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Abstract 
This paper examines the discourse on climate change in Swedish news media. The aim is to 

explore how the discourse has been influenced by the societal trend theory “Advanced liberal 

democracy” by Nicolas Rose. It also discusses possible effects of trends by using Johan 

Wejryd’s research on how an increase in consumer choices can affect the democracy 

negatively. By using discourse analysis, based upon Carol Bacchi’s WPR-method, on letters 

to the editor in Swedish newspapers the study examines which actor –– the state, the market 

or the individual –– enjoins most responsibility for actions against climate change. The 

analysis shows that the state and the individual enjoin an extensive responsibility in 

comparison to the market. With Bacchi’s method, this is interpreted as the market possess 

large power in the Swedish climate discourse. It coincides with Rose’s theory and therefore 

this study argues, as a final conclusion, that the Swedish climate discourse has been 

influenced by “Advanced liberal democracy”. The study also asserts that according to 

Wejryd’s theory the influence from the societal trend can lead to negative effects on the 

democratic values within Sweden and thus also a negative affect for the work against climate 

change.  

 
 
 
Nyckelord: klimatdiskurs, advanced liberal democracy, klimatfrågan, WPR, 
diskursanalys, media, insändare, marknadisering, konsumentval 
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1  Inledning 

I rapporten Varmare klimat - Iskall nyhet?: en rapport om klimatet i svensk media utgiven 

av den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen framgår att medias rapportering gällande 

klimatet ökade under år 2018 med 38 % från det föregående året (Kilström Esscher och Vi-

skogen, 2019). I och med det var klimatet det näst mest omskrivna ämnet efter svenska 

riksdagsvalet under år 2018 (Ibid.). Klimatfrågans popularitet som ämne att skriva om samt 

diskutera syns även i sociala medier där flera kampanjer och ställningstaganden skapats. 

Dessutom har nya ord bildats utifrån detta.  

 

Vid årsskiftet i år 2019 presenterades det nya ordet flygskam av Institutet för språk och 

folkminnen (Institutet för språk och folkminnen, 2018). Ordet flygskam har uppstått inom 

den svenska klimatdebatten och ordets definition är en ”känsla av att det ur miljösynpunkt 

är en förkastlig handling att flyga” (Ibid.). Således är det ett känslotillstånd som en individ 

kan uppleva om hen flyger trots att hen själv, eller personer i hens omgivning, anser att det 

är moraliskt fel ur klimatsynpunkt. I likhet med ordet flygskam finns det inom sociala medier 

diverse olika hashtags som uppstått inom klimatdebatten för att bland annat visa på 

individens ställningstagande och för att bilda opinion. För att nämna några finns hashtagsen 

#jagstannarpamarken, #kopfrittar, #ettskrapomdagen, #plogging, #bliklimatsmart och 

#hallbartmode. Hashtagsen ovan syftar till ingen eller bättre konsumtion, till att plocka ett 

skräp om dagen i det offentliga rummet eller att kombinera skräpplockning med en 

joggingtur.  

 

I takt med att klimatfrågan omskrivs allt mer i media och att frågan har blivit en av de 

viktigaste bland svenska väljare – till och med den viktigaste frågan inför EU-valet i maj 

2019 (Rosén, 2019) – så har trenden även spridits till svensk handel och företagsbranschen. 

Det märks genom att allt fler företag har infört så kallade ”hållbara val” bland sina produkter. 

Ett konkret exempel på trenden lyfter Johan Wejryd (2018) i sin avhandling gällande 

miljömärkningar på diverse produkter. Utvecklingen har gått från att de introducerades två 

märkningar år 1989 till att det år 2016 existerade 12 märkningar som tredje part kontrollerar, 

men därtill även varumärkenas egna miljömärkningar (Wejryd, 2018, s. 12). Det ligger i 

linje med den utveckling som Nikolas Rose (2006) visar i sin forskning om att samhället 

utvecklats mot allt mer marknadisering och allt fler konsumentval för den enskilde 

individen. Men i vilken utsträckning har den här utvecklingen av samhället påverkat den 



 

5 

svenska klimatdiskursen? Är det stort fokus på individens ansvar i klimatfrågan? Hur verkar 

folket uppleva den svenska klimatdiskursen? Det är frågor som kommer att avhandlas i den 

här undersökningen.  

1.2 Syfte 

Den här uppsatsen syftar till att kartlägga i vilken utsträckning idéer om marknadisering och 

konsumentval har fått genomslag i den svenska folkliga klimatdiskursen. Forskning av bland 

annat Rose (2006; 1994) och Wejryd (2018) visar på att samhället utvecklats i riktning mot 

mer marknadisering och konsumentval samt att utvecklingens effekter kan ha negativ 

påverkan på vårt demokratiska samhälle. Rose (2006) och Wejryds (2018) forskning om 

samhällets utveckling kommer att användas som analytiskt ramverk för att undersöka hur 

utvecklingen tar sig i uttryck inom den svenska klimatdiskursen. Förhoppningsvis kan detta 

analytiska ramverk på den svenska klimatdiskursen bidra till en ökad förståelse och kunskap 

till det pågående forskningsfältet. Det är också intressant, för teorierna per se, att undersöka 

på vilket sätt de teoretiska resonemangen om samhällets utveckling återspeglas i 

klimatdiskursen. Därtill kan också uppsatsens avgränsning, det vill säga folkets perspektiv, 

vara en viktig del i bidraget till ökad förståelse, eftersom avgränsningen inte tidigare har 

använts. Den tidigare forskningen har haft ett mer övergripande angreppssätt på diskursen 

som helhet vilket kommer att redovisas närmare under avsnitt 4. Tidigare forskning. 

 

Ett kartläggande av den folkliga diskursen utifrån samhällets utveckling mot mer 

marknadisering och konsumentval är också intressant och viktigt att undersöka ur en 

demokratisk synvinkel. Att de folkvalda politikerna handlar utifrån folkets vilja är av yttersta 

vikt inom en välfungerande demokrati. En kartläggning av folkets ståndpunkter i 

klimatfrågan kan därför förstås som ett underlag och som ett komplement till dagens 

opinionsundersökningar som de folkvalda politikerna kan använda sig av vid politiska 

förhandlingar och beslut. Därtill skulle även folket kunna använda resultatet från 

kartläggning av den svenska klimatdiskursen för att bedriva politiskt påverkansarbete med 

än mer tyngd för att få politikerna att ta viktiga klimatpolitiska beslut.  

 

Sammantaget kan således en diskursanalys av folkets ståndpunkter i klimatfrågan bidra till 

en bättre förståelse av den svenska klimatdiskursen i sin helhet. Dessutom undersöker 

uppsatsen utifrån den teoretiska utgångspunkten hur samhällets utveckling kommer till 



 

6 

uttryck i klimatkontexten. Sist men inte minst är en diskursanalys av klimatfrågan av stor 

relevans eftersom frågan är högst aktuell inom svensk politik och folkets ståndpunkt är vad 

som ska ligga till grund för politiska beslut i en demokrati.   

 

1.3 Frågeställning 

Den frågeställning undersökningen syftar till att besvara är följande: 

 
Hur har den svenska folkliga klimatdiskursen i media influerats av idéer om 
marknadisering och konsumentval? 
 

1.4 Avgränsningar 

Ett antal inledande avgränsningar har gjorts i den här studien. Den första är att 

undersökningen endast avhandlar den del (diskurs) inom samhället som har accepterat 

forskningen om de stundande och kommande klimatförändringar. Således kommer 

undersökningen inte kartlägga den diskurs som förnekar klimatförändringarna. Vidare 

undersöks endast svensk media eftersom det är den svenska klimatdiskursen som ska 

kartläggas. Därtill kommer även materialet att avgränsas till nyhetstidningar runt om i 

Sverige och det är endast artikelformen insändare som kommer att studeras för att fånga in 

folkets klimatåsikter. Materialets avgränsningar förklaras mer ingående under avsnitt 7. 

Material. 

 

 

2  Disposition  

Undersökningens introducerande avsnitt innehållande inledning, syfte, frågeställning och 

avgränsningar har nu avhandlats. Den disposition som följer här efter är först en 

bakgrundsbeskrivning till klimatfrågan och därefter redogörs tidigare forskning om den 

svenska klimatdiskursen. Sedan presenteras undersökningens teorianknytning, vilken metod 

som använts för att kartlägga diskursen samt materialet som undersökningen baseras på. 

Avslutningsvis redovisas undersökningens analys (samt resultat) och därefter följer en 

avslutande sammanfattning.  
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3  Bakgrund klimatfrågan  

År 1988 bildades Förenta Nationernas organ The Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) med uppgift att tillhandahålla beslutsfattare runt om i världen med 

vetenskapliga fakta och mer kunskap om klimatförändringarna (European Union, 2003). 

Fyra år senare skapades den första klimatkonventionen United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) (Ibid.). Konventionen skapades på grund av att 

klimatfrågan ansågs vara den svåraste utmaningen som människan kommer möta och 

insikten om att ett internationellt samarbete skulle vara nödvändig för att lösa utmaningen 

(Ibid.). Flera länder anslöts sig till konventionen och behövde därmed bland annat inrätta 

nationella program med målet att minska utsläppen av växthusgaser (Ibid.; 

Naturvårdsverket, 2018). Till konventionen hör både Kyotoprotokollet och Parisavtalet som 

trädde i kraft år 2005 respektive 2016 (Naturvårdsverket, 2018). De två delarna innehåller 

mer detaljerade mål för klimatarbete i partsländerna än konventionen UNFCCC (Ibid.). 

