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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de 

pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 

ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. Studiens frågeställningar är: 

”Vilka diskurser dominerade samtalet om skogsbränderna 2018 under det att skogsbränderna 

rasade?” samt ”Hur förhåller sig dessa diskurser till klimatförändringarna?”. Som teoretiskt 

ramverk för uppsatsen används Kari Marie Norgaards socialt organiserad förnekelse, ett 

koncept som formuleras för att förklara avsaknaden av social mobilisering i klimatfrågan. 

 

Studiens resultat visar att under bränderna kom diskussionen i media att handla mer om hur 

samhället ska anpassas till klimatförändringarnas framtid, snarare än att diskutera hur det ska 

förhindra – eller i största möjliga mån förmildra – klimatförändringarnas framtid. Den diskurs 

som dominerar samtalet förespråkar en stark krisberedskap där förmågan att tackla den globala 

uppvärmningens konsekvenser är central – samhället uppmanas att agera för anpassning. I 

motsats till Norgaards tes, finns en andra, svagare diskurs i samtalet som talar för behovet att 

förhindra klimatförändringarna – där uppmanas samhället att agera för förändring. Inom den 

dominerande diskursen betraktas framtiden som opåverkbar: klimatförändringarna tenderar att 

framställas som en oundviklighet, likt en naturlag. Inom den dominerande diskursens förståelse 

av klimatförändringarna framstår ett motstånd som lönlöst och irrationellt. Att diskursen 

dominerar samtalet om klimat riskerar därmed att bidra till fortsatt passivitet i fråga om att 

motverka klimatförändringarna. 
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Inledning 

Sommaren 2018 är ihågkommen inte bara för dess värme, utan också för de stora skogsbränder 

som härjade runt om i Sverige. Under en månad dominerades media av rapporter från de 

pågående bränderna – i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv gav sökordet ”skogsbränder” för 

perioden 1 juli – 15 augusti över 4 300 träffar. 

 

Den långvariga värmen, utdragna torkan och skogsbränderna var ett tecken på att den globala 

uppvärmningens konsekvenser slutligen tagit konkret form även i Sverige. En sommar av 

extremhetta och bränder torde således ha väckt den lågintensiva klimatdebatten till liv i Sverige. 

Men gav evakuerandet av byar under brandhot upphov till att landet slutligen enades för att 

avsluta den tidsepok som präglats av förbränning av fossila bränslen? Ekade ledar- och debatt-

sidor av kraven på handling för att hindra klimatförändringarna?  

 

I den här studien undersöks de diskurser inom vilka debatten kring skogsbränderna fördes under 

de kritiska veckorna i juli och augusti 2018 samt hur de förhöll sig i relation till klimatföränd-

ringarna. Detta är av relevans ur ett sociologiskt perspektiv då det kan ge fördjupad förståelse 

gällande den globala passivitet som bemöter det oerhörda hot som klimatförändringarna ställer 

mänskligheten inför. I uppsatsen presenteras de diskurser som formar debatten samt en analys 

varför debatten förs som den gör och vad för implikationer det kan tänkas få. 

Skogsbränderna 2018 

Sverige drabbades under sommaren 2018 av en ihärdig värmebölja1 med en medeltemperatur 

på mellan två till drygt tre grader över normalt (Sjökvist m.fl., 2019; SMHI, 2018a). Månaderna 

maj och juli blev på vissa platser fem grader varmare än normalt och sommaren blev för landets 

södra halva den varmaste som uppmätts (SMHI, 2018a). Utöver värmen var sommaren även 

väldigt torr: på vissa platser föll mindre än hälften av den normala mängden nederbörd vilket 

för stora delar av landet saknar historiskt motstycke (SMHI, 2018b). Torkan drabbade jordbru-

 

1 SMHI definierar värmebölja som en tidsperiod där fem högsommardagar infaller i rad. Högsommardag 

definierar SMHI som en dag där maximaltemperaturen överstiger 25°C (SMHI, 2011). 
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ket hårt och innebar nära halverade spannmålsskördar (Jordbruksverket, 2018; 2019). Som-

marens väderutslag följde (och i vissa fall överträffade) de prediktioner som gjorts med syfte 

att förutse klimatförändringarnas framtida påverkan (IPCC, 2018; SMHI, u.d; Klimat- och sår-

barhetsutredningen, 2007; MSB, 2013). Enligt forskare finns det tydliga indikationer på att 

sommarvärmen orsakades av den globala uppvärmningen, en liknande värmebölja anses vara 

”högst otrolig” i ett preindustriellt klimat (Leach m.fl., kommande publicering). 

 

Värmen och torkan orsakade under sommaren en mycket hög brandrisk vilket resulterade i att 

landet drabbades av skogsbränder i rekordomfattning: myndigheter dokumenterade 500 bränder 

i terräng, 400 fler än normalt, utspridda över 20 av landets 21 län (MSB, 2018; MSB, 2019; 

Skogsstyrelsen, 2018; Frykmer m.fl., 2019). Två områden blev särskilt hårt drabbade: området 

kring byn Kårböle i gränslandet mellan Gävleborgs- och Jämtlands län samt kring Trängslet i 

Dalarnas län. De båda bränderna startade under veckoslutet 14–15 juli och brandområdena 

växte snabbt i omfattning och kom snart att hota omkringliggande bebyggelse (Betänkande av 

2018 års skogsbrandsutredning, 2019). Bränderna orsakade stor ekonomisk skada och omkring 

200 människor blev evakuerade från sina hem, men inga dödsfall rapporterades (Skogsstyrel-

sen, 2018; Bäckström & Grenert, 2019; Asp m.fl., 2018). 

 

Bränderna krävde en enorm räddningsinsats. Utöver svenska räddningstjänsten, försvars-

makten, sjöfartsverket, hemvärnet, MSB och ett stort antal volontärer krävdes den av ERCC2 

största räddningsinsatsen någonsin för att släcka bränderna (MSB, 2019; Asp m.fl., 2018; 

ECHO, 2019). Totalt bistod nio länder med personal, fordon, helikoptrar och brandbekämp-

ningsflygplan som gjorde det möjligt att bekämpa och minimera brändernas omfattning (MSB, 

2018; Betänkande av 2018 års skogsbrandsutredning, 2019). 

 

Den sista internationella hjälpen lämnade Sverige den 13 augusti och MSB:s särskilda organi-

sationen avslutades slutligen den 17 augusti när bedömningen gjordes att bränderna i landet var 

hanterbara för de ordinarie räddningstjänsterna då nederbörd förminskat brandrisken (MSB, 

2018). 

 

2 Emergency Response Coordination Center, EU:s civilskyddsmekanism och samordnare för 

katastrofberedskap. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka diskurser som präglade debatten kring skogs-

bränderna som härjade i Sverige under sommaren 2018 samt hur dessa förhöll sig i fråga om 

klimatförändringar. Undersökningen görs utifrån följande frågeställningar 

- Vilka diskurser dominerade samtalet om skogsbränderna 2018 under det att skogsbrän-

derna rasade? 

- Hur förhåller sig dessa diskurser till klimatförändringarna? 

Disposition 

I uppsatsens nästföljande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som präglar både studiens 

uppkomst och utformning: Kari Marie Norgaards (2011a; 2011b) koncept av socialt organise-

rad förnekelse. Därefter följer en genomgång av tidigare forskning vilket främst utgörs av en 

rad olika diskursanalyser där framförallt medial produktion undersökts och följts av försök att 

definiera diskursiva formationer, av vilka vissa förekommer även i denna studie. Kapitlet 

därefter behandlar metoden som använts i uppsatsen, diskursanalys, samt redovisar det 

empiriska material som studerats. I det nästföljande kapitlet presenteras studiens resultat, vilket 

görs utifrån de två diskurser som identifierats inom samtalet om de rådande skogsbränderna. I 

uppsatsens sista kapitel följer en diskussion där studiens slutsatser redogörs samt frågeställ-

ningar besvaras. 

Tidigare litteratur 

Teori 

Sociologen Kari Marie Norgaard intresserar sig för klimatfrågan och avsaknaden av social 

mobilisering kring frågan. I den här uppsatsen används de centrala dragen av Norgaards teori 

om socialt organiserad förnekelse3 som ett hjälpmedel och ramverk att få fördjupad förståelse 

för den svenska debatten under skogsbränderna 2018. 

 

3 Ursprungligen myntat av Eviatar Zerubavel, vidareutvecklat av Norgaard. 
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Norgaards presenterar sin teori i boken Living in Denial (2011a) samt i antologin The Oxford 

Handbook of Climate Change and Society (2011b), där hon sammanfattar problemformule-

ringen enligt följande: 

Global climate change is not only the single most significant environmental issue of our time, 

widespread and potentially catastrophic social impacts are predicted from sea‐level rise and changing 

patterns of precipitation and disease. Climate change will likely jeopardize state economic resources, 

exacerbate social inequality, alter community structures, and generate new patterns of economic and 

social conflict. Yet we see remarkably little public reaction for a phenomenon of this magnitude. (2011b, 

399) 

Studien baseras på en fältstudie i den norska staden Bygdaby4 under den osedvanligt milda 

vintern 2000/2001. För Bygdaby innebär en varmare framtid, med vintrar likt den 2000/2001, 

ett allvarligt hot som riskerar att slå hårt mot ekonomi och invånare då vinterturismen är en 

central inkomstkälla för samhället (2011a, 17). I studien identifierar hon en rad processer som 

hon menar orsakar bristen på social mobilisering och agerande i klimatfrågan. 

 

Norgaard visar att varken omedvetenhet om klimatfrågan eller ovana av socialt agerande, två 

konventionella förklaringar till avsaknad av agerande, förklarar den rådande situationen. 

Bygdaby beskrivs som en stad där befolkningen är politiskt aktiv: under fältstudiens period 

förekom en rad demonstrationer och mobiliseringar för andra frågor (ibid, 46). Men för klimatet 

författades inga debattartiklar, inga krav riktade mot politiker formulerades och inga demonst-

rationer arrangerades. I studien framgår även att det inte var fråga om brist på kunskap kring 

klimatfrågan i staden: i de flesta intervjuer kopplas den rådande värmen till klimatförändringar-

na och i media görs samma koppling (2011b, 403). Detta får Norgaard att fråga sig: “Why didn’t 

this awareness translate into social action”? (2011a, xvii).  

