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Atmosfärförändring inom klimatdebatten 

Artikeln är en omarbetad version av den svenska sammanfattningen i Lasse Vuorsolas pro gradu 

-avhandling Ilmapiirinmuutos ilmastokeskustelussa. Kriittinen diskurssianalyysi ilmastonmuutokseen 

liittyvästä kielenkäytöstä (Åbo Akademi, 2014). 

 

Klimatförändringen är ett hot som berör oss alla. Klimatförändringen har diskuterats i 

vetenskapen i flera århundraden och i flera årtionden i massmedia. Trots att problemet 

har diskuterats så brett så länge har man varken nått konsensus om orsakerna bakom 

klimatförändringen eller om framtid handlingsmodeller. Den omfattande diskussionen 

om orsakerna och lösningsförslagen samt även om de facto existensen av 

klimatförändringen har lett till en distansering från själva frågan. Detta i sin tur har 

lett till att diskussionen om klimatförändringen i själva verket är en diskussion om 

diskussionen om klimatförändringen. Syftet med min undersökning är att kartlägga 

både den globala och den finska diskussionen om klimatförändring. Min hypotes är 

att klimatförändringsdiskussionen är karikerad och präglas av subjektiva och 

känsloladdade ställningstaganden. Jag anser att klimatdiskussionen har spårat ur och 

inte längre handlar om själva klimatfrågan. Istället har diskussionen förvandlats från 

en konstruktiv diskussion till en dispyt som för uppmärksamheten bort från det 

egentliga problemet. Jag analyserar klimatförändringen både på internationell 

makronivå och också finsk mikronivå som jag jämför med varandra. Därför kan 

undersökningen metodologiskt sett karakteriseras som en kontrastiv textanalys.  

 

Primärmaterialet består av verk som intar olika positioner i 

klimatförändringsdiskussionen. Jag använder mig av James Rodger Flemings 

Historical Perspectives on Climate Change (1998) som källmaterial för den historiska 

redogörelsen av klimatförändringsdiskussionen. Makroanalysens 

undersökningsmaterial består av Roy W. Spencers Climate Confusion (2009), Patrick 

J. Michaels och Robert C. Balling JR:s Climate of Extremes (2010) samt James 

Hansens Storms of My Grandchildren (2011). I makroanalysen använder jag mig även 

av sammanfattningen ”Summary for policymakers” ur klimatrapporten som FN:s 

klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) publicerade år 2007. 

Efter att jag har undersökt klimatförändringsdiskussionen på den internationella 

makronivån undersöker jag finländska kontexten i mera detalj. Det finländska 

primärmaterialet är Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat – selvitys Vanhasen II 
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hallituksen tulevaisuusselontekoa varten och är publicerad år 2008 av Statsrådets 

kansli (hädanefter används förkortningen VNK). Materialet är producerat av Demos 

Helsinki. Jag jämför resultaten från makro- och mikroanalysen med varandra. 

 

Som teoretisk utgångspunkt använder jag kritisk diskursanalys. Jag tillämpar dock 

inte någon färdig modell utan sammanställer delar av olika teorier och skapar så en 

egen analysmodell. Denna modell är uppbyggd från delar av följande verk: Teun A. 

van Dijk Discourse and power (2008), Noman Fairclough Discourse analysis (1997) 

och Theo van Leeuwen Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis 

(2008). Dessutom har jag tillämpat delar M. A. K Hallidays terminologi som 

presenteras i verket System and function in language (1976). Mina teorival baserar sig 

på funktionalitet: jag kombinerar olika teoridelar för att kunna analysera mitt 

huvudmaterial heltäckande på både samhällelig och lingvistisk nivå. Kritisk 

diskursanalys är ytterst tillämplig inom detta sammanhang, eftersom 

klimatdiskussionens deltagarparter är varandras ideologiska motpoler. Detta innebär 

att klimatdiskussionen är ofta en maktkamp mellan de deltagande parterna. 

Maktstrukturen fungerar som en slags schablon för mitt teorikapitel. Social och 

diskursiv makt baserar sig på konkurrens mellan två eller flera grupper. Norman 

Fairclough kallar detta för Ideological discourse formation (hädanefter IDF). Dessa 

IDF-grupper är oftast ideologiskt sett varandras motpoler, och försöker uppnå en 

hegemonisk status. 

 

Maktkampen kan analyseras på tre nivåer. M. A. K Hallidays kategorisering av 

språkets olika funktioner fungerar som basis för nivåindelningen. Hallidays kategorier 

är den interpersonella, den ideationella och den textuella metafunktionen. Den 

interpersonella metafunktionen innefattar de maktförhållanden som kan finnas i 

analysmaterialet. Norman Faircloughs beskrivning om IDF-kategorierna är en del av 

den interpersonella nivån. Inom den ideationella nivån analyseras sedan beskrivningar 

av olika aktörer och instanser. På den textuella nivån analyseras slutligen ur en 

lingvistisk synvinkel hur argumentationen och legitimeringen av ideologin framförs. 