Parisavtalet innehåller bland annat målet om att den globala uppvärmningen inte ska 

överstiga 2-grader och helst stanna under 1,5 graders uppvärmning (Ibid.). Gränsen är 

mycket viktig enligt forskare, eftersom ett överskridande medför att vi passerar 

klimatförändringens ”safe limit”, och istället närmar oss stadiet ”tipping point” 

(Världsnaturfonden WWF, 2019). Ett överskridande av 2-graders gränsen skulle medföra 

allvarliga konsekvenser eftersom klimatförändringen skulle sättas ”i spinn” och bli än mer 

svårstoppad (Harvey, 2018). 

 

Världsnaturfonden WWF (2019) har sammanställt, utifrån IPCC rapporter, de konsekvenser 

som kommer med klimatförändringen. Exempelvis är konsekvenserna av den globala 

uppvärmningen att en stor del av naturens ekosystem kommer hotas att utplånas och således 

hotas även den biologiska mångfalden inom ekosystemen. Vidare kommer konsekvenserna 

av klimatförändringarna också påverka människan på ett mer direkt sätt, som är lättare att 

förstå. Exempelvis förväntas konsekvenserna förorsaka att vissa städer (ex. Amsterdam, 

New York) hamnar under vatten på grund av förhöjda havsnivåer (Ibid.). Därtill medför 

klimatförändringarna även ökade risker för klimatkatastrofer som orkaner, torka och en allt 

sämre tillgång på livsmedel (Världsnaturfonden WWF, 2019b). 
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Sverige har länge varit engagerade i klimatfrågan och har ratificerat klimatkonventionen 

samt både Kyotoprotokollet och Parisavtalet (Naturvårdsverket, 2019). På nationell nivå har 

Sveriges riksdag också antagit flera egna politiska klimatmål (Sveriges miljömål). 

Generationsmålet är det övergripande målet och innebär att den kommande generationen 

ska få växa upp i ett samhälle där de överhängande klimathoten är lösta. Därtill finns det 

också 16 Miljökvalitetsmål och olika Etappmål (Ibid.). I och med de internationella 

åtaganden och Sveriges egna klimatmål har en rad olika klimatpolitiska beslut genomförts. 

De klimatpolitiska beslut som tagits är bland annat en nationell flygskatt (Gustavsson, 2018), 

elfordonspremie för en rad olika fordon däribland elbil och elcykel (Regeringskansliet, 

2017a), subventioner till att installera solceller i hopp om en omställning till förnybar el 

(Regeringskansliet, 2017b), införandet av skatt på kemikalier (Naturskyddsföreningen, 

2018),  förbud mot mikroplaster i kosmetika (Ibid.) och inrättandet av ett regeringsinitiativ 

kallat Fossilfritt Sverige med ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsland 

(Kommittédirektiv 2016:66). 

 

Dessutom bedrivs också ett mer individfokuserat påverkansarbete av intresseorganisationer 

i Sverige, däribland av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF. 

Organisationerna menar att i väntan på politiska beslut kan individen själv agera på ett sådant 

sätt som är gynnsamt för miljön. Det som förespråkas är exempelvis att minska på 

biltransporter, konsumtionen av kött, elförbrukningen i hemmet (t.ex. genom att sänka 

värmen samt släcka lampor), nykonsumtion av varor samt att placera sitt kapital på börsen 

utifrån ett klimattänk (Världsnaturfonden WWF, 2019ab). Därutöver framhålls också 

individens möjligheter till miljövänliga val vid konsumtion av produkter och tjänster, men 

också att individen kan engagera sig ideellt i miljöfrågan för att bidra till arbetet mot 

klimatförändringarna (Naturskyddsföreningen, A; Naturskyddsföreningen, B).  

 

I Sverige finns också sedan år 2017 Klimatpolitiska Rådet som ”är ett oberoende 

tvärvetenskapligt expertorgan” som har i uppdrag att granska regeringens klimatpolitik 

utifrån de klimatmål som riksdagen antagit (Riksdagens klimatmål som nämndes ovan) (SFS 

2017:1268). I Klimatpolitiska Rådets årsrapport 2019, vilket är en utvärdering av 

regeringens arbete i förhållande till klimatpolitiska målen, redovisas bland annat att den 

positiva trenden med minskat växtgasutsläpp nu har börjat vända. Detta är negativt för 

klimatet och därför kräver Klimatpolitiska Rådet fler politiska åtgärder för att målen ska 
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kunna uppnås (Ibid.). Det som efterfrågas är bland annat lagstöd för regeringen att stoppa 

nya etableringar som motverkar riksdagen mål samt ta bort de undantag från koldioxidskatt 

som idag omfattar vissa företag (Ibid.). Vidare framhåller Klimatpolitiska Rådet vikten av 

ett brett samhällsengagemang och bättre samordning mellan de olika klimatinitiativ som 

finns idag.  

 

 

4  Tidigare forskning 

I det här avsnittet redogörs tidigare forskning om den svenska klimatdiskursen. Forskningen 

har bland annat undersökt varför Sverige har tuffare klimatmål än övriga länder i Europa 

och vad som har möjliggjort detta (Zannakis, 2015). Vidare har det också forskats på hur 

klimatförändringarna på olika sätt kommer att drabba kvinnor i Sverige och Indien (Arora-

Jonsson, 2011). Utöver detta finns även bidrag som mer fokuserat på den svenska 

klimatdiskursen som skapats inom Sveriges olika mediekanaler. Det är specifikt två 

forskningsartiklar som har ett liknande angreppssätt som den här undersökningen. De två 

artiklarna kommer därför att sammanfattas kort utifrån syftet att få en djupare inblick i 

pågående forskning om den svenska klimatdiskursen och för att ge en bättre förståelse varför 

undersökningen i den här uppsatsen är relevant.  

 

I artikeln Global warming—global responsibility? Media frames of collective action and 

scientific certainty har Ulrika Olausson (2009) kartlagt den svenska klimatdiskursen. 

Olausson har undersökt hur klimatförändringen kan förstås utifrån de ramar som konstrueras 

inom svenska media. Det resultat Olausson redogör för, efter en kritisk diskursanalys av tre 

tidningarna, är att svensk media framhåller att det är ett kollektivt ansvar mot 

klimatförändringarna – hela vägen från lokalpolitisk nivå till transnationell politisk nivå. 

Vidare menar Olausson att media specifikt framhåller behovet av att bromsa konsekvenserna 

av klimatförändringen, men också behovet av ett samhälle som anpassar sig till dessa 

förändringar. Slutligen framgår det också av resultatet att det i medias rapportering inte finns 

något tvivel gällande vetenskapen om klimatförändringarna. Skälet till det, resonerar 

Olausson, är för att media inte vill ha en negativ påverkan vad gäller behovet av att bromsa 

konsekvenserna av klimatförändringen och behovet av kollektiva klimatåtgärder (Olausson, 

2009).  
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Birgitta Höijer (2010) har också studerat den svenska klimatdiskursen i artikeln Emotional 

anchoring and objectification in the media reporting on climate change, där hon undersökt 

kopplingen mellan medias rapportering av klimatförändringen och olika verbala samt 

visuella känslotillstånd. Genom att studera tidningen Aftonbladet och nyhetsprogrammet 

Rapport i Sverige Television visar Höijers resultat att medierna tydligt använder sig av 

känslotillstånd såsom rädsla, hopp, skuld, medlidande och nostalgi i samband med 

rapportering av nyheter som berör klimatförändringen. Vad effekten på medborgarna blir, 

av att koppla samman olika känslotillstånd med nyhetsrapportering, är enligt Höijer själv 

något som är svårt att avgöra i dagsläget. För att avgöra det krävs mer forskning. Därutöver 

resonerar Höijer att sammankopplingen mellan olika känslotillstånd och klimatfrågan 

eventuellt kan skapa ett större engagemang bland allmänheten – men det skulle även kunna 

bli motsatt effekt – där allmänheten istället förlamas känslomässigt, vilket i sin tur kan leda 

till att allmänheten inte tar till sig av medias rapportering (Höijer, 2010).  

 

De två artiklarna har således undersökt den svenska klimatdiskursen, dels på ett mer 

övergripande plan om hur diskursen framställs i media och dels kopplingen mellan medias 

klimatrapportering och olika känslotillstånd. Då undersökning i den här uppsatsen fokuserar 

på den folkliga svenska klimatdiskursen kan det förstås som ett bidrag till forskningsfältet. 

Det för att avgränsningen – att fokusera på folkets klimatåsikter – är ett nytt perspektiv, 

likväl som det teoretiska perspektivet som används vid kartläggningen av diskursen.  

 

5  Teorianknytning 

Den teoretiska anknytningen i den här uppsatsen ska förstås som uppsatsens utgångspunkt 

vid kartläggandet av den svenska folkliga klimatdiskursen. Teorierna berör samhällets 

utveckling och kan förstås vara en bra utgångspunkt för att förstå den övergripande 

diskursen, inom vilket den svenska folkliga klimatdiskursen verkar. I kommande del av 

teoristycket förklaras teorierna om samhällets utveckling samt de fenomen som kommer 

med utvecklingen.  

 

Sociologen Nikolas Rose (2006) har genom sin forskning kartlagt den förändring som 

statens styrning genomgått de senaste årtiondena. Rose menar att utvecklingen har lett fram 
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till en än mer liberaliserad demokrati, vilken han benämner som ”Advanced liberal 

democracy” (Ibid.). Det innebär att staten numera, på grund av ökade privatiseringar, 

expertfokus och marknadisering, styr på distans genom ”the regulated choices of individual 

citizens, now constructed as subjects of choices and aspirations to self-actualization and self-

fulfilment” istället för att styra på ett mer direkt reglerat statligt sätt (Rose, 2006, s. 147). 