 

Då förmodad okunskap eller ovana att agera inte besvarar Norgaards frågeställning, söker hon 

istället svar i ett transdisciplinärt ramverk. Norgaard utvecklar det teoretiska konceptet socialt 

organiserad förnekelse och beskriver det enligt följande:  

The process by which individuals collectively distance themselves from information because of norms of 

emotion, conversation, and attention and by which they use an existing cultural repertoire of strategies 

in the process. (2011a, 9) 

 

4 Fiktivt namn. 
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Det är inte fråga om en förnekelse enligt den vardagliga förståelsen av ordet, klimatföränd-

ringarnas existens eller koppling till mänsklig aktivitet förnekas inte. Hon refererar till 

sociologen Stanley Cohens tre olika former av förnekelser: bokstavlig (literal), interpretativ 

(interpretative) och implikatorisk (implicatory). Den tredje formen av förnekelse menar 

Norgaard är formen för vilken hennes frågeställning bäst diskuteras (2011a, 10). Den implika-

toriska förnekelsen rör förmågan, eller oförmågan, att integrera information och kunskap med 

vardagen eller förvandla kunskap till ett agerande, vilket genomsyrar hela det teoretiska 

ramverket. De förnekelsestrategier hon identifierar i Bygdaby delar hon upp i två kategorier, 

den första kallar hon just interpretativ förnekelse5 (2011b, 405). Hon beskriver begreppet som 

bestående av tre huvudsakliga byggstenar, tre narrativ enligt vilka invånarna strukturerar sin 

relation till information om den globala uppvärmningen: selektiv tolkning (selective interp-

retation), perspektivisk selektivitet (perspectival selectivity) och anspråk av dygd (claims of 

virtue) (2011b, 405). I Bygdaby skapade den selektiva tolkningen en förståelse för den 

nationella identiteten, utifrån vilken klimatfrågan närmades. Den norska identiteten beskrivs av 

Norgaard som naturnära, jämlik, enkel och ödmjuk. Egenskaper som kontrasterar bilden av 

landets klimatpåverkan som stor olje- och fossilgasproducent. Den perspektiviska selektiviteten 

syftar i viss mån att försvara detta första narrativ: den belyser Norges roll i den globala kontex-

ten och lägger tyngd på den relativt låga inverkan landet har i klimatfrågan totalt, att stora länder 

som USA har långt större påverkan och högre utsläppsnivåer. I Norges fall återkommer klimat-

diskussionen ständigt till landets stora olje- och fossilgasproduktion, en industri som orsakar 

stora utsläpp av växthusgaser oavsett landets storlek. Dessa utsläpp tolkas genom det narrativ 

Norgaard kallar för anspråk av dygd. I Norge omnämns den inhemska olje- och fossilgaspro-

duktionen som klimatvänlig i relation till global produktion som generellt innebär än högre 

utsläpp (2011b, 406). Enligt detta narrativ innebär varje producerad liter bränsle i Norge att 

mindre utsläpp görs totalt sett i världen, att landet, genom sin industri, i själva verket bistår 

världen med en klimattjänst. 

 

Den andra kategorin av strategier Norgaard identifierar som hinder för formerandet av ett mots-

tånd, kallar hon: kulturellt förnekade (cultural denial). Ett system av kulturella normer som 

gemensamt begränsar former för yttrande kring klimatförändringarna, vilket skapar ett 

 

5 Stanley Cohen beskriver den interpretativa förnekelsen som ett förhållningssätt där fakta inte förnekas, 

utan istället ges en annan mening. Genom eufemismer, teknisk jargong och byten av ord omtolkas och 

bestrids innebörden av en händelse (Norgaard, 2011a, 10). 
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avpolitiserat förhållningssätt inför dem (2011b, 408). Gällande Bygdaby lyfter Norgaard exem-

pelvis hur kulturella normer kring hantering av känslor begränsade invånare att föra sina känslor 

inför den globala uppvärmningen in i det gemensamma samtalet, dimensioner som potentiellt 

kunde ha bidragit till att förändra förhållningssätt i frågan och möjligheten till socialt agerande 

(2011b). 

 

Norgaard menar att följderna av de psykologiska aspekterna av teorin stärks sett ur ett politiskt 

ekonomiskt perspektiv. Hon konstaterar att de rika ländernas befolkning generellt gör ekono-

misk förtjänst på de misslyckade (eller uteblivna) försöken att motverka klimatförändringarna. 

I fallet Norge blir detta särskilt uppenbart: oljan har lagt grunden för landets välstånd. De är 

den största producenten av olja i Europa och intäkterna från oljeindustrin motsvarar en tredjedel 

av landets BNP (2011a, 70). Kurvan för befolkningens attityd i klimatfrågan korrelerade nega-

tivt med landets ökade oljeproduktion under 90-talet: oron för den globala uppvärmningen 

minskade i takt med att oljekapital investerades i samhället (ibid).  

 

En kritik av Norgaards teori är dess ålder, studien genomfördes vintern 2000/2001 och publi-

cerades 2011. Sedan studien genomfördes och sedan den publicerades är det rimligt att förmoda 

en stor attitydförändring i klimatfrågan hos befolkningen då frågan har kommit att ta mer 

utrymme i det politiska samtalet – varför Norgaards teori kan tänkas ha blivit inkorrekt och 

irrelevant med tiden. Antagandet utgår dock från att attitydförändring följer en linjär kurva, 

detta stämmer dock inte överens med faktiska studier av attityd i klimatfrågan i Norge. 

Medvetenhet och engagemang har varierat stort över tid i landet, störst engagemang i klimat-

frågan fanns i landet i slutet av 80-talet (Trædal, 2018, 10). De lägsta nivåerna registrerades i 

undersökningar 2001, efter det följer en fortsatt variation i resultat där inga starka trender går 

att urskilja (ibid.). Med bakgrund av det här är det alltså inte givet att en ny studie likt Norgaads 

kommer att ge radikalt andra resultat. 

 

Hur slutade då historien i Bygdaby? Skidanläggningen öppnades slutligen, efter nära två måna-

ders fördröjning, den 26 december. Trots fortsatt frånvaro av snö. Den skidbacke som gjordes 

brukbar bestod av enbart artificiell snö som skapats med hjälp av två nyinköpta snökanoner och 

sju kilometer rör för transport av vatten. Inköp av snökanoner och drift av dem kostade skid-

anläggningen nära 2 miljoner dollar – priset för anpassning till en varmare framtid (2011a, 35). 
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Tidigare forskning 

Mängden publicerad forskning som behandlar skogsbränderna 2018 är ännu liten. Mer vanligt 

förekommande är olika former av diskursanalyser relaterade till klimatfrågan, ofta där det 

empiriska materialet utgörs av journalistiskt material. I avsnittet presenteras för studien relevant 

tidigare forskning. 

 

Skogsbränderna förekommer i ett antal samhällsvetenskapliga artiklar, men sällan som mer än 

en parentes. En studie där skogsbränderna är huvudfokus är en kandidatuppsats från Mitt-

universitetet (Fors & Mörberg, 2018) där medias gestaltning av bränderna undersöks samt om 

(och hur) dess kopplingar till klimatförändringarna porträtteras. Det empiriska materialet utgörs 

av artiklar som rapporterar om de pågående skogsbränderna6 från tre lokala tidningar7, samt 

DN och SvD. Av de 644 artiklar som behandlar bränderna förekommer explicit koppling till 

den globala uppvärmningen enbart vid två procent av fallen. Fors och Mörberg (2018) menar 

att bristen riskerar att undergräva intresset och förståelsen för klimatfrågans relevans hos tid-

ningarnas läsare och befarar att detta påverkar samhällets benägenhet att med politisk handling 

bemöta klimatförändringarna. 

 

För studier som ägnar sig åt klimatrelaterad diskursanalys finns mer tidigare forskning. Ett 

angreppssätt som använts är diskursanalys utifrån frågeställningar om varför handling i miljö-

frågor tenderar att utebli (Hajer, 1995; Bell, 1994). Hajer (1995) undersöker diskurser som 

dominerar beslutsfattande i miljö- och klimatrelaterade frågor. Han menar att samtalet om miljö 

och klimat domineras av en ekomodernistisk diskurs som enligt honom blockerar ett konstruk-

tivt handlande. Bell (1994) studerar diskurser inom samtal om miljö i Nya Zeeland och finner 

att social organisering och krav om förändring begränsas till följd av kunskapsbrist bland 

allmänheten – det råder förvirring kring begrepp som ozonlager, klimat och miljöförstöring 

vilket förhindrar effektiv mobilisering. 

 

Med syfte att undersöka diskurser för medial presentation av klimatfrågan har Boykoff genom-

fört två studier (2007; 2008). I en studie av amerikansk media mellan 1995 och 2006 identifieras 

en konflikt: en hegemonisk strid förs mellan två diskurser – en diskurs som tror på klimatve-

 

6 Artiklar publicerade mellan 14 juli och 9 augusti 2018. 

7 Dalarnas Tidningar, Östersunds-posten och HelaHälsingland. 
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tenskapen, en andra diskurs som ifrågasätter den – och studien fokuserar på hur detta tar form 

i media där de presenteras som likställda. Boykoff konstaterar att det offentliga samtalet om 

klimat i USA kom att fokusera mer på debatten sidorna emellan än att diskutera åtgärder (2007). 

I den senare studien (2008) undersöks hur klimatförändringarna gestaltas i brittisk tabloidpress 

mellan 2000 och 2006. I tidningarna presenterades klimatförändringarna främst i form av 

naturkatastrofer, undergång och misär samt som ett fält inom vilket politiker och dess partier är 

aktörer snarare än samhällsskiktet (främst arbetarklass) tidningarnas läsare består av. 