Som teoretisk bakgrund för analysen på det språkliga planet använder jag mig av 

Theo van Leeuwens legitimeringskategorier. Van Leeuwens kategorier är rollmodell 

och auktoritet, moral, förnuft samt mytopoesis. I mikroanalys-delen tillämpar jag alla 

tre nivåer, medan jag i makroanalys-delen enbart använder mig av analyskategorierna 
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på den interpersonella och ideationella nivån. Makroanalysens syfte är att påvisa den 

karikerade naturen i klimatförändringsdiskussionen och inte de språkliga 

tillvägagångssätten vilket jag senare gör i mikroanalysen.  

 

Femings verk Historical Perspectives on Climate Change beskriver hur klimatet har 

undersökts genom tiderna med fokus på händelserna som lett till forskningens nuläge. 

Fleming påpekar att man började uppmärksamma förändringar i klimatet vilket ledde 

till förnyade forskningsmetoder och slutligen till vetenskapen klimatologi. Dessutom 

Fleming redogör för den förändring som vårt förhållande till klimatet genomgått: hur 

rädslan för det okontrollerbara klimatet har övergått från oro över det svalnande 

klimatet till oro över uppvärmning av klimatet. Min avsikt med att beskriva 

klimatförändringen och dess historiska skeden är att poängtera att åsikterna gällande 

klimatförändringen har varit splittrade under flera århundraden. Detta betyder att IDF-

dikotomin inte är något nytt.  

 

IDF-dikotomin i nuläge är tudelad. Den första IDF-gruppen anser att 

klimatförändringen är antropogenisk, det vill säga en följd av människornas 

koldioxidutsläpp. Jag har valt att kalla denna grupp för förespråkarnas IDF. Jag 

exemplifierar detta med hjälp av Hansens bok Storms of my grandchildren. Hansens 

argumentationssätt varierar, men man kan se vissa tydliga trender. Hansen kopplar 

samman den motsatta IDF-gruppen, det vill säga den som jag har valt att kalla 

motståndarnas IDF, med personer som nekar Förintelsen. Hansen gör det genom att 

kalla motståndarnas IDF för climate change deniers, vilket refererar till termen 

holocaust deniers (Reiche 2008: 37, Spencer 2009: 93). Utöver detta använder 

Hansen känsloladdade formuleringar för att framkalla en skuldkänsla hos läsaren. Ett 

bra exempel på detta är underrubriken till hans monografi: The truth about the coming 

climate catastrophe and our last chance to save humanity.  

 

Till och med FN:s klimatpanel IPCC, som jag inkluderar i gruppen förespråkarnas 

IDF, tenderar att bli påverkad av överdrift. I sammanfattningen för beslutsfattare i 

IPCC:s klimatrapport från år 2007 kan man notera att klimatvetenskapen presenteras 

som något som inte kan förnekas och det ges inget utrymme för kritik. IPCC 

presenterar klimatvetenskapen på detta vis så att det inte ska finnas tvetydigheter och 

således pressas beslutsfattarna till att skapa lösningar på klimatförändringsproblemet.  
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I jämförelse med förespråkarnas IDF har motståndarnas IDF mera akademiska 

tillvägagångssätt för att legitimera och sprida sin ideologi. Både Spencers Climate 

confusion och Climate of extremes av Michaels och Balling försöker förneka i 

synnerhet de vetenskapliga metoderna som används för att mäta klimatförändringen. 

Skribenterna hävdar att paleoklimatologin som analytisk metod inte är pålitlig 

eftersom mätningarna inte kan motbevisas. Dessutom anklagar motståndarnas IDF att 

klimatvetenskapliga publikationerna är partiska, i och med att motståndarnas artiklar 

inte publiceras i dem. Motståndarna noterar också att klimatdebatten är ekonomiskt 

lönsam för forskarna, vilket innebär att forskarnas resultat kan påverkas av 

finansiärer. Till slut förlöjligar Michaels och Balling även utseendet av vissa tabeller. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att båda IDF-grupperna använder extrema 

argumentationsmetoder i sin maktkamp. Min analys visar att förespråkarna vädjar till 

känslor medan motståndarna förhåller sig till akademiska argumentationsmetoder. Jag 

för vidare diskussionen om makroanalysens resultat och tillämpar den på det 

finländska fältet . 

 

VNK:s rapport är uttryckligen skriven för att aktivera Finlands befolkning i kampen 

mot klimatförändringens följder och dessvärre strävar till att påverka läsarna. På den 

interpersonella nivån kommer jag fram till att enligt rapporten kan klimatförändringen 

inte motverkas om alla inte deltar. Med denna iakttagelse motiveras rapportens 

strävan till att använda diskursiv makt för att förstärka förespråkarnas IDF:s ställning 

 