Den här formen av styrning är enligt Rose (2006) därmed helt beroende av individer som 

styr över, samt tar hand om, sig själva. Advanced liberal democracy ska således tolkas som 

ett tillstånd av statens sätt att styra på, snarare än en typ av samhällsform (Miller och Rose, 

1994). Det här tillståndet som staten styr på medför: 
 

”a plethora of indirect mechanisms that can translate the goals of political, social and 
economic authorities into the choices and commitments of individuals, locating them 
into actual or virtual networks of identification through which they may be governed” 
(Rose, 2006, s.158).  

 

Det kan alltså förstås som att ”Advanced liberal democracy” leder till att individer behöver 

ta mer rationella val, men också att individer genom sina val försöker att uppnå ett 

självförverkligande och skapa sig en identifikation med andra. Den här utvecklingen, mot 

ett samhälle med mer marknadisering och allt fler konsumentval för individen, har visat sig 

medföra negativa effekter på ett samhälles demokratiska värden. Med demokratiska värden 

avses exempelvis partipolitiskt engagemang och att rösta i politiska val. I avhandlingen On 

Consumed Democracy: The Expansion of Consumer Choice, Its Causal Effects on Political 

Engagement, and Its Implications for Democracy (2018) undersöker Johan Wejryd, som 

titeln indikerar, hur konsumentval påverkar det politiska engagemang och som en följd även 

demokratin. Inledningsvis delger Wejryd (2018) en övergripande fundering kring sitt 

forskningsämne, om de individuella konsumentvalen är positiva för de demokratiska 

värdena eller om fallet är det motsatta, det vill säga att individens konsumentval sker på 

bekostnad av demokratin?  

 

Antalet konsumentval som en individ måste ta har under en längre tid ökat, likväl har det 

inom forskningen länge diskuterats vilka följder den här utvecklingen kan få för samhället. 

Exempelvis ansåg Walter Benjamin redan på 1930-talet att en ökning i antalet konsumentval 

för individen skulle leda till en politik som hade ett nerifrån och upp perspektiv, vilket hade 

varit gynnsamt för demokratin eftersom individen skulle kunna få ett större inflytande 

(Wejryd, 2018). Ett motsatt perspektiv till Benjamin i fråga om följderna av fler 
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konsumentval för individen har framförts av John Kenneth Galbraith. Galbraith menar att 

de olika signalerna som konsumtionssamhället sänder till samhällets individer kan resultera 

i negativa effekter på demokratin eftersom signalerna skapar allt större fokus på den enskilde 

individen. Det skulle i sin tur minska ambitionerna att agera kollektivt inom samhället och 

demokratin (Wejryd, 2018, s.11, se Galbraith, 1970).  

 

Wejryd redogör också för forskning som visar på att det politiska deltagandet i västerländska 

länder har sjunkit de senaste årtiondena, både vad gäller politiska val och det partipolitiska 

engagemanget (Wejryd 2018, se Putnam, 2000; Inglehart och Welzel, 2005; Dalton, 2017; 

Hooghe och Kern, 2017). I samband med denna negativa utveckling vad gäller demokratiska 

värden har det, enligt Wejryd (2018), skapats en ökning av ”market-like political behavior 

and institutions” (s. 12). Detta tar sig i uttryck på marknaden och Wejryd lyfter ett exempel 

om produkters miljömärkningar (Wejryd, 2018). Syftet med en miljömärkning på en produkt 

är att den agerar som en indikator för att visa om produkten är bra för klimatet. Den här 

utvecklingen av miljömärkningar leder till att konsumenterna tar ett slags politiskt beslut, 

ett ställningstagande, när de konsumerar och en del forskare tolkar utvecklingen som ett 

politiskt deltagande men i ny tappning (Wejryd, 2018, se van Deth 2011). Wejryds (2018) 

forskning resulterar i  belägg för resonemanget om att samhällets utveckling, det vill säga 

utvidgningen av konsumentval för individen, skulle medföra negativa effekter på 

demokratiska värden. Mer konkret finner Wejryd (2018) att en individ har en lägre vilja att 

delta i den traditionella demokratin – när individen måste ta allt fler konsumentval. 

 
Sammanfattningsvis är det, utifrån ovanstående teorier, intressant att undersöka teorierna i 

relation till klimatfrågan och den svenska folkliga klimatdiskursen. Finns det inom den 

svenska folkliga klimatdiskursen tecken på att den statliga styrningen sker på distans, där 

individen själv ska handla och agera på rätt sätt för klimatet? Om det finns tecken på detta, 

vad är då inställningen till det bland folket?  

6  Metod  

I det här metodavsnittet redogörs övergripande för den kvalitativa textanalytiska metoden 

diskursanalys samt metodens grundläggande begrepp. Därefter förklaras undersökningens 

diskursmetod – ”What’s the problem represented to be” (WPR) – mer ingående och i 
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anslutning till det förklaras även undersökningens analysredskap. Avsnittet innehåller också 

en kritisk reflektion av de olika metodologiska val och överväganden som genomförts.   

 

6.1 Diskursanalys  

Diskursanalys används för att finna strukturella mönster i hur vi använder språket inom olika 

sociala kontexter och hur dessa strukturella mönster samt språkanvändningar påverkar vårt 

handlande (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). För att ge en bättre förståelse av metoden, 

redogörs först för vad begreppet diskurs betyder och begreppets teoretiska bakgrund. 

 

I boken Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

redogör Boréus och Bergström (2018, s. 253–301) för hur den diskursiva analysen ska 

förstås och användas, men som en första del avhandlas begreppet diskurs. Begreppet diskurs, 

och även den diskursanalytiska metoden, är sprunget ur idéhistoriken och filosofen Michel 

Foucaults teorier om hur vi kan förstå världen genom språket och sociala praktiker (Ibid.). 

Sociala praktiker är de olika sätt som människor handlar, skriver och pratar. De sociala 

praktikerna följer i sin tur olika sociala regler, som både kan vara tydliga och otydliga (Ibid.). 

En diskurs med Foucaults egna ord är ”’practices that systematically form the objects of 

which we speak’” (Boréus och Bergström, 2018, s. 253f, se Foucault, 1972, s.49). Det ska 

förstås som att alla olika praktiker som finns i vårt samhälle även formar hur vi använder 

språket. Språkets formande karaktär av verkligheten medför också att världen kan förstås 

utifrån olika perspektiv (Boréus och Bergström, 2018, s. 253–301). I och med det är språket 

inte neutralt i den diskursiva analysen, i den bemärkelsen att språket inte i sig självt 

representerar en förutbestämd verklighet (Ibid.). Det kan förstås som ett antagande som både 

diskursanalysen per se och den här uppsatsen utgår ifrån. Det vill säga det epistemologiska 

antagandet om att språket är en social konstruktion som formar vår verklighet och kan 

variera mellan olika diskurser.  

 

Foucaults sätt att förstå världen på har lett fram till ordet diskurs, som i sin tur har mynnat 

ut i olika varianter inom det diskursanalytiska fältet. Boréus och Bergström (2018, s. 253–

303) lyfter tre varianter hur begreppet diskurs kan förstås. Den första som innebär att diskurs 

endast syftar till det lingvistiska, det vill säga de skrivna och talade praktikerna, och 

diskursen kopplas inte samman till ett större sammanhang (Ibid.). Den andra varianten 
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innebär att i diskursen inkluderas även andra sociala praktiker än endast lingvistiska (Ibid.). 

På grund av det har den andra varianten har ett tydligare inslag av ett samhällsanalytiskt 

perspektiv och fungerar väl om undersökningen skulle syfta till att studera exempelvis om 

det finns nationalistiska diskurser inom ett specifikt samhälle. Dock hålls olika diskurser 

inom ett samhälle i den andra varianten åtskilda, det vill säga de överlappar inte varandra 

(Ibid.). Den tredje och sista varianten att förstå diskurs är den mest omfattande (Ibid). I den 

tredje varianten inkluderas ”alla sociala fenomen” i samhället och synsättet baseras på ett 

resonemang om att ”allt meningsskapande sker diskursivt” (Boréus och Bergström, 2018, s. 

254). Här inkluderas såldes alla varianter av sociala praktiker – hur vi skriver, pratar, agerar 

och tänker – och inom den här varianten kan olika diskurser överlappa varandra och hålls 

därmed inte strikt åtskilda (Ibid.). Denna uppsats utgår ifrån den tredje varianten. 

6.2 Carol Bacchi’s – ”What’s the problem represented to be” (WPR) 

Den diskursanalytiska metoden ”What’s the problem represented to be” (WPR) är skapad 

av statsvetaren Carol Bacchi (Boréus och Bergström, 2018, s. 271) och är den metod som 

valts för att kartlägga den svenska folkliga klimatdiskursen. Bacchis diskursanalytiska 

metod är starkt influerad av Foucault (Ibid). Det innebär att Bacchi också ser språket som 

en konstruktion som skapas inom diskursen (Ibid.). WPR-metoden kan förstås vara ett 

lämpligt redskap vid kritisk granskning av olika föreställningar gällande sociala och 

politiska problem samt de inneboende maktrelationerna inom dessa föreställningar. Det vill 

säga hur dessa maktrelationer skapas och upprätthålls inom diskurser (Ibid.). WPR som 

diskursanalytisk metod har ursprungligen använts vid poststrukturalistiska policyanalyser 

men har också använts vid diskursstudier inom media (Ibid.). Boréus och Bergström (2018, 

s. 253–301) menar på att metoden lämpar sig väl när diskursanalysen syftar till att kartlägga 

olika uppfattningar om vad som är problematiskt i en viss fråga eller i samhället som helhet, 

men också vid kartläggande av uppfattningar om hur problemet kan lösas. Det innebär enligt 

Boréus och Bergström (2018) att WPR-metoden kritiskt granskar den valda diskursens 

”’problempresentationer’ snarare än problemet i sig” (s. 272).   