 

Flera studier har gjorts för att undersöka och jämföra klimatförändringarnas förekomst i media 

internationellt: dels rent kvantitativt, dels med syfte att studera diskurser (Broadbent m.fl., 

2016; Olausson, 2014). I en studie kartläggs den mediala representationen av klimatfrågan ge-

nom att jämföra frekvensen för publicerade nyhetsartiklar med klimattema (Broadbent m.fl., 

2016). Till artikelförfattarnas förvåning hamnar Sverige, ”a leader of mitigation”, i botten av 

de 17 länder som studeras: enbart 0,5 % av det totala antalet artiklar under 2007 och 2008 

avhandlar klimatförändringarna. Detta förklaras med att klimatfrågan är okontroversiell i 

Sverige och därmed innehar lägre nyhetsvärde. Studien beskriver den svenska diskursen som 

mer positiv till klimatåtgärder och med hög tilltro till vetenskapen (ibid.) – vilket också speglas 

i Novus (2019) undersökning om klimat där endast två procent ifrågasatte människans inverkan 

på klimatet. En annan internationell studie genomfördes av Ulrika Olausson (2014) med syfte 

att undersöka de diskurser enligt vilka klimatrelaterade nyheter presenteras. I studien studeras 

nyhetsartiklar från tre länder (USA, Indien och Sverige) och utifrån detta formulerar Olausson 

tre diskurser av domesticering. En introvert domesticering, en diskurs där lokala händelser8 

skiljs från den globala kontext som klimatförändringar utgör, både i fråga om problemformu-

lering och lösning. Extrovert domesticering är en diskurs inom vilken lokala händelser kopplas 

till en global dimension. Slutligen, inom en diskurs av motdomesticering saknas den lokala 

aspekten och samtalet förs enbart på en global nivå eller kring fenomen som saknar specifik 

lokal förankring. 

 

Slutligen finns en rad studier med ambitionen att identifiera, definiera, namnge och undersöka 

rådande diskurser i samtal om klimatförändringar – studier som i många aspekter liknar den här 

uppsatsen (Sonnett, 2010; Detraz & Betsill, 2009; Olausson, 2009; Anshelm & Hultman, 2015). 

 

8 I studien innebär en ”lokal händelse” en form av händelse som på något vis är kopplad till klimatfrågan, 

exempelvis en klimatrelaterad katastrof eller uppmärksammande av Earth Hour. 
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Sonnett (2010) studerar samtalet kring klimatförändringar i amerikansk media mellan 1997 och 

2004. Från sitt material formerar han sedan två konkurrerande diskurser: en proaktiv och en 

reaktiv. Inom den proaktiva diskursen diskuteras prevention och återfinns främst i artiklar från 

vetenskaps- eller miljötidningar. Den reaktiva diskursen är mer försiktig i relationen till klimat-

förändringarna och antar ofta en mer skeptisk hållning. Diskursen syns framförallt i tidningar 

kopplad till industri och politik. I en studie av litteratur kopplade till FN:s arbete i klimat- och 

säkerhetsfrågor finner Detraz och Betsill (2009) uttryck för två diskurser, en miljösäkerhets-

diskurs och en miljökonfliktdiskurs9. Inom diskurs för miljösäkerhet identifieras miljöföränd-

ringarna som ett hot mot mänsklig säkerhet och staten förstås både som en viktig aktör för att 

tillgodose denna säkerhet, men också som en aktör vilken kan behövas ställas åt sidan med 

hänvisning till människors säkerhet. För att uppnå denna säkerhet kan fokus riktas på långsiktigt 

agerande i form av både anpassning och försök att undvika miljöförändring. Inom diskursen för 

miljökonflikt råder större fokus på hantering av de inom- och mellanstatliga (möjligt väpnade) 

konflikter som befaras uppstå till följd av naturresursbrist i miljöförändringarnas spår. Detraz 

och Betsills syfte med studien var att utifrån FN:s säkerhetsråds diskussion om klimatfrågan 

undersöka om ett diskursivt skifte höll på att ske till fördel för den andra diskursen i relation till 

den förstnämnda. De drar slutsatsen att ett skifte inte ägt rum men att samtalen likväl inte sker 

främst inom miljösäkerhetsdiskursen, det är alltjämt en ekonomisk diskurs som dominerar 

klimatsamtalen (2009, 310). 

 

I den tidigare forskningen finns två studier med syfte att identifiera och studera den svenska 

klimatdebattens diskurser (Olausson, 2009; Anshelm & Hultman, 2015). Olausson undersöker 

141 nyhetsartiklar från DN, Aftonbladet och Nerikes Allehanda som under 2004 och 2005 lyfter 

klimatfrågan. I studien konstateras, vilket är i linje med Broadbent m.fl. (2016), att klimatfrågan 

i svensk media följer diskursen att det finns ett behov, ett ansvar och en önskan att motverka 

klimatförändringarna på lokal, nationell såväl som global nivå. Olausson identifierar två 

diskurser för kollektivt agerande i klimatfrågan: en som verkar för anpassning till klimat-

förändringarnas påverkan och en som verkar för förmildring av klimatförändringarna genom 

förminskning av utsläpp av växthusgaser. Dessa två ramverk existerar enligt Olausson parallellt 

med varandra men förekommer mycket sällan i samma artiklar, trots att de båda diskuterar 

förhållningssätt till klimatförändringarna (2009). Den mest omfattande studien av svensk kli-

 

9 De talar om klimatförändringar som en av många miljöfrågor, vars konsekvenser liknar varandra. 
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matdiskurs är gjord av Jonas Anshelm och Martin Hultman. Deras studie av 2500 artiklar 

publicerade 2005-2009 presenteras i boken Discourses of global climate change (2015). Fyra 

klimatdiskurser lyfts, varav diskursen de kallar industriell fatalism anses vara den dominerande. 

Med stark koppling till den ekomoderna traditionen lyfts inom diskursen en tilltro till tillväxt, 

tekniska lösningar på klimatfrågan och implementerandet av gröna idéer inom industrin samt 

klimatsmart konsumtion av individen. Inom en andra diskurs, vilken de kallar grön 

keynesianism, förespråkas viss statlig intervention då den industriella fatalismen sägs sakna 

politisk vilja att åtgärda de klimatrelaterade problemen – men i övrigt liknar lösningarna 

varandra. En tredje diskurs kallar de ekosocialism där kritik mot tillväxt, och den påstådda 

fetischismen kopplad till den, är central. Inom diskursen förespråkas ransonering av koldioxid-

utsläpp och en radikalt samhällsomvälvande, antikapitalistisk utopi förs fram som det enda 

alternativet för att hejda klimatförändringarna. En sista diskurs ges namnet klimatskepticism, 

inom vilken den av vetenskapen påstådda kopplingen mellan höjda medeltemperaturer på jor-

den och höjda koldioxidutsläpp, som följd av mänskliga processer, ogiltigförklaras. De höjda 

medeltemperaturerna och ökad förekomst av extremväder är istället resultat av naturliga cykler 

och vädervariationer. Den forskning kring klimatförändringarna betraktas som ett politiskt skå-

despel där manipulerade data används av IPCC för att rättfärdiga ökad kontroll över medbor-

gare av sina regeringar. Diskursen existerar ofta i sammanhang där även andra konspirations-

teorier förekommer. 

 

Den tidigare forskningen liknar i flera fall den här uppsatsen i utformning och syfte: att 

identifiera och analysera diskurser inom samtalet om klimat. I få fall presenteras dock någon 

tydlig teori som försöker beskriva resultatets orsak eller konsekvenser. Detta motiverar valet 

av Norgaards teori som ramverk för den här studien framför någon av de ovan presenterade. 

Metod och data 

Studiens syfte är att undersöka vilka diskurser samtalet om skogsbränderna 2018 kom att föras 

inom samt dess relation till klimatförändringarna. Den forskningsmetod som är bäst lämpad 

som verktyg för att förstå och analysera relationen mellan dessa är diskursanalysen. Diskursa-

nalysen kan med framgång användas för att undersöka premisserna för hur ett samtal om ett 
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fenomen förs och används särskilt ofta när det empiriska materialet består av tidningsartiklar 

eller annan publicerad text (Boréus, 2015a, 177). Detta sammanfaller väl med studiens syfte att 

analysera det i media förda samtalet om skogsbränderna. 

 

Begreppet diskurs har sin grund i Michel Foucaults forskning men har sedan dess vidareut-

vecklats inom akademin. En diskurs är ett system av diskussioner och normer som bestämmer 

sättet vi talar om specifika saker på inom specifika områden, utifrån vilket vi sedan skapar vår 

förståelse av världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 7). När vi ställs inför verkligheten 

påverkar diskursen alltså vår uppfattning av den och bidrar till hur vi förstår samhället (Boréus, 

2015a, 179). Ett fenomen eller en händelse kan därmed tillskrivas mening utifrån olika 

diskurser. Utifrån de skilda diskurserna kan olika handlingar betraktas som möjliga och 

relevanta till följd av samma händelse, vilket innebär att olika diskurser skapar olika sociala 

konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 16). Detta beskriver det konstruktivistiska 

utgångsperspektiv diskursanalysen står på, en förståelse som skapar ett intresse och ett behov 

av att analysera diskursernas relation till samhällsfenomen.  

 

Det empiriska underlaget för den här studien består av 129 ledare och debattartiklar som 

behandlade de pågående skogsbränderna 2018. I urvalsprocessen gjordes en tidsrelaterad beg-

ränsning till perioden 1 juli – 15 augusti, 

tidsperioden då flertalet av de större 

skogsbränder rasade i Sverige under 

sommaren 2018. Under artikelsökningen 

framkom det att det enbart var under pe-

rioden 17 juli – 13 augusti artiklar som 

motsvarade urvalskriterierna publicerats, 

se figur 1 för tidslig överblick. Artiklarna 

kommer från 28 olika svenska tidningar 

som redovisas i figur 2. I urvalet av tidningar har emfas lagts på tidningens storlek samt om 

tidningen varit belägen i närheten av de mest brandhärjade områdena i Gävleborgs, Dalarnas 

eller Jämtlands län. I studien ingår därmed landets största tidningar med nationell utgivning, de 

största lokala tidningarna samt ett flertal lokaltidningar från de angivna områdena. 