Under analysen på den ideationella nivån kartlägger jag hur folket, politiken och 

klimatförändringen konstrueras språkligt. Rapporten konstruerar tre olika IDF-

grupper inom begreppet folk. Dessa grupper är motståndarnas IDF och förespråkarnas 

aktiva och passiva del. Eftersom förespråkarnas aktiva del redan agerar enligt de 

principer som VNK:s rapport anser vara ideala är gruppen inte representerad i en vid 

utsträckning i rapporten. Motståndarnas IDF får inte heller stort utrymme. Genom att 

inte ta motståndarnas IDF i beaktande skapar man en bild av gruppen som mindre 

samt mindre hotfull än vad den är. VNK:s rapport följer makroanalysens tendenser i 

den bemärkelsen att den ger gruppen ett namn med negativa konnotationer. Namnet 

som gruppen förknippas med är vastaanhangoittelijat, som på svenska motsvarar en 

nominaliserad version av verbfrasen att streta emot. Namnet är inte lika tillspetsat 
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som i makroanalysen tillämpade lexikaliserade varianten deniers, men den har ändå 

en negativ klang (VNK 2008:25). VNK:s rapport lägger mest fokus på den passiva 

sidan av förespråkargruppen, eventuellt eftersom det ligger i rapportens intressen att 

söka handlingsmodeller för att kunna påverka denna grupp som är varken starkt emot 

eller starkt för. Gruppen kallas för sivustakatsojat, åskådarna på svenska, vilket också 

har negativa konnotationer (VNK 2008: 10). Den passiva gruppen beskrivs dock även 

som en grupp som är kapabel att förändras med rätt handledning. Folk-begreppets 

analys visar att tillspetsade argument förkommer i samma utstäckning på både makro- 

och mikronivå.  

 

Den bild som ges i VNK:s rapport om själva klimatförändringen som ett fenomen 

motsvarar också den som presenterades i makroanalysen. Klimatdebattens 

vetenskapliga sida presenteras inte vittomfattande i VNK:s rapport för att rapporten 

beskriver klimatvetenskapen som samstämmig och, som rapporten beskriver det, 

färdig. (VNK 2008: 13). Klimatförändringen presenteras som oförneklig för att 

förstärka förespråkarnas argument. De språkliga konstruktionerna på den ideationella 

nivån är uppbyggda så att de strävar till att stärka förespråkarnas IDF:s ställning i 

maktkampen. 

 

Mikroanalysen på den textuella nivån är indelad i fyra delar. Dessa fyra delar baserar 

sig på Theo van Leeuwens legitimationskategorier av vilka den första handlar om 

auktoritet och kan uppdelas ytterligare i kategorierna expertauktoritet och 

rollmodellauktoritet. Båda underkategorierna är representerade i VNK:s dokument. 

Underkategorierna förlitar sig på externa auktoriteter som sedan hänvisas till för att 

förstärka argumenten. Personerna i VNK:s rapport var alla valda antingen med tanke 

på deras titel eller på deras status som kända personer, men inte som experter på 

klimatfrågor. Jag anser därför att användningen av auktoritetsbaserad legitimering i 

rapporten är vilseledande. 

 

Texten är också vilseledande då van Leeuwens andra legitimeringskategori, 

moralkategorin, används. I VNK:s rapport hittade jag två exempel där det hänvisas till 

läsarnas moralkänsla. Båda exemplen har en positiv klang, de är alltså inte 

moraliserande. I det första exemplet jämförs kampen mot klimatförändringen med att 

göra en film. Arbetet presenteras som ett samarbete där medarbetarnas, till och med 
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statisternas, roll i processen är lika viktig för slutprodukten. I det andra exemplet 

jämförs finländarnas bekymmer över klimatförändringen med andra länder. Resultatet 

beskrivs som lika positivt som om alla flickor i en finsk skola skulle hoppa två meter 

över världsrekordet i längdhopp. Båda exemplen ämnar förstärka förespråkarnas 

samhörighet och på detta vis förstärka deras ställning. 

 

Den tredje legitimeringskategorin, rationaliseringen, var inte representerad i VNK:s 

rapport. Den fjärde legitimeringskategorin mytopoesis används däremot. Mytopoesis 

är en argumentationsteknik där antingen en positiv eller en negativ berättelse 

kombineras med det man vill argumentera för. I min analys av VNK:s rapport finns 

tre exempel på sådana mytopoetiska berättelser. Två av dessa är anekdoter om 

människor som har samarbetat för att kunna minimera sina koldioxidutsläpp. Dessa 

exempel är väldigt lyckade eftersom de kombinerar gruppstyrka och konkreta 

åtgärder. Det tredje mytopoesis-fallet är däremot ett negativt exempel på missbruk av 

social makt. I exemplet framhäver VNK:s rapport att man skall använda skådespelare 

och idrottare i presentationen av klimatvänliga livsstilar i den så kallade 

livsstilsmedian på TV. 

 

Resultaten av min analys för fram att de karikerade och tillspetsade trenderna är något 

som förekommer vidsträckt inom klimatförändringsdebatten, både på internationell 

och på nationell nivå. Till och med mitt primärmaterial, som är direkt kopplat med 

Finlands regering och därför konkret har makten att påverka landets befolkning, deltar 

i maktkampen mellan de olika IDF-grupperna. För att nå framsteg i klimatfrågan 

måste fokusen flyttas från den diskursiva maktkampen till att hitta konkreta lösningar. 
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