 

Bacchi har konstruerat sex analysfrågor som är viktiga att ”ställa till materialet” i en WPR-

analys. Frågorna uppmärksammar bland annat vad är det är för problem inom diskursen, 

vem det är ett problem för, vilka olika subjekt (aktörer) representeras och vad besitter de för 

handlingskapacitet samt vad som är orsaken till, och lösningen på, problemet som diskursen 
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innehåller (Esaiassons et al., 2017). Därtill uppmärksammar Bacchis frågor också vad som 

inte problematiseras i diskursen, vilket kan anses vara relevant för att förstå diskursen som 

helhet och hur maktrelationerna ser ut inom den (Ibid.). Bacchis frågor kommer att vara en 

utgångspunkt för den här undersökningen, men frågorna kommer inte att användas exakt. 

WPR-metodens analysfrågor är:  

 
1. ”What’s the ‘problem’ (e.g. global warming, terrorism, health inequalities) 

represented to be in a specific policy?  
2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the 

‘problem’? 
3. How has the representation of ‘the problem’ come about?  
4. What is left unproblematic in this problem of representation? Where are the 

silences? Can the ‘problem’ be thought about differently? 
5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 
6. How/Where has this representation of the ‘problem’ been produced, 

disseminated and defended? How has it been (or could it be) questioned, 
disrupted and replace?” 

                   (Boréus och Bergström, 2018, s. 273, se Bacchi: xii 2009) 
 

Dessutom är det genom Bacchis analysfrågor möjligt att undersöka hur en viss 

problemrepresentationen påverkar diskursens olika subjekt (Boréus och Bergström, 2018, s. 

253–303). Det vill säga vilka effekter en viss problemrepresentation har på ett visst subjekt 

och hur det, genom dessa effekter, skapas olika specifika subjektspositioner inom diskursen 

(Boréus och Bergström, 2018, s. 272). En ”subjektsposition” är ett subjekts position inom 

en diskurs och ett subjekt inte kan ”existera oberoende av rådande diskurser” (Boréus och 

Bergström, 2018, s. 264f). Således är en subjektsposition ”diskursivt bestämda positioner 

för människor” (Ibid.). Det innebär i praktiken att ett subjekts position inom en diskurs 

påverkar hur vi uppfattar och förstår andra personer samt oss själva, vilket har en inverkan 

på personers faktiska vardag (Boréus och Bergström, 2018, s. 253-303). Utifrån 

undersökningens teoretiska utgångspunkt, Rose (2006) och Wejryd (2018), är de olika 

subjektspositionerna som kommer att analyseras; marknad, stat och individ.  

 

Diskursanalys är ett bra metodval utifrån undersökningens syfte, att kartlägga den svenska 

folkliga klimatdiskursen baserat på artiklar i nyhetstidningar. Två grundläggande skäl till 

det är att: (1) metoden fokuserar på text och språk för att kartlägga en diskurs, vilket är 

passande då materialet som studeras är tidningsartiklar, (2) metoden har också ett 

maktanalytiskt perspektiv (Esaiasson et al., 2017), som är intressant att undersöka i den 
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svenska folkliga klimatdiskursen eftersom makt kan påverka hur klimatfrågan konstrueras 

och varifrån ansvar utkrävs. Vidare är Bacchis WPR-ansats ett lämpligt val för att metoden 

är skapad just för att analysera politiska problem – vilket klimatfrågan är – och för att 

metoden fångar in sociala aspekter som kommer en viss problemrepresentation (Boréus och 

Bergström 2018, s. 253–301). Det är dock viktigt att framhålla att den svenska folkliga 

klimatdiskursen självklart går att kartlägga genom andra metoder såsom observationer, olika 

typer av intervjuer eller mer kvantitativa textanalytiska metoder. Men utifrån den ökning av 

klimatrapportering som varit i svensk media (Kilström Esscher och Vi-skogen, 2019) samt 

utifrån antagandet att språket är en social konstruktion, genom vilket vi konstruerar olika 

problem, förefaller det passande att studera artiklar i nyhetsmedia via en diskursiv analys 

för att kartlägga den svenska folkliga klimatdiskursen.  

 

6.3 Analysredskap  

Utifrån Bacchis WPR-metod har tre analysfrågor skapats som används som analysredskapet 

för att kartlägga den svenska folkliga klimatdiskursen. Analysredskapet – de tre 

analysfrågorna – kan enligt Esaiassons m.fl. (2017, s. 222) förstås som uppsatsen ”empiriska 

indikatorer” som syftar till att fånga in hur den svenska folkliga klimatdiskursen har 

influerats av samhällsutvecklingen mot mer marknadisering och konsumentval. 

Analysfrågorna är således det instrument som används vid analys av undersökningens 

material för att kartlägga fenomen som tyder på klimatdiskursen påverkats av 

samhällsutvecklingen. För att lyckas med det har analysfrågorna skapats utifrån teorierna 

gällande samhällets utveckling i kombination med frågor från WPR-metoden. 

Analysfrågorna som kommer ställas till materialet med syftet att kartlägga i vilken 

utsträckningen den svenska folkliga diskursen har influerats av idéer om marknadisering och 

konsumentval är följande: 
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1. Vad är ’problemrepresentationen’ av klimatförändringen i den svenska 

klimatdiskursen? Och hur kan den förstås utifrån idéer om marknadisering och 

konsumentval? 

2. Hur framställs ansvarsfördelningen för klimatåtgärder mellan marknad, stat och 

individ? Och av vilken aktör efterfrågas mer ansvar? 

3. Vad problematiseras inte i den svenska klimatdiskursen och vad kan det indikera? 

 
 

Eftersom analysfrågorna är undersökningens empiriska indikatorer är deras utformning av 

stor betydelse för undersökningens validitet (Esaiasson, 2017). Därför har analysfrågorna 

utformats med så god precision som möjligt vad gäller att mäta och fånga in de fenomen 

som uppsatsen undersöker. Det vill säga hur den svenska folkliga klimatdiskursen influerats 

av idéer om marknadisering och konsumentval. Den första analysfrågan syftar till att 

kartlägga den generella inverkan som samhällsutvecklingen mot mer marknadisering och 

konsumentval har haft på problemrepresentationen av klimatfrågan. Det är viktigt att 

undersöka det generella perspektivet för att få en förståelse av problemet klimatfrågan. Den 

andra frågan undersöker hur ansvarsfördelningen av klimatåtgärder fördelas mellan viktiga 

aktörer (subjekt) i diskursen. Aktörerna har valts utifrån den teoretiska anknytningen som 

omnämner dem som centrala aktörer vad gäller samhällsutvecklingen. Syftet med andra 

frågan är att en kartläggning av ansvarsfördelningen gör det möjligt att mer konkret 

undersöka hur samhällsutvecklingen påverkat klimatdiskursen. Är det ett stort fokus på 

individens ansvar? I så fall, kan det förstås som att samhällsutvecklingen mot 

marknadisering och konsumentval även påverkat klimatdiskursen? Eller läggs mer ansvar 

på staten och marknaden? Den tredje frågan ska kartlägga vad som inte problematiseras i 

diskursen utifrån syftet att få en ökad förståelse för diskursens maktrelationer. Det vill säga, 

vem, eller vad det är, som har så mycket makt att det inte kritiseras eller utkrävs ansvar.  

 

För att kunna besvara analysfrågorna och för att kunna tolka materialet har ett antal 

metodologiska val genomförts. Det förhållningssätt som undersökningen har vad gäller 

tolkning av materialet är ett ”idécentrerat” perspektiv, vilket innebär att idéerna i materialet 

är av intresse och inte vem skribenten av artikeln är, men också att svaren tolkas utifrån en 

kombination av ett ”förutbestämt” och ”öppet” tolkningssätt (Esaiassons m.fl. 2017, s. 

224–225; 226–228). Det innebär att fråga (1) och (2) har tillskrivits svarsindikatorer – 
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förutbestämda svar – om hur materialet ska tolkas, medan fråga (3) istället analyseras öppet 

utan svarsindikatorer. De förutbestämda svarsindikatorer till fråga (1) och (2) kan förstås 

som tänkbara svar som underlättar tolkningen av materialet och de har skapats utifrån det 

teoretiska ramverket. Svarsindikatorerna redovisas nedan i tabell 1 och tabell 2, men för att 

öka förståelsen av svarsindikatorerna kommer först ett förklarande stycke gällande 

begreppen marknad, stat och individ.  

  

Definitionen av ordet marknad är en plats där de förekommer överenskommelser mellan 

varor och tjänster samt som har en självreglerande kunskap utifrån utbud och efterfrågan 

(Nationalencyklopedin, C). Dock ska marknad i den här undersökningen snarare förstås som 

det kollektiva ordet för alla olika företag som agerar på marknaden. Det är alltså företagens 

kollektiva handlingar i klimatfrågan som är av intresse och när det handlar om marknadens 

ansvar i klimatfrågan är det företagen som åsyftas. När det gäller begreppet stat syftar det 

till Sveriges politiska styre med makten att genomföra olika politiska åtgärder via reformer 

etc. Vad gäller begreppet individen är det enskilda personen som avses.  