 

Artikelsökningen genomfördes i Kungliga bibliotekets digitala arkiv för svenska dagstidningar. 

Sökningen efter relevanta ledare och debattartiklar utfördes inte med hjälp av sökord utan 
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Figur 1 - Datum för publiceringar. 
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genom manuell avsökning av samtliga nummer av tidningarna i urvalet under den aktuella 

tiden. Sökningen genomfördes inledningsvis bredare, även artiklar som enbart diskuterade den 

rådande torkan och klimatfrågan samt insändare från privatpersoner som handlade om skogs-

bränderna, torkan eller klimatet inkluderas. Till följd av för studien låg relevans och datamängd 

gjordes därefter en första avgränsning till enbart debattinlägg och ledare som explicit nämnde 

och diskuterade skogsbränderna. Det råder ingen given praxis för presentation av debattinlägg 

och insändare i svensk press, varför en distinktion inte alltid är självklar då båda former av 

texter ibland förekommer under samlingsrubriken ”Opinion”. Jag blev därför tvungen att skapa 

en egen avgränsning där enbart texter som tidningarna själva presenterade som debattartiklar 

samt – i de fall särskiljning mellan debatt och insändare saknades – de texter som författats av 

politiker eller andra personer som angivit bakgrund som för ämnet är relevant omfattas, 

exempelvis forskare eller myndighetsperson. 

 

Vid en första läsning numrerades urvalet och kodades utifrån en induktiv ansats där kodsystem 

växte fram allt eftersom. Här följdes Kristina Boréus rekommendation om ”ytläsning” (2015b, 

164). Materialets uttryckliga innehåll kartlades inledningsvis utifrån gemensamma teman och 

kodades, vilket underlättade det fortsatta arbetet med att definiera diskurser. Vid en andra 

läsning höjdes abstraktionsnivån för att identifiera de bakomliggande diskurserna för en kate-

gorisering utifrån dessa formationer (Boréus, 2015a, 184). En sista läsning och kodning av 

materialet gjordes för att hitta representativa citat för teman, diskurser och variationer inom 

diskurserna. Dessa kategoriserades inledningsvis i två kategorier, en för vardera diskursiva 

formation: agerande för anpassning och agerande för förändring. Citaten färgkodades sedan 

utifrån vilka teman och variationer inom diskursen de representerade. Vid den här läsningen 

blev också texternas avsändare uppmärksammat, flera (17) av inläggen är skrivna av parti-

politiska företrädare. Inom diskursen för förändring har en tredjedel av artiklarna en parti-

politisk avsändare. 

 

Figur 2, empiriskt material 

Tidningsnamn Debatt Ledare 

Aftonbladet 0 6 

Arbetarbladet 1 1 

Barometern OT 0 4 

Dagens Industri 1 6 

Dagens Nyheter 5 6 

Dala-Demokraten 6 6 

Expressen 3 3 

Folkbladet 0 1 
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Gefle Dagblad 1 4 

Göteborgs-Tidningen 1 2 

Göteborgs-Posten 1 2 

Helsingborgs Dagblad 0 2 

Hudiksvalls Tidning 2 7 

Jönköpings-Posten 0 2 

Ljusnan 2 2 

Nerikes Allehanda 0 4 

Norran 0 2 

Norrköpings 

Tidningar 

2 4 

Nya Wermlands-

Tidningen 

1 2 

Skånska Dagbladet 0 4 

Svenska Dagbladet 4 1 

Sydsvenskan 2 5 

Tidningen 

Ångermanland 

1 8 

Upsala Nya Tidning 0 2 

Västerbottenskuriren 0 1 

Västerbottningen 0 3 

Östersundsposten 0 1 

Östgöta 

Correspondenten 

 

2 3 

Totalt 35 94 

Etiska överväganden 

Det finns viktiga etiska överväganden att ta i beräkning vid forskning, men ingen av de forsk-

ningsetiska principer som Vetenskapsrådet (u.d) formulerar riskeras i den här studien då dess 

data utgörs av material där ingen känslig information hanteras som inte redan publicerats i 

dagspress, där de namngivna författarna redan givit samtycke om att namnges. 

Materialets styrkor och svagheter 

Norgaard vill besvara frågan varför inget händer i klimatfrågan och varför det inte ens under 

pågående katastrof sker en bred samhällelig mobilisering för att förändra sakers tillstånd. Den 

här studien har inte riktigt samma ambition, utan frågar hur den samhälleliga diskussionen såg 

ut och förhöll sig till den pågående klimatrelaterade katastrofen, men med användning av Nor-

gaards teori. Givetvis kan vi fråga oss hur väl åsikterna på våra tidningars ledarsidor speglar 

samhällets och i vilken grad de kan verka som en representativ röst för samhällsdiskurser. 

Särskilt med tanke på att det är social mobilisering vi efterlyser, de strömningarnas utrymme 
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på ledarsidor är troligen något begränsade. Vid en diskursanalys där det empiriska materialet 

utgörs av tidningsartiklar kan det såklart inte göras anspråk på mer än att analysera just dessa 

artiklars innehåll – att dra slutsatser längre än artiklarnas innehåll måste göras med mycket stor 

försiktighet. Med dessa reservationer nämnda är det likväl så att debatt- och ledarinlägg troligen 

utgör det främsta tillgängliga materialet när man söker efter en ”samhällelig röst”: här ryms 

åsikter från olika politiska läger och de kan uttryckas utan krav på journalistisk objektivitet, 

men formas (och formar) likväl av rådande diskurser.  

Resultat 

Det empiriska material som ingår i studien kunde vid en diskursanalys delas in i två huvud-

sakliga diskurser. En diskurs som, i enlighet med Norgaard (2011a), inte lyfter några krav på 

eller uppmanar till handling för att stävja klimatförändringarna, samt en diskurs där dessa krav 

eller uppmaningar förekommer. Den förstnämnda diskursen är tydligt dominant i samtalet om 

skogsbränderna och förekommer som huvudfokus i 104 av de 129 artiklar som studeras. Den 

andra diskursen förekommer i 21 texter, men enbart i elva artiklar utgör den diskursen huvud-

fokus.  I tolv av artiklarna framförs inga tydliga tecken från någon av diskurserna. Diskurserna 

har i denna uppsats namngetts utifrån de två typer av kollektiva krav som Olausson (2009) 

finner i sin studie och formulerar: agera för anpassning och agera för förändring10.  

 

Intressant för resultatet är att den klimatskeptiska diskurs som Anshelm och Hultman (2015) 

presenterar i sin studie inte finns tydligt representerad i materialet. Det ryms inga explicita 

ifrågasättanden av den konventionella förklaringen av klimatförändringarna och påståendet att 

de kan härledas till mänsklig aktivitet. 

 

I kapitlets första del presenteras således den diskurs inom vilken fokus på agerande för 

anpassning till klimatförändringarna dominerar. Avsnittet är uppdelat utifrån olika förekom-

mande perspektiv och variationer. Kapitlets andra avsnitt avhandlar den diskurs inom vilken 

 

10 Här översätts engelskans mitigation till förändring då dess direkta översättning, förmildring, riskerar att 

bli förvirrande lik anpassning, den första kategorin. 
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det existerar uppmaning till agerande för förändring. Till följd av dess mindre frekventa 

förekomst i materialet är kapitlets andra avsnitt avsevärt kortare än dess första.  

Agera för anpassning 

Följande avsnitt behandlar den diskurs som talar för ett kollektivt agerande med syfte att anpas-

sa samhället för att i en framtida varmare värld, där naturkatastrofers förekomst är mer frekvent, 

kunna minimera påverkan, skador och förluster av människoliv såväl som ekonomiska värden 

med hjälp av en ökad kapacitet för krisberedskap. Dessa uttryck följer Norgaards (2011a) teori 

om den socialt organiserade förnekelsen där förmågan att adressera och mobilisera för att be-

kämpa klimatförändringarna – även under en pågående katastrof – saknas. 

Syn på klimatförändringarna 

Likt Norgaards studie i Bygdaby visar är inte passiviteten inför den globala uppvärmningen en 

följd av en skepticism gentemot dess vara eller ifrågasättande av klimatforskningen. Tvärtom, 

inom diskursen råder en stark tro på klimatförändringarnas både existens och påverkan i fråga 

om den rådande krissituationen.  

Vi vet att i takt med den tilltagande växthuseffekten ska det bli, och har det redan blivit, vanligare med 

extremväder. Varmare temperaturer går alltså hand i hand med större risker och högre kostnader” 

(Liby Troein, 2018) 

Ett annat exempel är Sofia Mirjamsdotters (2018) ledare med den talande rubriken: ”Klimat-

förändringarna är här nu – alla måste bidra”. I materialet framgår det tydligt att det finns en stor 

och enad förståelse för att klimatförändringarna är ett hot som kommer att skapa en framtid där 

frekvensen av katastrofer, likt skogsbränder, förväntas öka. Det uttrycks exempelvis av Kalle 

Sundin i Aftonbladet på följande sätt: 

Men forskningen är tydlig med att klimatuppvärmningen kommer leda till mer extremväder – värme-

böljor, skyfall och torkor. Sverige kan inte räkna med att förskonas. […] Vi är på väg in i en framtid då 

planetens uppvärmning kommer bli allt mer kännbar i Sverige (Sundin, 2018)  

Diskursens domineras av ett upplevt behov av stora satsningar på krisberedskapen. Detta sker 

givetvis till följd av de pågående skogsbränderna, men många gånger också i skenet av, och 

med hänvisning till, de förväntade framtida konsekvenserna av den globala uppvärmningen. 