6.3.1 Svarsindikatorstabeller 

Tabell 1 – Fråga 1: Problemrepresentation av klimatfrågan 

 

Indikatorer på att problemrepresentationen är influerade av 
samhällsutvecklingen med marknadisering och konsumentval  

- Nudging*: explicita politiska beslut med syftet att få individen att göra bra miljöval 
- Marknaden ska erbjuda individen möjlighet att ta bra miljöbeslut i sin vardag 
- Lite fokus på omfattande statliga klimatbeslut  
- Lite fokus på att företagen måste ta mer klimatansvar   

*Definition Nudging: knuff, ”beteendevetenskaplig metod för att leda människor i en annan riktning än  
den de annars skulle ha tagit” (Nationalencyklopedin, D) 
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Tabell 2 – Fråga 2: Ansvarsfördelning klimatåtgärder respektive aktör 

 

Indikatorer på ansvar för klimatåtgärder gällande respektive aktör  

Marknad Stat Individ 

- Innovativa idéer som 
är positiva för klimatet  
 
- Företags ansvar 
genom miljöfokus än 
ex. vinst  

- Politiska beslut, 
subventioner och 
sanktioner ex. flygskatt 
och elfordonssubvention  
 
-  Politiska mål, 
handlingsplan 

- Ta miljömedvetna konsumentval ex. 
avstå att flyga, mindre/bättre 
shopping, köpa ekologiskt 
 
- Engagera sig i klimatfrågan ex. 
partipolitisk, ideellt eller diskutera 
klimatfrågan i vardagen 

 

De svarsindikatorer som redovisats ovan är också ett viktigt instrument för att både 

säkerställa uppsatsens validitet (som tidigare diskuterats) men också för uppsatsens 

reliabilitet. Svarsindikatorerna i tabellerna ovan stärker undersökningens reliabilitet genom 

att tydliggöra hur olika svar på analysfrågor i materialet ska tolkas, vilket möjliggör för 

replikerande forskare att nå samma resultat utan osystematiska fel (Esaiassons m.fl. 2017). 

Vidare är det enligt Esaiassons m.fl. (2017) viktigt att resonera kring avståndet mellan 

personen som tolkar materialet och materialet i sig. I den här undersökningen är materialet 

nutida och från en svensk kontext, vilket bidrar till ett litet avstånd gällande tid och 

socialt/kulturellt. Trots att avståndet är litet, finns dock en risk att tolkningen av materialet 

påverkas av författarens tidigare erfarenheter.  För att undvika det problemet, och tydliggöra 

analysens resultat, kommer analysen att presenteras på ett öppet och transparant sätt – där 

citat från de olika insändarna kommer redovisas för att stryka analysens resonemang.  
 
 

7  Material  

I den här delen redogörs tillvägagångssättet för undersökningens materialinsamling och hur 

urvalet av nyhetstidningar samt artiklar har genomförts. I avsnittet finns även ett kritiskt 

resonemang kring dessa urval. 

7.1 Urval av material 

Det material som används för att kartlägga den svenska folkliga klimatdiskursen är svenska 

nyhetstidningar. Materialinsamlingen har bedrivits genom databasen Retriever (även kallad 

Mediearkivet), som är Nordens största mediearkiv (Retriever, 2019). Databasen är 
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uppbyggd på sådant sätt att genom olika sökord, tidsbegränsningar och val av mediatyp är 

det enkelt att få fram ett urval av material. Som tidigare nämnts är det nyhetstidningar som 

används i den här undersökningen men endast tidningar som databasen Retriever 

kategoriserar som storstads- och prioriterad landsortspress. Storstadspress är tidningar som 

finns i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö medan prioriterad landsortspress 

inkluderar de största tidningarna i respektive län (Retriever Support, 2019). Kategorierna 

innefattar således tidningar från bland annat Dagens Nyheter, Dalarnas Tidning, Uppsala 

Nya Tidning, Smålandsposten, Norran etc. (se bilaga 1). Anledningen till att avgränsa 

materialet till storstads- och prioriterad landsortspress är för få en heltäckande och 

representativ bild av den svenska folkliga klimatdiskursen, vilket kan anses uppnås genom 

att kategorierna innefattar tidningar från alla Sveriges län och de största städerna.  

  

Vidare har en tidsbegränsning tillämpats för att avgränsa materialet än mer. Den 

tidsbegränsning som valts är 2018-08-01 till 2018-08-31. Den här tidsbegränsningen kan 

tyckas snäv utifrån ambitionen att kartlägga den svenska folkliga klimatdiskursen, men 

utifrån rapporten Varmare klimat - Iskall nyhet?: en rapport om klimatet i svensk media 

utgiven av den svenska biståndsorganisationen Vi-skogen finns det flera skäl som tyder på 

att avgränsningen är bra. Av rapporten framgår bland annat att klimatrapporteringen under 

år 2018 var 38 % mer än under år 2017. Antalet artiklar i svensk media om klimatet ökade 

med 4 400 artiklar under andra halvåret i förhållande till första halvåret under 2018 

(Kilström Esscher och Vi-skogen, 2019). I och med detta finns det goda skäl att tro att även 

insändare gällande klimatet ökade under den perioden och det skulle i sin tur bidra till en 

mer representativ bild av de folkliga klimatåsikterna. Materialets tidsbegränsning är också 

efter en sommar av omfattande skogsbränder (Aftonbladet, 2018) samt med den varmaste 

julimånaden på 260 år (Hamidi-Nia, 2018), vilket kan vara en del i förklaringen till ökningen 

gällande klimatrapportering. Det kan också innebära att de insändare som skrivits under 

tidsperioden innehåller text som fångar in åsikterna i den folkliga klimatdiskursen, eftersom 

både den varma sommaren och skogsbränderna kan anses ha mer direkt påverkan på den 

enskilde individen, än vad hoten om framtida klimatförändringar kan tänkas ha. Dessutom 

är tidsbegränsningen innan riksdagsvalet som ägde rum i september 2018, vilket kan tänkas 

öka folkets benägenhet att skriva artiklar med målet att påverka politikerna eller skapa 

opinion inför valdagen. Det var också under augusti månad som klimataktivisten Greta 

Thunberg började skolstrejka utanför riksdagen vilket bidrog till att klimatfrågan fick än mer 

uppmärksamhet i svensk media (Kilström Esscher och Vi-skogen, 2019).  
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7.2 Urval av artiklar 

Utöver ovanstående avgränsningar av materialet har också en avgränsning genomförts vad 

gäller typ av artikel. Baserat på undersökningens syfte – att fånga in den svenska folkliga 

diskursen – kommer insändare att vara undersökningsmaterialet. Det motiveras utifrån att 

en insändare är ett eget bidrag från en läsare av tidningen och är således inget som tidningen 

beställt (Nationalencyklopedin, B). Utifrån det kan en insändare förstås som en möjlighet 

för en individ att uttrycka sina egna åsikter och bedriva politisk påverkan. Dock kan 

insändare ibland skrivas under av personer som är partipolitiker eller experter, men om så 

skulle vara fallet kommer dessa insändare att exkluderas från undersökningsmaterialet. Det 

eftersom det är den folkliga diskursen som ska kartläggas och inte politikers eller experters 

ståndpunkter i klimatfrågan. Å ena sidan, finns det förstås argument för att dessa personer 

ingår i den folkliga diskursen som medborgare i Sverige. Å andra sidan, finns en risk att 

insändare av politiker eller experter snedvrider materialet utifrån bakomliggande motiv. Mot 

den bakgrunden har således insändare av experter och partipolitiska exkluderats från 

materialet. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att tidningsredaktionerna tar beslut om 

vilka insändare som får publiceras vilket medför en risk att materialet i undersökningen 

kanske inte återspeglar diskursen korrekt. Detta är något som inte går att påverka, men kan 

vara värt att ha i åtanke när resultaten redovisas. Vidare kan det ses som ett skäl att 

komplettera den undersökningens resultat med annat material, till exempel tv-debatter eller 

intervjuer, där de folkliga åsikterna inom den svenska klimatdiskursen kommer till uttryck 

på ett annat sätt.  

 

Insändarna som handlar om klimatet i tidningarna har samlats in genom att använda kodord. 

Kodorden som använts är klimat* och miljö*, där asterisken efter ordet gör att alla insändare 

innehållande ord som börjar med ordet klimat eller miljö gallras ut. Därefter ströks de 

artiklar som var skrivna av politiker eller experter från materialet. Det medförde att det 

slutgiltiga material som ligger till grund för undersökningen är 19 olika nyhetstidningar och 

30 insändare (se bilaga 1).   
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8  Analys 

Det här avsnittet avhandlar undersökningens analys av insändare i nyhetsmedia utifrån det 

analysverktyg, innehållande tre analysfrågor, som presenterades under avsnitt 6.3 

Analysredskap. Som tidigare nämnts är analysfrågorna skapade utifrån den teoretiska och 

metodologiska grund som den här uppsatsen använder sig av. För att analysen ska vara lätt 

att följa kommer dispositionen av analysen att vara uppdelad i tre avsnitt utifrån de tre 

analysfrågorna.  Avslutningsvis innehåller avsnittet en sammanfattande diskussion av de tre 

analysfrågorna och av analysen som helhet i förhållande till uppsatsens frågeställning. 

8.1 Problemrepresentation av klimatfrågan 
Den första analysfrågan som användes för att kartlägga den svenska klimatdiskursen i 

nyhetsmedia var: ”Vad är ’problemrepresentationen’ av klimatförändringen i den svenska 

klimatdiskursen? Och hur kan den förstås utifrån idéer om marknadisering och 

konsumentval?”. Frågan har en tydlig metodologisk utgångspunkt via Carol Bacchis WPR-

analys och syftar till att fånga in hur problemet – klimatförändringar – målas upp och 

beskrivs. Genom att ställa sig den här frågan är det möjligt att se vilka subjektspositioner 

som skapas och vilka effekter problemrepresentationen har på respektive subjekt, men också 

vad som är själva problemet i den svenska klimatdiskursen. 

 

Utifrån den första frågan framkommer det att den övergripande problemrepresentationen av 

klimatförändringarna i den svenska klimatdiskursen är att klimatfrågan (problemet) inte tas 

på tillräckligt stort allvar av de aktörer (subjekt) som använts i analysen. Det vill säga 

aktörerna; marknad, stat och individ. Det är framför allt aktörerna stat och individ som det 

skrivs mest om i insändarna och som anses vara de som behöver agera mest mot 

klimatförändringarna. Vidare framgår det också av materialet att det är av stor betydelse 

vilket perspektiv insändaren skriver utifrån vad gäller vem eller vilka som framhålls som 

den ytterst ansvariga aktörer för att lösa problemet. Önskan om att ta klimatförändringarna 

på ett större allvar blir synligt bland annat genom att en insändare skriver frågande, angående 

vindkraftverk, om det minsann kan stämma att ”utsikten längs kusten verkligen är viktigare 

än klimatet” (Artikel 7). Citatet kan ses som ett ifrågasättande av aktörerna stat och individ, 

vilket kan tolkas på följande två sätt. För det första kan det ses som ett ifrågasättande av stat 

och individ eftersom det tidigare har varit protester från enskilda individer mot utbyggnad 

av vindkraftverk utifrån argumentet att det förstör den natursköna utsikten (se bl.a. Halland 
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nyheter 2013, Östersunds-Posten 2010, Norrländska socialdemokraten 2016)1. 

Ifrågasättandet från insändarskribenten blir således om hur rimligt argumentet är att hänsyn 

måste tas till utsikten i förhållande till klimatfrågan. För det andra kan ifrågasättandet i citatet 

också förstås som att det är en vädjan till staten, det vill säga politikerna, att i detta fall bortse 

från folkets åsikter eftersom de inte är rationella och för att klimatförändringarnas hot måste 

tas på allvar. Dock kan inte ovanstående citat tolkas som en tydlig indikator på att 

problemrepresentationen är influerad av en samhällsutveckling mot mer marknadisering och 

konsumentval, eftersom det inte finns indikation på exempelvis nudging eller statligt 

frånvarande.  

 

Ett annat citat som styrker den övergripande problemrepresentationen att klimatfrågan måste 

tas på större allvar av alla personer, både fysiska och juridiska, är citatet ”Var och en må 

jobba med sitt eget miljösamvete och dra sina egna gränser för sina egna klimatutsläpp.” 

(Artikel 29). En annan insändare fortsätter i samma anda genom att framhålla att även 

politikerna behöver tänka om vad gäller deras valkampanjer. Insändaren antyder att det finns 

en implicit diskrepans mellan det politikerna säger och hur de agerar genom att skriva ”Alla 

dessa politiska budskap utmed vägarna i plakat uppsatta på lyktstolpar. Hur tänker 

politikerna här i miljöhänseende?” (Artikel 3). Skribenten menar alltså att om nu 

klimatfrågan är så pass viktig som många politiker framhåller, hur kommer det sig då att 

politikerna producerar så mycket material till sina valkampanjer som sätts upp runt om i våra 

svenska städer. Det framgår således i insändaren att det finns en önskan om att även 

politikerna behöver jobba med sitt miljösamvete. 

 

Därtill finns det också i flertalet insändare en stor efterfrågan på omfattande åtgärder av 

staten såsom att kärnkraften måste stoppas (Artikel 21), högre koldioxidskatt (Artikel 14), 

en omställning av hur vi lever idag (Artikel 11, 12, 13, 26) samt en efterfrågan på ett nytt 

mått för ekonomisk aktivitet och välstånd (Artikel 6). Dessa önskningar och uppmaningar 

ger än mer belägg till att problemrepresentationen inom den svenska klimatdiskursen 

(klimatfrågan) måste tas på ett större allvar. Hur problemrepresentationen och alla dessa 

efterfrågade åtgärder ska tolkas utifrån Nikolas Rose teori, om ett samhälle som allt mer är 

influerat av marknadisering och konsumentval, kan uppfattas som diffust med olika möjliga 

 
1 Observera att dessa artiklar inte ingår i materialet som ligger till grund för undersökning. Dessa artiklar är 
endast källor till den diskussion som pågått om vindkraftverkens påverkan på naturskön utsikt i Sverige. 
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tolkningar. Å ena sidan kan det tolkas som att dessa önskningar om mer statliga åtgärder är 

en indikation på att det inte finns stöd för Rose teori, det vill säga att den svenska 

klimatdiskursen skulle ha påverkats av mer marknadisering och konsumentval, eftersom 

åtgärderna som nämns ovan kräver ytterligare ansvar och fler åtgärder av staten. Det kan 

anses ligga i linje med ett välfungerande demokratiska samhälle där staten tar ansvar utifrån 

folkets vilja. Å andra sidan är det möjligt att tolka dessa uppmaningar som att individen 

efterfrågar dessa åtgärder – just för att – det finns ett stort individfokus inom den svenska 

klimatdiskursen. Det vill säga att individen idag åläggs ett stort ansvar samt förväntas handla 

rätt för klimatet och som en motreaktion på det efterfrågas allt fler statliga åtgärder. Det är 

dock inte möjligt i detta tidiga skede av analysen att säga vilket alternativ som stämmer. 

Ovanstående resonemang – om det är en stor efterfrågan på statliga åtgärder för att det är i 

enlighet med demokratin eller om det snarare är en motreaktion på ett allt större ansvar på 

individen – lämnas därhän tillsvidare för att analyseras i ett senare skede.  

 

Vidare är det viktigt att framhålla att i insändarnas problemrepresentation av 

klimatförändringen omnämns knappt subjektet marknad. Ett av de fåtal exempel som berör 

företagen handlar om att individen måste ställa mer kvar på företagen och att det finns 

företag som bedriver en ”viss dubbelmoral kring tänket på miljön.” (Artikel 10). Är det 

möjligt att bristen på problematisering av företag och en problemrepresentation som förbiser 

företagens ansvar, kan tolkas som ett tecken på att den svenska klimatdiskursen har blivit 

influerad av marknadisering och konsumentval? Och att det även kan vara förklaringen till 

varför de finns en så stor efterfrågan på omfattande statliga åtgärder just för att samhället en 

längre tid rört sig mot en ”Advanced liberal democracy”? För att kunna besvara det måste 

först analysfrågorna två och tre avhandlas eftersom de frågorna också är av betydande vikt 

för kartläggandet av den svenska klimatdiskursen. 

 

8. 2 Ansvarsfördelning mellan marknad, stat, individ? 
Den andra analysfrågan syftar till en djupare analys av ansvarsfördelningen mellan de olika 

aktörerna marknad, stat och individ. Det innebär att frågan ska undersöka vilken aktör som 

tillskrivs mest ansvar samt flest handlingsalternativ när det kommer till av vidta åtgärder 

mot klimatförändringarna. Den andra analysfrågan lyder: ”Hur framställs 

ansvarsfördelningen för klimatåtgärder mellan marknad, stat och individ? Och av vilken 
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aktör efterfrågas mer ansvar?”. De olika indikatorerna som används för att kartlägga 

ansvarsfördelningen återfinns i analysverktyget under avsnitt 6.3 Analysredskap.  

 

Sammanfattningsvis framgår det utifrån analysfråga två att störst ansvar läggs på staten och 

politikerna men även individen åläggs ett stort ansvar. Det framgår också att minst ansvar 

läggs på företagen. Att det är staten och politikerna som åläggs störst ansvar förefaller 

logiskt utifrån det faktum att i vårt svenska demokratiska samhälle är det just staten och 

politikerna som har det yttersta ansvaret för att genomföra omfattande politiska åtgärder. 

Exempel på omfattande politiska åtgärder som finns och efterfrågas i materialet är; ökade 

koldioxidskatter, avveckling av kärnkraftverken och mer hållbara infrastrukturinvesteringar 

såsom cykelvägar samt andra alternativ för att minska användandet av fossilt bränsle 

(Artikel 14, 21, 23). Därtill finns det även en insändare som står ut i relation till de övriga 

insändarna för att insändarskribenten efterlyser mer avancerade åtgärder mot 

klimatförändringarna. Insändarens andemening illustreras tydligt av följande citat:  

 

”Ty nationalekonomin, vårt sätt att räkna bnp, fångar inte upp kostnader för 

miljöförstöring och klimatförändring, och inte heller priset för ökande stress och ohälsa 

i samhället. De ekologiska tjänster som naturen och ekosystemen står för inkluderas 

heller inte i bnp, och kan oftast inte ersättas om de förstörs. Och nu har bnp-hetsen nått 

människans inre klimat.” (Artikel 6). 

 

Det är en stor förändring av dagens ekonomiska system som efterfrågas. Det är en åtgärd 

som riktar sig till staten men också till marknaden och dess företag. Genom att försöka att 

påbörja en rekonstruktion av det ekonomiska systemet skulle staten visa på att klimatfrågan 

är något de tar på största allvar och detsamma gäller även de företag som skulle välja att 

stödja förändringen.  

 

Vidare skulle citatet också kunna tolkas som en kritik mot dagens samhälle och det som 

Rose (2006) benämner som ”Advanced liberal democracy”. Det resonemanget bygger på att 

insändaren kritiserar dagens ekonomiska system och dess måttstock 

bruttonationalprodukten (BNP) som mäter ett lands ekonomiska aktivitet samt välstånd 

(Nationalencyklopedin, A). Genom att kritisera det ekonomiska systemet, kritiseras även 

utvecklingen mot ”Advanced liberal democracy” eftersom de två är tätt sammankopplade 

då marknaden och företagen är fundamentala för det ekonomiska systemet. 
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Insändarskribenten hävdar alltså att det nuvarande ekonomiska systemet måste 

rekonstrueras på grund av dess bristfällighet i att fånga upp den miljöförstöring som finns 

inom marknaden samt de psykosomatiska besvär som den ger upphov till. Enligt 

insändarskribenten kommer dessa konsekvenser av att marknadens företag endast fokuserar 

på vinstintresse och att vid internationell jämförelse mellan länder är det nästan bara ett lands 

BNP som är av betydande vikt för att mäta välstånd. Sammantaget kan således citatet ovan 

förstås som kritik mot det system som banar väg för en statlig styrning på avstånd (Advanced 

liberal democracy) där individerna genom sina konsumentval ska påverka samhället och där 

vår konsumtion av varor och tjänster är i centrum för internationella jämförelser. Därtill 

också en kritik mot att systemet brister i att inkludera klimatfrågan (likväl psykosomatiska 

besvär) i ett etablerat mått som används vid relativa jämförelser på global nivå.  