Två exempel på hur rädslan för återkommande och i framtiden mer frekventa katastrofer 

formuleras som följande: 
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Trots den mänskliga faktorn [skogsindustrins förmåga att förebygga skogsbränder] tyder allt på att 

skogsbränder kommer bli vanligare i takt med att medeltemperaturen ökar i spåren av klimatföränd-

ringarna. Det betyder att behovet av god beredskap kommer vara fortsatt stort. (Mellgren, 2018) 

Och det finns väl all anledning att utvärdera den här katastrofsommaren när den väl är över för att se 

vad man kan göra för att öka beredskapen inför nästa extremväderperiod. För räkna med att de blir fler 

i framtiden. (Sjöstedt, 2018) 

Den hegemoniska kamp mellan klimatforskning och skepticism som Boykoff (2007) vittnar om 

förekommer i amerikansk media existerar helt enkelt inte på svenska ledar- och debattsidor 

under den för studien angivna tidsperioden. Vidare kan vi även konstatera att materialet för 

studien visar resultat som skiljer sig från de Fors och Mörberg (2018) presenterar i sin studie, 

där sammankoppling mellan bränderna och deras förmodade orsak – klimatförändringarna – 

knappt förekom i materialet.  

Krisberedskap 

Det råder närmast konsensus bland skribenterna i hela materialet kring övertygelsen att den 

svenska krisberedskapen är otillräcklig att bekämpa sommarens skogsbränder. Att ingen lärdom 

har dragits från utredningarna som följde branden 201411 förefaller tydligt för författarna. 

Kritiken riktad mot bristerna är väldigt bred, mycket rör bristen på materiel som uppenbarades 

när bränderna ökade i omfattning och antal. En återkommande kritik rör också landets bristande 

kapacitet att släcka bränder från luften: helikoptrar från Sjöfartsverket saknar nödvändig ut-

rustning för släckning, försvarets helikoptrar saknar personal och Sverige saknar egna brand-

bekämpningsflygplan. Vidare riktas också kritik mot bristen av brandmän i Sverige. Bränderna 

drabbade främst landsorten där brandstationer till största delen bemannas av deltidsbrandmän, 

enligt Brandmännens riksförbund (2018) saknades 2500 deltidsbrandmän sommaren 2018. 

Slutligen är också krisorganisationen – främst MSB och regeringen – föremål för kritik: den 

anses vara för långsam, ha för otydlig beslutsordning samt vara oförmögen att effektivt fördela 

resurser. 

 

En enighet råder inom diskursen kring den svenska krisberedskapskapaciteten brister, samt att 

kapaciteten måste förbättras. Men det finns en tydlig variation inom den här diskursiva forma-

 

11 Under sommaren 2014 härjade en stor skogsbrand i Västmanland. Landets bristande förmåga att släcka 

bränder av den magnituden blev uppenbar och i den uppföljande utredningen (Rapport från 

Skogsbrandsutredningen, 2015) framfördes kritik angående saktfärdighet, felande kommunikation, 

otillräckliga resurser hos räddningstjänsten samt landets brist på brandbekämpningsflygplan. 
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tionen – två tydliga spår går att tyda när det kommer till krisberedskapens praktiska utformning: 

en internationalistisk och en nationalistisk. En variation talar om ett internationellt beredskaps-

samarbete, den andra talar om vikten för en nation att vara självständig och därmed förfoga 

över egna beredskapsresurser.  

Internationell samordning 

Som tidigare nämnt var den internationella insatsen i Sverige den största som samordnats av 

ERCC. Med insatsen i beräkningen finns ett starkt stöd i materialet för att fortsätta med och 

utöka det internationella samarbetet, stärka den internationella krisberedskapen – främst inom 

EU – och att detta ska vara stommen för framtida beredskapsarbete. I materialet argumenteras 

det för det internationella samarbetets nödvändighet på följande sätt: 

Utan hjälpen utifrån skulle vi inte klara av detta. Det är inte heller rimligt. Att ha viss beredskap för 

bränder i ett så skogrikt land som Sverige är sunt förnuft. […] Men att ha beredskap för en så extrem 

situation som vi nu står inför är orimligt. Ensam är inte stark, ensam är utsatt. (Persson, 2018) 

De konsekvenser som förväntas följa i klimatförändringarnas spår anses alltså övermäktiga ett 

land med skogsmängden som Sverige har. De många olika former dessa konsekvenser kan 

tänkas ta tas också upp som anledning till att vi behöver samarbeta multilateralt för att klara 

framtida utmaningar: 

Det saknas också förståelse för att vi inte kan ha egen inhemsk beredskap mot alla tänkbara scenarion 

som i de allra flesta fall faktiskt aldrig eller ytterst sällan uppstår. Internationellt samarbete, särskilt det 

inom EU, är avgörande för att ett så litet land som Sverige ska klara kriser och katastrofer. 

(Mirjamsdotter, 2018) 

Hjälpinsatsen samordnad av ERCC visar enligt skribenter ett konkret positivt exempel på 

styrkan inom unionen och vinsten av att tack vare samarbetet kunna få behövlig hjälp snabbt. 

Stödet för EU i svensk opinion har aldrig varit så här pass stort och de gångna bränderna visar på ett 

konkret sätt varför samarbetet behövs. […] Om Jimmie Åkesson och Jonas Sjöstedt fick förverkliga sina 

visioner om EU-utträde skulle Sverige ha behövt förhandla om individuell krishjälp med varje EU-land 

som hittills har hjälpt till och då hade det tagit rejält lång tid innan vi hade fått några vattenbombplan 

från kontinenten. (Lindén, 2018a) 

Som tidigare nämnt kom debattsidorna under sommaren att fokusera mycket på brand-

bekämpningsflygplan och Sveriges avsaknad av dem som leder till att landet får förlita sig på 

hjälp från andra EU-länder. Bland artikelförfattare som talar om en internationell, gemensam 

beredskap ses inköp av brandbekämpningsflygplan som ekonomiskt oansvarigt. I en inter-

nationellt samordnad beredskap kan resurser användas och fördelas mer effektivt och varje land 

slipper kostnaden för att ha en stor beredskapsmaskin ståendes under större delen av året. Det 

lyfts även som en fråga om solidaritet: mindre länder kommer att vara oförmögna att underhålla 



 

 18 

en egen krisberedskap och därmed vara mer sårbara för naturkatastrofer. Dessa tankar uttrycks 

exempelvis på följande vis: 

Det är inte för att bränderna som härjar är ovanliga som Sverige klarar sig utan nya brandbekämp-

ningsflyg – tvärtom tyder mycket på att det kommer att bli fler framöver. Anledningen är att vi redan 

har vattenflyg, till en bråkdel av priset. […] Brandbekämpningsflygen må stå på italiensk mark, men de 

hör lika mycket hemma i svenskt luftrum. […] Viss beredskap samordnas helt enkelt mer effektivt på 

EU-nivå. (Åhlund 2018) 

Det är inte bara samarbeten inom EU som föreslås, utan flera artikelförfattare talar också om 

potentiellt fördjupat nordiskt samarbete som en lösning. Det är även vissa debattörer som 

öppnar upp för ett utökat samarbete med Nato – genom Sveriges medlemskap i Partnerskap för 

Fred – såväl som med Ryssland, aktörer som besitter stora brandbekämpningsresurser. Ett 

exempel är skribenten Eva Redhe som i Dagens Industri skriver om hur Israel, när de drabbades 

av svåra skogsbränder 2016, mottog hjälp i form av 18 brandbekämpningsflygplan från 

EADRCC12 och därmed snabbt kunde få kontroll på bränderna: 

Det är en katastrof att många människor evakueras från sina hem med oro för att bostäderna ska brinna 

ned och hundratals miljoner kronor i värde försvinner. Så hade det inte behövt vara om vi agerat som 

Israel 2016 då de omgående bad EADRCC om hjälp att erhålla maximalt antal plan. […] Frågan bör 

ställas varför Sverige inte sökte stöd från Nato så snart bränderna började och varför man ännu inte 

gjort det. (Redhe, 2018) 

Nationell självständighet 

I motsats till tilltron på internationellt samarbete för krisberedskap står de debattörer som före-

språkar satsning på den nationella beredskapen. En riktning som bär tydliga nationalistiska 

tendenser där självständighet värderas högt och där det med militära undertoner görs en stark 

sammankoppling mellan starkt försvar och god krisberedskap. Det totalförsvar som fanns förr 

lyfts som föredöme och de styrande uppmanas att ”låta krisberedskap gå hand i hand med förs-

varsplaneringen” (Oksanen, 2018). Det går att uttyda en konvergens mellan försvarets och kris-

beredskapens uppgifter; både i fråga om hot att avvärja, praktiskt arbete och symbol för natio-

nen. 

Skog över hela Sverige har fattat eld och de svenska resurserna räcker inte till för att hålla bränderna 

under kontroll […] Krisberedskap och skydd mot angrepp från yttre och inre fiender är statens mest 

grundläggande uppgift, dess själva existensberättigande. En stat som inte kan freda sitt eget territorium 

 

12 The Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre. Inkluderar Nato:s 29 medlemsländer samt 

länder som ingår i partnerskap med Nato, däribland Sverige. 
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eller skydda medborgarna från angrepp kan inte göra anspråk på den moraliska rätten att ta ut skatt 

från medborgarna. (Johansson, 2018) 

Inom den internationalistiska diskursvariationen fanns stort fokus på vilken samordning som 

ansågs vara mest ekonomiskt effektivt, den diskussionen förekommer inte inom den nationa-

listiska variationen. Krisberedskapen är en del av statens grundläggande uppgifter som ska 

fungera i sådan omfattning att medborgarna (skattebetalarna) känner sig säkra, oavsett kostnad.  

Sverige har ett av världens högsta skattetryck. Det behövs för att finansiera en stat som på många sätt 

är både stor och stark. Men är den tillräckligt stark på de områden där dess styrka verkligen är oersätt-

lig? Till statens mest grundläggande uppgifter hör att garantera medborgarnas säkerhet i olika avseen-

den. Försvar, polis och katastrofberedskap är centrala områden som får räknas till denna hårda kärna. 