 

Vid analys av materialet utifrån analysverktygets andra analysfråga blir det också tydligt att 

många insändare framhåller individens möjliga handlingskapacitet samt ansvar i 

klimatfrågan. Insändarna innehåller ett flertal olika åtgärder som individen kan genomföra 

för att agera mot klimatförändringarna och följande citat är ett exempel på det: 
 

”ät mer vegetariskt eller veganskt, begär ett nytt politiskt system som inte förstör 
naturen, ändra om dina lyxvanor till mer miljövänliga vanor, engagera dig i någon 
miljövänlig organisation, köp miljövänliga produkter, köp färre saker eller handla 
begagnat, starta ett miljövänligt projekt, gör något” (Artikel 12).  

 

Citatet är uppenbart riktat mot individen och dennes ansvar för att vidta åtgärder mot 

klimatförändringarna. Dessutom visar även det här individfokuserade citatet tecken på vad 

som skulle kunna sägas sammanfalla med Rose (2006) teori om ett samhälle med allt mer 

marknadisering och konsumentval. Det vill säga att individen genom sin konsumentmakt 

kan påverka marknaden och därigenom bidra till arbetet mot klimatförändringarna. Det 

efterliknar således Rose teori om en stat som styr på avstånd och lägger ansvaret hos den 

rationella individen. Dessa olika val som individen har möjlighet att genomföra mot 

klimatförändringarna kan förstås medföra indikatorer för status för individen, vilket kan 

tolkas att vara en del av de självförverkligande som Rose menar på finns inom ”Advanced 

liberal democracy”. Exempelvis förekommer det nog en förhållandevis stor konsensus om 

att en person som både äter vegetarisk, är nitisk med sin källsortering och är aktiv inom 

diverse klimatorganisationer uppfattas som mycket engagerad i klimatfrågan. Personen 

skulle då, enligt Rose teori, erhålla en identitet som klimatengagerad person, som i sin tur 
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skulle medföra att individen eventuellt uppfyller en del av sitt självförverkligande och 

därmed känner en identifikation med likasinnade inom den stora folkliga massan.  

 

Det är alltså möjligt att, utifrån Rose teori, resonera på följande sätt: de olika val som 

individen måste besluta i och uppmanas till att genomföra i klimatfrågan, leder till att ett allt 

större ansvar samt fokus läggs på den enskilde individen. Det sammanfaller således med 

”Advanced liberal democracy” där staten styr med ”en armlängds avstånd”. Statens enda 

uppgift blir därmed att erhålla olika alternativ till individen som hen måste ta ställning till, 

snarare än att staten reglerar de olika val som individen erbjuds utifrån vad som är bra för 

miljön. När staten styr på detta sätt – på avstånd – blir konsekvensen att statens ansvar i 

klimatfrågan hamnar i skymundan och individen istället får bära ett allt större ansvar. 

Konsekvenserna av ett allt större ansvar på individen kan i sin tur tänkas att ha inverkan på 

de demokratiska värdena inom Sverige när paralleller dras till Johan Wejryds (2018) 

forskning. Han finner genom sin forskning belägg för att alla dessa val som en individ 

behöver genomföra, exempelvis som i citatet ovan, kan resultera i negativa konsekvenser på 

de demokratiska värdena och medföra att individen inte längre finner behov eller vinning av 

att engagera sig politiskt och därmed driva politiska frågor på en kollektiv nivå. Hur detta 

påverkar den omställning som samhället skulle behöva genomföra, enligt bland andra IPCC, 

blir intressant att fundera över just eftersom ett allt större fokus på individen och mindre 

fokus på de kollektiva samhällets ansvar kan få negativa konsekvenser på 

klimatomställningen i samhället. Det skulle också på en längre sikt kunna påverka 

förtroendet för de demokratiska institutionerna negativt och detsamma gäller de övriga 

politiska tillvägagångssätten som finns för att bedriva politiskt engagemang samt 

påverkansarbete. 

 

I insändarna framgår det också tydligt att individen har ett ansvar i klimatfrågan gällande sitt 

beteende. Det som bland annat åsyftas är att om individer gör dåliga val utifrån 

klimatförändringarna, bör individen ta ansvar för det och inte skylta eller skryta om sina val 

till sina medmänniskor. Det argumentet driver en insändarskribent när det kommer till 

sociala medier, där skribenten likställer att lägga upp bilder från utlandsresor på sociala 

medier med att bjuda en lungsjuk person på cigaretter (Artikel 13). Skribenten menar helt 

enkelt att vi har blivit beroende av vårt levnadssätt (med bland annat resor och konsumtion) 

och att det är omoralisk att som medmänniska visa upp, eller skryta om detta ohållbara 

levnadssätt, eftersom det är skadligt för vår planet och vi människor är ”beroende” av det 
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levnadssättet. Därtill avslutar skribenten sitt resonemang med argumentet att ”Om det nu är 

helt omöjligt att avstå från den där charterresan så låt åtminstone bli att söka bekräftelse för 

den [på sociala medier]” (Ibid.).  

 

I materialet finns det också indikatorer, om än få, på att även företagen måste ta ett större 

ansvar. En kritik mot företagen är bland annat att företag endast kommer att genomföra 

positiva förändringar för klimatet, givet att det är lönsamt för dem som företag. Detta 

diskuteras i en insändare om järnvägsinfrastruktur i Sverige samt Europa, där insändaren 

menar att det är vinstintresset som styr företagen och så länge som företagen inte tjänar på 

förändringen, en omställning av tågtrafiken, kommer den inte att genomföras (Artikel 23). 

En annan insändarskribent skriver att vi ”helt enkelt [behöver] byta livsstil och 

produktionssätt i hela världen” (Artikel 26), vilket syftar till individen men också till 

företagen som är världens produktionstillverkare. Genom att insändaren efterfrågar ett nytt 

produktionssätt kan det tolkas som ett ansvarsutkrävande av företagen om att de måste 

försöka att förändra sin produktionskedja till en mer hållbar sådan. Företagen omnämns 

också ibland på ett mer implicit sätt när insändarna har ett tydligt individfokus. Ett exempel 

är ett citat som menar på att individen ska veta eller åtminstone bör ta reda på hur företagens 

produktionskedja och arbetsvillkor ser ut: ”Vi har möjlighet att ställa krav på företagen vi 

handlar av. Är det inte dags att vi tar reda på arbetsvillkoren för den som sytt plaggen vi 

bär?” (Artikel 11). Insändarskribenten menar alltså att individen har ett ansvar att genom sin 

konsumentmakt ta reda på produktionssättet för produkten samt ansvaret i att avvisa vissa 

företag om det är bristande hållbarhetstänk i företaget, både vad gäller klimatet samt sociala 

villkor. I det här resonemanget omnämns alltså företagen mer implicit och utkrävs ansvar 

sekundärt, medan individen ännu en gång åläggs det stora ansvaret. I enlighet med Rose 

teori är det således återigen den rationella individen som ska ta bra beslut och påverka 

genom sin konsumentmakt – snarare än mer reglerad statlig styrning.  
 

8. 3 Vad är det som inte problematiseras? 
Den sista analysfrågan som avhandlas, för att kartlägga i vilken utsträckning den svenska 

klimatdiskursen har influerats av idéer om marknadisering och konsumentval, är: ”Vad 

problematiseras inte i den svenska klimatdiskursen och vad kan det indikera?”. Frågans syfte 

är tätt sammanlänkat med Carol Bacchis metod och syftar till att undersöka vad, eller vilka 
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de är, som inte problematiseras för att fånga in diskursens maktrelationer. Närmare bestämt 

är ambitionen att kartlägga hur maktrelationen ser ut mellan de tre subjekt som verkar inom 

den; marknad, stat och individ. Om det förekommer en skev fördelning inom diskursen på 

ett sådant sätt att någon av de tre subjekten inte utkrävs ansvar eller problematiseras i lika 

stor utsträckning som övriga subjekt, kommer det tolkas som att det subjektet har mer makt 

inom den svenska klimatdiskursen. 

 

Mot bakgrund av den tidigare analysen genom analysfrågorna samt vid analys utifrån fråga 

tre, blir det uppenbart att subjektet marknad – företagen – utsätts för minst 

ansvarsutkrävande och problematisering inom den svenska klimatdiskursen i nyhetsmedia. 

Företagen omnämns endast ett fåtal gånger i materialet och i relation till stat och individ är 

skillnaden i frekvens markant. Vad beror detta på och vad kan marknadens makt i 

klimatdiskursen tänkas att leda till? Hur kan det förstås utifrån Rose teori om marknadisering 

och konsumentmakt? 