(Helsingborgs Dagblad Ledare, 96) 

I följande exempel ser vi också hur beredskapsarbetet är en för nationen viktig symbol, en 

central beståndsdel inom nationalismen: 

Deltidsbrandkåren släcker inte bara bränder, de är också en symbol för goda värden som plikt och 

gemenskap. […] Deltidsbrandkåren är en manifestation av plikten att skydda vårt land. Det är också en 

bild av hur ett starkt samhälle byggs underifrån. (Lönnqvist, 2018) 

Den självständighet det innebär att ha en välrustad nationell beredskap är inte bara kopplad till 

territoriell suveränitet utan även en försäkring om tillgång till en effektiv brandbekämpning, 

enligt debattörer:  

Men, är det EU och Italien som är lösningen för Sverige? Är det dit vi ska ringa så snart en brand gått 

över styr för att vi själva inte har en utbildad personal i tillräckligt antal för att kunna hantera situa-

tionen? Naturligtvis inte. Hade beredskapen varit god så hade Sverige sannolikt inte behövt nyttja andra 

länders resurser. (Sjöholm & Nyberg, 2018) 

Viljan att ha en nationell beredskap byggs främst inte på en ovilja gentemot EU eller internatio-

nella samarbeten i sig, tvärtom förespråkas internationella samarbeten. Hjälpen från EU är vär-

defull, men att förfoga över egna resurser, menar debattörerna, möjliggör tidigare insatser – 

avgörande vid brandbekämpningen – och är en försäkran om att resurser faktiskt finns att tillgå 

när katastrofen slår till. Här exemplifieras detta: 

Att förlita sig på andra länders välvilja innebär att förlita sig på turen – turen att det egna landet 

befinner sig i den värsta situationen. […] Hade vi själva disponerat resurserna hade bränderna kunnat 

bekämpas tidigare och mer effektivt. […] Om Sverige hade haft egna plan. Eller återfört sjöräddnings-

helikoptrarna, med krokar för brandbekämpning och ytterligare finansiering, till Försvarsmakten hade 

vi varit i en bättre situation. Det hade kostat men det gör utländsk hjälp också utan att vi har möjlighet 

att återgälda tjänsten. (Selling, 2018) 

Att vi har en egen beredskap ses även som en förutsättning för att Sverige ska kunna bidra med 

hjälp till andra länder som hamnar i samma situation. I diskursen finns likheter med de tenden-

ser Olausson (2014) diskuterar. Hennes diskurs av introvert domesticering går att spåra både 
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till hur skogsbränderna diskuteras skiljt från dess globala kontext samt hur det i diskursen foku-

seras på en lokal (nationell) anpassning inför framtida klimatrelaterade katastrofer framför 

fokus på agerande för att förhindra uppvärmningen. De uttryck som ryms inom diskursen age-

rande för anpassning har även tendenser som Olausson placerar in i sin andra diskurs: extrovert 

domesticering. Den lokala händelsen i studien, skogsbränderna, sammanlänkas med den globa-

la kontexten klimatförändringar. 

Avpolitisering 

Norgaards teoretiska modell av den socialt organiserade förnekelsen innehåller en uppsättning 

av komponenter. Begreppet kulturell förnekelse beskriver ett system av normer vars konsek-

venser begränsar ramarna inom vilka ett samtal om klimatförändring sker, ofta skapar detta en 

avpolitiserad kontext. Norgaards användning av begreppet sker i en lite annan kontext, för 

henne är den kulturella förnekelsen en av mekanismerna som osynliggör klimatförändringarnas 

konsekvenser i det offentliga samtalet (vilket redan påvisats inte är fallet i den här studien), men 

är applicerbart även här. Den avpolitisering som Norgaard menar sker kring klimatfrågan till 

följd av den kulturella förnekelsen, samma avpolitisering – och uppmaning till avpolitisering – 

löper som en röd tråd genom hela diskursen för anpassning. I materialet är en vanligt före-

kommande uppfattning att avpolitisering är detsamma som, eller krävs för att uppnå, enhetlighet 

kring ståndpunkten att bränderna måste motarbetas. Att alla former av politiserande av den 

pågående krissituationen skulle leda till splittring. Ett exempel från materialet är följande: 

I det läge vi nu befinner oss i är det viktigare än någonsin att Sverige står enat. Att vi lägger bort 

partipolitiken och kämpar tillsammans för att göra det som behövs göras. Det är dags att vi politiker, 

oavsett vilka partier vi tillhör, visar att Sverige kan stå enat när krisen slår till. (Pärssinen, 2018) 

”Det som behövs göras” och det som Sverige ska stå enat kring är alltså brandbekämpningen, 

krav på enighet för att bekämpa klimatförändringarna ryms fortfarande inte inom diskursen. 

 

Trots att bränderna äger rum under de sista skälvande månaderna innan ett ovisst riksdagsval 

är det få röster som försöker politisera den rådande situationen. Några få försöker – moderaterna 

Beatrice Ask och Lars Beckman (2018) kritiserar i ett tidigt skede sittande regering för att ha 

prioriterat elcykelsubventioner före brandbekämpningsflygplan – men möts av hård kritik på 

ledarsidorna:  

Men delar av det politiska etablissemanget ska rent ut sagt ställa sig i skamvrån för hur bränderna har 

politiserats för att det är valrörelse. (Lindén, 2018b) 

Jag skulle vilja sätta skämspåse på dessa politiker som försöker vinna poäng på kriser (Eriksson, 2018) 
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Samma öde går politiker som vill lyfta klimataspekten av skogsbränderna till mötes: i 

Jönköpings-Posten uppmanas Isabella Lövin i en ledare att ”dumpa klimatpopulismen” (2018) 

efter ett ha talat i Almedalen om den pågående torkan13. 

Interpretativ förnekelse 

Explicita exempel som bistår med förståelse för avsaknaden av krav om progressiv klimatpoli-

tik inom denna diskursiva formation är relativt få. Dagens Nyheters ledarskribent Martin Liby 

Troein (2018) skriver den 23 juli om skogsbränderna och beskriver dem som konsekvenser av 

klimatförändringarna som nu drabbar landet i full kraft. Krav om handling för att bekämpa 

klimatförändringarna uteblir likväl, istället lovordas de ambitiösa klimatmål som Sverige har 

och den nyinstiftade klimatlagen. Liby Troein landar sedan i följande slutsats: 

Ytterligare riktmärke [än klimatlagen] för att bromsa framtida klimatförändringar verkar därmed 

överflödiga. (ibid) 

Detta är en logik som beskrivs väl inom ramen för Norgaards begrepp interpretativ förnekelse 

(2011b, 107). Av de tre beståndsdelarna är särskilt den selektiva tolkningen och perspektiviska 

selektiviteten relevant. I ledaren kan vi finna bilden av Sverige som ett föregångsland med ren 

natur och hög medvetenhet för klimatfrågor bland medborgare och politiker. Klimatlagen besk-

rivs av Liby Troein som ”ett utmärkt styrsystem” (2018), vilket innebär att ytterligare insatser 

för klimatet är överflödiga, att Sverige som land redan gör tillräckligt i frågan samt att vi globalt 

sett är en relativt liten aktör. Uppfattningen saknar dock explicit stöd i övrigt material, formu-

lerade förklaringar till uteblivna krav om politiska insatser för att stävja den globala uppvärm-

ningen lyser i övrigt med sin frånvaro – men förklaringen kan inte heller uteslutas som repre-

sentativ för diskursen. 

 

Sammanfattningsvis går det i materialet att urskilja en diskurs i enlighet med Norgaards tes 

(2011a, 2011b), nämligen att konsekvenserna av klimatförändringarna enbart möts av en 

diskussion om en anpassning till framtida katastrofer. I enlighet med vad Olausson (2009) kons-

taterar saknas förmågan att adressera orsaken och tala om behovet av en förändring för att 

skydda sig i framtiden, trots att det medges att klimatförändringar innebär en ökad frekvens av 

och starkare naturkatastrofer. Inom diskursen finns en tydlig variation i fråga om hur krisbered-

skapen ska vara organiserad. En internationalistisk variation ser främst EU som den mest pas-

sande samordnaren, en nationalistisk variation ser det som nationens uppgift att tillhandahålla 

 

13 Politikerveckan i Almedalen ägde rum två veckor innan de värsta bränderna bröt ut. 
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en egen krisberedskap där insatser från grannländer enbart ska ske som komplement vid större 

kriser. Inom hela diskursen finns en uppmaning till avpolitisering av den rådande situationen, 

att göra politiska poäng av en kris anses djupt omoraliskt och försök bemöts med fördömande. 

Bristen på krav om klimatpolitiska åtgärder inom diskursen kan bero på att det förekommer en 

uppfattning att Sverige gör tillräckligt i frågan, vilket går i linje med Norgaards begrepp 

interpretativ förnekelse (2011b). 

Agera för förändring 

Följande avsnitt behandlar den diskurs som talar för ett kollektivt agerande med syfte att förän-

dra samhället med mål att förminska dess påverkan på klimatförändringarna genom minskade 

utsläpp av växthusgaser. Inom diskursen identifieras den globala uppvärmningen som orsak 

bakom de rådande skogsbränderna och följs av uppmaningar att förhindra klimatförändringarna 

i största möjliga mån. Kampen för att minska utsläpp av växthusgaser är nödvändigtvis inte det 

huvudsakliga fokuset i dessa texter utan enbart något som förekommer, vilket är det gemensamt 

särskiljande draget för artiklarna. Diskursens övertygelse om klimatförändringarnas påverkan 

och önskan att styra fokus från krisberedskap till klimatfrågan exemplifieras väl på följande 

sätt: 

Men den verkliga debatten borde kanske inte i första hand handla om vad samhället bör göra när katas-

trofen väl har inträffat utan vad samhället kan göra för att förhindra liknande katastrofer i framtiden. 

Och köper man den analysen finns det bara en fråga som borde stå i centrum för debatten: klimatet. 

(Bengtsson, 2009) 

Inom diskursen finns ingen gemensam linje för vilka åtgärder som anses nödvändiga för att 

stävja klimatförändringarna. Förslagen som presenteras har mycket olika karaktär, vissa talar 

om repressiva åtgärder som förbud mot plast samt höjda skatter på flyg och koldioxidutsläpp. 

Andra föreslår större reformer om grön omställning av samhällets produktion och konsumtion. 