 

För det första skulle frånvaron av ansvarsutkrävande av företagen och kritik av dess makt 

kunna bero på att det ekonomiska systemet är så pass etablerat i vårt samhälle att individer 

inte finner det rimligt att kritisera eller utkräva ansvar av företagen. Individerna kanske 

finner sig maktlösa i relation till marknaden och upplever därmed både kritik samt 

ansvarsutkrävande mot företagen som lönlöst. För det andra är en möjlig anledning att 

insändarskribenterna hellre väljer att rikta sin kritik mot samhällets demokratiska valda 

ledare, det vill säga staten och politikerna, eftersom de besitter den faktiska politiska makten 

med störst möjlighet att driva igenom omfattande åtgärder som kan resultera i effektiva 

handlingar i arbetet mot klimatförändringarna. Dock föreligger också ett tredje alternativ om 

varför det finns en skev maktrelation inom den svenska klimatdiskursen där marknaden 

besitter stor makt och detta alternativ sammanfaller med Rose teori om en samhällstrend 

mot än mer ”Advanced liberal democracy” men också med Wejryds tes gällande effekten 

av allt mer konsumentval. Givet att det finns en trend av ökad marknadisering och allt fler 

konsumentval för individen, där individen gör val utifrån sitt självförverkligande och en 

statlig styrning på avstånd (tron om att individer gör rationella val), kommer företagens 

ansvar i klimatfrågan att reduceras och snarare förflyttas till individen. Individen kommer 

således att åläggas än mer ansvar med tron att de kommer att ta kloka och genomtänkta 

beslut. Det innebär i sin tur att både företag och staten avskrivs en del av sitt ansvar. Utifrån 

Wejryds forskning kan det alltså påverka individers intresse för de demokratiska 
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institutionerna och de demokratiska värdena. I och med det kan det påverka individerna och 

samhället på ett sådant sätt att ansvarsutkrävandet riktas fel och missar en så pass viktig 

aktör som marknaden. Istället riktar individerna sitt ansvarsutkrävande mot sina 

medmänniskor – den enskilda individen – det vill säga den som inte genomför felfria 

rationella beslut i god klimatanda. 

 

Den skeva maktfördelningen som framkommer av materialet kan utifrån både Foucault samt 

Bacchis synsätt på diskurs, språk och makt ha en påverkan på såväl de politiska som de 

sociala föreställningarna i samhället. Det är högst intressant att fundera på vad som kommer 

att ske om vi har den här skeva maktfördelningen i klimatdiskursen där företagens ansvar 

hamnar i skymundan och ett allt större ansvar läggs på individen. Hur kommer det påverka 

arbetet mot klimatförändringarna att ansvaret i stor mån läggs på individen och staten, om 

staten kommer att agera utifrån trenden om allt mer marknadisering och konsumentval och 

styra på avstånd? Det kan argumenteras för att det finns en risk att trenden kommer göra att 

klimatarbetet går långsammare utifrån resonemanget att: om företagen inte tar ansvar och 

staten styr endast ”på avstånd” med allt fler konsumentval för individen – kommer 

konsekvensen bli att individerna behöver ta mer konsumentval vilket i sin tur minskar 

ambitionerna om det kollektiva agerande genom traditionella politiskt tillvägagångssätt och 

ökar fokus på de enskilda individerna? Följden av det kan således bli som både Wejryd och 

Galbraith m.fl. redogör för – ett minskat intresse för de demokratiska värdena – vilket i sin 

tur kan leda till en negativ spiral för klimatarbetet. Klimatorganisationer runt om i världen 

efterfrågar stora omställningar av rådande samhällsordning och för att nå de uppsatta målen 

som finns på både nationell samt internationell nivå. Därmed kan det förstås som negativt 

med allt mer fokus på individen och minskat kollektivt ansvar, utifrån faktumet att det är nu 

som det kollektiva ansvaret och engagemanget behövs som mest för att kunna hantera och 

stoppa stundande klimatförändringar. 

8. 4 Avslutande diskussion 
Av analysen framgår det att svenska klimatdiskursen måste ta klimatfrågan på ett större 

allvar, att staten samt individen åläggs störst ansvar och företagen minst. Det kan tolkas som 

att den svenska klimatdiskursen har influerats av marknadisering och statlig styrning genom 

konsumentval, vilket sammanfaller med Rose teori om ”Advanced liberal democracy”. 
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Utifrån analysfråga två blir det tydligt att både stat och individs åläggs stort ansvar för att 

vidta klimatåtgärder medan marknadens roll hamnar i skymundan. När det gäller statens 

ansvar i klimatfrågan lyftes inledningsvis i analysen ett resonemang om att: mer statliga 

åtgärder efterfrågades för att det är staten som ska vidta omfattande politiska åtgärder i vårt 

samhälle. Eller om det snarare är en motreaktion utifrån att samhället har influerats av 

marknadisering samt konsumentval och att det statliga ansvarsutkrävandet i insändarna 

istället är ett bevis på att individerna inte längre vill ta övervägande ansvar i klimatfrågan. 

Båda tolkningarna kan anses vara möjliga att göra, dels för att det är statens roll i samhället 

att vidta omfattande åtgärder men också för att det finns tydliga tecken på att individen 

åläggs en stor ansvarsbörda i klimatfrågan, medan framförallt företagens ansvar hamnar i 

skymundan. Det är således svårt att avgöra exakt hur statens position inom klimatdiskursen 

ska tolkas. Det är dock tydligt att företagen inte utkrävs ansvar i samma utsträckning som 

både stat och individ. Därför är det möjligt att dra slutsatsen att samhället har blivit influerat 

av marknadisering och konsumentval samt att företagen innehar den största makten inom 

den svenska klimatdiskursen utifrån samhällstrenden ”Advanced liberal democracy”.  

 

Denna slutsats kan tänkas ha negativa effekter på de demokratiska värdena, utifrån Wejryds 

forskning, med minskade incitament och vilja till att använda de traditionella politiska 

tillvägagångssätten. Det kanske är som tidigare forskning har varit inne på, det vill säga att 

konsumentvalen individerna gör idag är en ny form av politiskt deltagande och att det 

kommer bli en negativ trend för de traditionella demokratiska tillvägagångssätten (Wejryd, 

2018, se van Deth 2011). Dock är det något som skulle behöva undersökas än mer och vara 

det primära syftet för undersökningen för att det ska kunna vara möjligt att prata om faktiska 

effekter.  

 

9  Sammanfattning 

Denna studie har undersökt den svenska folkliga klimatdiskursen och hur idéer om 

marknadisering och konsumentval influerat den. Syftet har varit att kartlägga den svenska 

folkliga klimatdiskursen och få en ökad förståelse av den samt se den utifrån ett nytt 

teoretiskt perspektiv. Undersökningen har genomförts genom en diskursanalys utifrån Carol 

Bacchis WPR-metod på 30 insändare i svenska nyhetstidningar under augusti månad 2018 

utifrån frågeställning ”Hur har den svenska folkliga klimatdiskursen i media influerats av 
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idéer om marknadisering och konsumentval?. Frågeställningen bygger på Nicholas Rose 

teori ”Advanced liberal democracy” om att samhällets trend går mot allt mer marknadisering 

och fler konsumentval för den enskilde individen men är också kopplad till forskning från 

Johan Wejryd som visar på vilka effekter trenden kan medföra vad gäller de demokratiska 

värdena inom ett demokratiskt samhälle.  

 

Analysens resultat visar på att den svenska klimatdiskursen har influerats av idéer om 

marknadisering och konsumentval. Det blir tydligt i insändarna då individen åläggs stort 

ansvar när det gäller att vidta åtgärder mot klimatförändringarna. Dock framgår det även att 

staten åläggs ett stort ansvar, men det är inte fullt möjligt att avgöra om det beror på att det 

är statens yttersta uppgift att vidta politiska åtgärder. Eller om det snarare är på grund av att 

individerna har ålagts stort ansvar en längre tid och som motreaktion till det efterfrågas mer 

statliga politiska åtgärder. Det senare alternativet skulle ge än mer för belägg slutsatsen om 

att den svenska klimatdiskursen har blivit influerad av marknadisering och konsumentval. 

Dessutom framgår det att marknaden knappt utsätts för ansvarsutkrävande och besitter 

därmed stor makt inom diskursen, vilket även det ger belägg för slutsatsen. Effekterna av ett 

samhälle som har stort fokus på marknadisering och konsumentval kan ha negativa effekter 

på det demokratiska samhället som Wejryd visar i sin forskning och därmed finns det 

anledning att tro att effekterna skulle bli detsamma inom klimatdiskursen. 

 

Förhoppningen med den här undersökningen har varit att bidra till pågående forskning om 

den svenska klimatdiskursen genom att studera den utifrån ett nytt perspektiv, pågående 

samhällsutveckling mot marknadisering och konsumentval, och därmed bidra till ökad 

kunskap på området. Genom att applicera ett perspektiv där medborgarnas 

ansvarsutkrävande och åsikter står i fokus, har ambitionen varit att fånga den folkliga 

klimatdiskursen. I och med det är det möjligt att få en tydligare bild av hur diskursen ser ut, 

ett slags underlag, vad gäller vem som ska genomföra åtgärder mot klimatförändringarna. 

Det skulle i sin tur kunna användas av folket för att bilda opinion mot politiker och 

makthavare men även politikerna kan använda underlaget som ett slags stöd för att 

genomföra politiska reformer.  

 

För att bygga vidare på denna undersökning och befintlig forskning inom området hade det 

varit intressant att undersöka andra typer av nyhetsmedia samt under en längre period för att 

se om slutsatserna i denna studie kan säkerställas samt för att få en ökad förståelse. Det hade 
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också varit intressant att undersöka om det förekommer någon skillnad i vem som utkrävs 

ansvar beroende på exempelvis insändarskribenternas ålder eller bostadsort exempelvis land 

och stad. Därför skulle även liknande studier kunna genomföras men med en annan metod 

till exempel intervjuer eller enkäter, för att fånga in mer omfattande och deskriptiva svar. 

Framför allt hade det varit intressant och mycket viktigt för vårt demokratiska samhälle att 

forska vidare i Johan Wejryds fotspår, vilka effekter som den här utvecklingen har på vårt 

demokratiska samhälle och på arbetet mot klimatförändringarna.  
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