I vissa fall pekar skribenten ut större ekonomiska förändringar som nödvändiga, här följer ett 

exempel ur materialet: 

’De här senaste 20–30 åren har varit speciella där man inom vår starkt nyliberala ordning har sagt att 

marknaden klarar alla problem. Det är en fullständig felsyn. En marknad som inte styrs av social eller 

miljömässig hänsyn kommer att gå åt helt fel håll’ […] [Anders] Wijkman14 anser att vi behöver ett nytt 

ekonomiskt system där vi beskattar kapital och utnyttjande av naturresurser istället för arbete. Den 

 

14 Anders Wijkman är en före detta politiker för Moderaterna och Kristdemokraterna. Citatet i texten tillhör 

Wijkman. 
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ohämmade kapitalismen måste styras upp av politik. En sådan politik lyser fortfarande med sin frånvaro 

i svensk politik. Men varje gång brandröken drar in över våra städer blir den svårare att undvika.” 

(Andersson, 2018) 

I flera artiklar föreslås även satsningar på koldioxidavskiljning och lagring, CCS15, en ny form 

av teknik med syfte att reducera mängden koldioxid i atmosfären genom att fånga in gasen och 

pumpa ner den i marken. Flera av förslagen, i synnerhet satsningar på CCS, följer Hajers (1995) 

resonemang om ekomodernismens dominans i samtalet om miljö och klimat. En förhoppning 

att samhället, med tekniska hjälpmedel, ska kunna reducera vår klimatpåverkan radikalt utan 

att behöva förändra samhälleliga strukturer i någon större utsträckning. Vidare finns även inom 

denna diskurs likheter med den diskurs Olausson (2014) kallar extrovert domesticering, där de 

lokala bränderna sammankopplas med klimatförändringarnas globala kontext. 

Diskurserna möts 

I Olaussons (2009) studie framkom att diskursen som uppmanar till kollektivt agerande för 

förändring i klimatfrågan sällan eller aldrig förekommer i samma texter som diskursen som 

förespråkar agerande för anpassning. I materialet från sommaren 2018 förekommer de två 

diskurserna ofta i samma artiklar. Bilden av den svenska krisberedskapen som undermålig delas 

i princip av samtliga debattörer och åtgärder uppmuntras. Materialets innehåll bryter med andra 

ord mot vad Olausson fann i sin studie – här följer ett exempel från en artikel där huvudfokus 

är minskning av utsläpp av växthusgaser: 

Med de klimatförändringar vi ser och ett varmare klimat kommer skogsbränder vara något mer vanligt 

i framtidens Sverige. Vi behöver därför konkreta lösningar för att förbereda oss på ett mer extremt 

klimat. […] [När bränderna släckts] börjar det riktiga arbetet för politikerna, det behövs en rejäl upp-

rustning och nyorganisering av civilförsvaret och åtgärder för att stärka upp krisberedskapen på riktigt. 

(Ek & Eriksson, 2018) 

Även i det material där diskursen för förändring ryms är det inte sällan uttryck för diskursen 

som talar för anpassning som står i fokus. I de fall där diskurserna samexisterar i artiklar är 

de åtgärder som efterlyses för att komma tillrätta med krisberedskapens brister av liknande 

form som i artiklarna där förändringsdiskursen inte ryms. Ofta förekommande är uppma-

ningen att satsa mer resurser på räddningstjänsten och annan för brandbekämpning viktig 

infrastruktur. Förslagen följer inte en lika strikt uppdelning mellan det nationella och 

internationella fokuset: här samsas nationell upprustning, ökat samarbete med EU med för-

slag och löften om fördjupade satsningar på nordiska samarbeten. Även i dessa texter där 

 

15 Carbon Capture and Storage. 
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båda diskurser förekommer är det stort fokus på förmågan att släcka bränder från luften och 

tillgång till brandbekämpningsflygplan. I materialet råder med andra ord enighet kring den 

hotbild som framtidens klimatrelaterade konsekvenser ställer Sverige inför. En uppfattning 

som passar väl in i den diskurs kring miljösäkerhet som Detraz och Betsill (2009) formu-

lerar. Där samtalet förs utifrån termer av att klimatförändringarna är ett hot mot människors 

säkerhet och mot det gemensamma som kräver samarbete för att bemötas snarare än ett 

samtal i termer av grund för framtida konflikter. 

Politisering 

I fråga om politisering skiljer sig de två diskurserna åt diametralt. Inom diskursen för kollektivt 

agerade för förändring existerar inte det konsensus för avpolitisering som nämnts i fråga om 

tidigare diskurs. Tillsynes väntat då ett förespråkande av höjda ambitioner och ett agerande i 

klimatfrågan i sin ensamhet kan uppfattas som ett politiskt ställningstagande. Politiseringen 

följer naturligt diskursens kärna. Följande exempel från en ledarartikel lyfter också avpolitise-

ringen som ett problem i fråga om ansvarsutkrävande: 

’Det är viktigt att ingen nu försöker dra några billiga politiska poäng’. Billiga politiska poäng skall 

aldrig dras! Frågan kvarstår emellertid: Varför skall ansvarsutkrävandet, framförhållningen, ledar-

skapet och demokratin åsidosättas i kristider? (Fridner, 2018) 

Att i annat fall avpolitisera en av människan framkallad kris och dess konsekvenser vore otänk-

bart, därför borde detsamma gälla för den rådande krisen: 

MSB [varnade] för exakt det scenario som vi sett under den gångna sommaren redan 2012. Det vann 

inga popularitetstävlingar, så inga beslutsfattare tog upp det på agendan […] Beslutsfattare som visar 

sig ha ignorerat trovärdiga klimathot måste ifrågasättas på samma sätt som om de hade struntat i 

varningar om en skenande statsskuld […] Man borde inte längre vara valbar i framtiden om man inte 

tar varningar från klimatexperter på allvar. (Skånska Dagbladet Ledare, 2018) 

Det finns inom materialet en åsikt att om frågan inte politiseras innebär det att de styrande tillåts 

fly undan sitt ansvar: både ansvaret för uteblivna åtgärder för att minska landets klimatpåverkan 

samt ansvaret för att ha låtit landets krisberedskap förfalla trots varningar från berörda 

myndigheter. 

 

Sammanfattningsvis finner vi i materialet en diskurs som tillsynes går emot Norgaards tes 

(2011a; 2011b). I svensk media fanns det röster som manade till kollektivt agerande för 

förändring i fråga om klimatförändringarna under skogsbränderna 2018, om än i liten skala i 

relation till diskursen för anpassning. Behovet att adressera den globala uppvärmningen som 

orsak till bränderna och bekämpa dess orsak – utsläpp av växthusgaser – är central inom 
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diskursen. Ett flertal förslag till förändring lyfts också av debattörerna, många av dessa stärker 

den bild Hajer (1995) ger av ekomodernismens dominans i samtal om miljö- och klimat. Den 

här diskursen samexisterar i flera fall med diskursen för anpassning i flera av materialets texter. 

Inte sällan är den sistnämnda diskursen textens huvudfokus och krav på ökad bered-

skapskapacitet centralt. Detta bryter mot resultaten i Olaussons (2009) studier av diskurser i 

klimatdebatten. Att kräva handling för förändring i klimatfrågan antar inte sällan en politisk 

form, det råder därför ingen beröringsskräck för politisering bland texterna. 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka diskurser som dominerade debatten kring 

skogsbränderna 2018 samt hur dessa förhöll sig till klimatförändringarna. Studiens resultat 

visar att samtalet som under bränderna fördes på debatt- och ledarsidor präglades av två diskur-

ser. Den dominerande diskursen talade om behovet av anpassning inför framtida krissituationer, 

naturkatastrofer såväl som andra hot, där en stark beredskapskapacitet är en central faktor. Inom 

diskursen finns en variation i fråga om hur denna beredskap ska samordnas. Den ena variationen 

förespråkade en internationellt (oftast av EU) samordnad beredskap och argumenterar för detta 

främst ur ett kostnadseffektivt perspektiv. Den andra variationen förespråkade en nationell 

beredskap som viktigt för nationens självständighet och som en del av statens ansvar gentemot 

medborgarna. Diskursen innehöll också den gemensamma uppfattningen att den rådande 

krissituationen inte ska politiseras, att göra politiska poäng på krisen betraktades som djupt 

omoraliskt och försök möttes av stark kritik. Inom den andra diskursen formulerades krav på 

politisk handling för att stävja klimatförändringarna. Förslagen på handling tog olika form men 

syftade samtliga till att minska utsläppen av växthusgaser. I motsats till föregående diskurs 

förespråkades en politisering av samtalet inom diskursen för förändring: kärnan i diskursen är 

av politisk karaktär och debattörer menade att en avpolitisering innebär att ansvariga undviker 

berättigad kritik. 

 

Att anta att krissituationen har betydelse för studiens resultat i relation till tidigare studier är 

rimligt. I den tidigare forskningen konstaterar Olausson (2009) att nyhetsartiklar hon studerat 

sällan rymmer de båda diskurserna för anpassning och förändring, diskurserna existerar paral-
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lellt men åtskilt. Den här studien visar ett annat resultat då detta förekommer i viss utsträckning, 

vilket väcker frågan: varför? Svaret står nog att finna i krissituationen – vilket är den huvud-

sakliga skillnaden mellan förutsättningarna för den här och Olaussons studie. I stor utsträckning 

följde materialet den tendens hon presenterar, men det akuta behovet att släcka de pågående 

bränderna och räddningstjänstens otillräcklighet trängde in även i de flesta artiklar där politisk 

handlingskraft för klimatet efterlyses - beredskapsbehovet är till och med huvudtema i flera av 

dessa artiklar.  

 

Uppsatsens andra frågeställning rör diskursernas relation till klimatförändringarna och dess 

koppling till bränderna. Studiens resultat visar att det finns en stark tilltro till klimatvetenskapen 

generellt i materialet och att diskurserna delar en förståelse för att den globala uppvärmningen 

utgöra ett hot, både i nutid och framtid. I båda diskurserna ses bränderna som en högst trolig 

konsekvens av klimatförändringarna och diskurserna delar förståelsen för att liknande katast-

rofer kommer att förekomma än oftare i en varmare framtid. Vad som tycks skilja diskurserna 

åt är uppfattningen av behov och möjlighet att påverka denna framtid. Inom diskursen för 

förändring ges människan och samhället en egen agens, graden av påverkan som den globala 

uppvärmningen kommer att ha på framtiden är inte determinerad. I anpassningsdiskursen 

ligger, som tidigare nämnt, fokus på att med krisberedskap hantera denna framtid, inte att 

förmildra dess magnitud. Resultatet ger inga tydliga förklaringar till varför krav på politiskt 

handlande i klimatfrågan inte formuleras i diskursen. Enbart ett uttryck görs explicit: då 

menades det att Sverige redan gör tillräckligt för klimatet (Liby Troein, 2018). Oavsett om krav 

formuleras eller ej, vid en läsning av materialet framgår det att diskursen inte ser någon större 

potential till aktörskap hos människa eller samhälle i klimatfrågan: framtiden porträtteras på ett 

visst sätt, tillsynes helt oavsett vad människan tar sig för. 

 

Det finns anledning att tro att urval bidrar till att diskursen klimatskepticism inte är represen-

terad i materialet. Har diskursen försvagats sedan Anshelm och Hultman genomförde sin 

studie? Nej, troligen inte. Senare forskning visar på det motsatta: sedan 200916 har klimat-

skepticismen etablerat sig inom den svenska partipolitiken (Hultman m.fl., 2019). Svaret på 

resultatskillnaden mellan studierna står mer troligt att finna i den huvudsakliga skillnaden 

 

16 I Anshelm och Hultmans studie analyseras artiklar som publicerats mellan 2006 och 2009. 
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mellan studierna: storleken på det empiriska materialet samt dess spridning över tid17. Den 

klimatskeptiska diskursen förekommer väldigt sällan även i Anshelm och Hultmans omfattande 

studie och representeras där av en liten grupp personer (2015, 100). Under sommaren 2018 

producerade den här gruppen av klimatskeptiker inga texter som publicerades i någon av de 

tidningar som studien omfattat. Detta kan bero på ett flertal faktorer, men enligt senare 

forskning beror det inte på att gruppen blivit inaktiv. De personer som författade de klimat-

skeptiska texterna har sedan Anshelm och Hultmans studie etablerat egna kanaler genom vilka 

de kan nå ut, dagstidningarna är inte längre deras enda plattform utan de kan sända ut sina 

åsikter via en uppsjö av alternativa medier och hemsidor: SwebbTV, Det goda samhället, 

Stockholmsinitiativet, Klimatsans, för att nämna några (Hultman m.fl., 2019; Wåg, 2019). 

 

Studiens resultat visar att debatten om skogsbränderna dominerades av diskursen där samhället 

uppmanas agera för att anpassa sig inför framtida, klimatrelaterade naturkatastrofer. Diskurs-

analysens konstruktivistiska utgångspunkt öppnar för en möjlighet att diskutera hur studiens 

resultat kan hjälpa oss att förstå vår föreställning av, i det här fallet, klimatförändringarna. Vilka 

implikationer har diskursens dominans på vårt förhållningssätt till klimatförändringarna? Utan 

diskussion om behovet och möjligheten att påverka klimatförändringarna och dess accelerator, 

utsläpp av växthusgaser, riskerar vi att betrakta uppvärmningen som en naturlag som inte kan 

rubbas – inte helt olikt förståelsen av uppvärmningens tendenser inom den klimatskeptiska 

diskursen. I diskursen framställs framtiden, vilken vi behöver förbättrad krisberedskap för att 

möta, som opåverkbar. En framställning som nödvändigtvis inte stämmer överens med forsk-

ningen. De framtidsscenarier IPCC presenterade i sin specialrapport (2018) visar på två väsens-

skilda framtider bara medeltemperaturhöjningen uppnår 2°C istället för att stanna vid 1,5°C, 

vilket är Parisavtalets mål. Oavsett om 1,5°C-målet är möjligt att nå eller inte visar rapporterna 

vikten av att agera för att minska utsläppen, att varje tiondels temperatur kan ge stora konsek-

venser för livsförutsättningarna i framtiden. Att anpassningsdiskursen dominerar samtalet kring 

klimat går också förstå utifrån ett marknadsrationellt perspektiv: vid en investering i beredskap 

ges mycket konkreta resultat av varje investerad krona. De ger beredskap inför katastrofer som 

utom alla tvivel kommer att komma. Tydlig hotbild, tydlig input, tydlig output. I jämförelse 

 

17 Anshelm och Hultmans empiriska material utgörs av 3500 artiklar publicerade under ett tidsspann av 

fyra år. Den här studiens material utgörs av 128 artiklar publicerade under en månads tid. Övriga 

urvalskriterier liknar varandra för studierna, även Anshelm och Hultman fokuserar på ledare- och 

debattinlägg (2015: 11). 
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med detta framstår satsningar för att motverka klimatförändringarna som irrationella: IPCC:s 

prediktioner görs med viss osäkerhet, det råder oenighet kring vilka investeringar som är mest 

effektiva för att stävja klimatförändringarna och det finns inga tydliga linjer mellan vad varje 

investerad krona åstadkommer i mängd förminskad medeltemperaturhöjning. Därmed kan den 

förstnämnda diskursens dominans tolkas som rationell, men likväl riskerar den att föra 

samhället in i en klimatresignation. Som tidigare nämnt beskriver diskurs inte bara hur vi pratar 

om ett fenomen, utan diskursen påverkar även vår uppfattning om detta fenomen. Om den 

dominerande diskursens förståelse av klimatförändringar inte erbjuder öppningar för forme-

rande av motstånd, då detta betraktas som utsiktslöst, kommer utrymmet för att sådana 

formanden ska ske vara väldigt litet. Därmed riskerar diskursen att bidra till att förhindra en 

mobilisering kring krav på politiskt agerande för att motverka klimatförändringarna trots att det 

hot de innebär paradoxalt nog erkänns inom diskursen. Fors och Mörberg (2018) menar att 

avsaknaden av koppling mellan bränderna och klimatförändringar i nyhetsrapporteringen 

riskerar att undergräva intresset och förståelsen för klimatfrågans relevans och angelägenhet 

hos läsare, och befarar att detta påverkar samhällets benägenhet att möta klimatförändringarna 

med politisk handling. Vad resultatet i denna uppsats visar är att även när dessa kopplingar 

faktiskt görs, görs det de allra flesta gånger utifrån en diskurs som riskerar att skapa en förståelse 

för frågan där möjligheten att påverka saknas. Formen för samtalet om sambanden mellan 

klimatförändringarna och dess konsekvenser kan alltså vara lika avgörande för om politiskt 

agerande kan ta form eller ej. Detta är en aspekt som inte diskuteras av Norgaard (2011a; 2011b) 

och ett potentiellt tillägg i ramverket. En förklaring som rör sig i gränslandet mellan politisk 

ekonomi och interpretativ förnekelse. 

 

Slutligen måste frågan om materialets förmåga att besvara frågor relaterade till Norgaards teori 

om oförmåga att mobilisera för klimatfrågan åter väckas. Vad kan bristen på krav om politisk 

handling för klimatet i studiens data säga om samhällets position och förmåga? Utan att för-

djupa sig i teori kring social mobilisering är det nog ett rimligt antagande att den sällan startar 

eller utgår från medias ledarsidor. I tidigare kapitel försvarades valet av empiriskt material som 

det för syftet bästa tillgängliga, men det finns fog att ifrågasätta dess tillräcklighet. Med facit i 

hand blir dess oförmåga att tyda och spegla samtiden tydlig, alternativt bevisas hur skiften i 

diskurser kan ske snabbt och oväntat. I materialet finns få (eller inga) tecken på att en bred 

social mobilisering med syfte att motarbeta klimatförändringarna är i antågande, men bara tre 

dagar efter att MSB avvecklat sin särskilda organisation sätter sig en 15-årig högstadieelev 

utanför riksdagen i Stockholm för att visa sitt missnöje med den rådande politiska ordningen 
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och för klimatfrågans frånvaro i den pågående valdebatten. I den internationella rörelsen som 

fick sitt startskott med klimatstrejken finns den sociala mobilisering för klimatet som Norgaard 

(2011a) efterlyser. 

Framtida forskning 

En av studiens begränsningar är dess oförmåga att på djupet ta sig an de problemformuleringar 

Norgaard beskriver. För vidare forskning vore det mycket intressant att finna de svenska mots-

varigheterna till de passiviserande processer hon identifierar i den norska kontexten och sedan 

undersöka dessa byggstenar i det svenska icke-agerandet. Följt av påbörjandet av arbetet att 

riva denna mur av passivitet, sten för sten. För framtida forskning, där dessa nämnda delar tas 

i beaktning, vore intervjuer i den hårt drabbade Ljusdals kommun mycket intressant. Hur ses 

krisen här, hur ser synen på relationen mellan bränderna och klimatförändringarna ut? Särskilt 

intressant vore en sådan studie i skenet av att 12,1% (16,5% i Kårböles valkrets) av invånarna 

röstar på Sverigedemokraterna, ett parti som helt eller delvis förnekar klimatförändringarnas 

existens (Hultman m.fl., 2019). Fallstudier där premisserna liknar Norgaards går att finna i 

Ljusdal såväl som i landets jordbrukstäta slättområden eller skidorter i Dalarna. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att den diskurs som dominerar samtalet förespråkar 

en stark krisberedskap där förmågan att tackla den globala uppvärmningens konsekvenser är 

central. En konkurrerande diskurs förespråkar ett fokus på politisk handling för att stävja 

klimatförändringarna, men denna diskurs är avsevärt svagare än den förstnämnda. Trots dess 

lägre frekventa förekomst visar diskursen på ett annat resultat än det Norgaard presenterar i sin 

studie, på vilken hennes teori är baserad. En framtid präglad av klimatförändringarnas kon-

sekvenser tenderar att, inom den dominerande diskursen, betraktas som ofrånkomlig – vilket 

skapar en förståelse av klimatförändringarna där de liknas vid en naturlag. Inom den domine-

rande diskursens förståelse av klimatförändringarna framstår ett motstånd som lönlöst och 

irrationellt. Att diskursen dominerar samtalet om klimat riskerar därmed att bidra till fortsatt 

passivitet i fråga om att motverka klimatförändringarna. 
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