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Sammanfattning  

Medeltemperaturen på jorden har höjts med 1 grad sedan förindustriell tid. Effekterna av 

denna temperaturhöjning visar sig i form av förhöjda havsnivåer, smältande havsis i Arktis 

och extrema väderförhållanden. Inom internationell politik är det numera erkänt att migration 

är och förblir den i särklass största effekten av klimatförändringarna.  

Termen ’klimatflyktingar’ används som gemensam benämning för människor som tvingas fly 

sina hem på grund av klimatförändringar. Studien ämnar undersöka hur klimatflyktingar 

gestaltas i svenska dagstidningar efter klimatmötet i Paris 2015. Studien syftar vidare till att 

belysa vilka maktförhållanden som existerar i kontexten kring denna term. En kvalitativ 

innehållsanalys används för att analysera artiklar från ett antal utvalda svenska dagstidningar. 

Ett teoretiskt ramverk bestående av gestaltningsteori och politisk ekologi hjälper till att tolka 

de sju teman som analysen resulterat i.  

Resultatet visar att klimatflyktingar avhumaniseras och förstås som en negativ effekt av 

klimatförändringarna. De som rymmer under termen vill dock inte associeras med den. I 

Sverige finns en tydlig tendens till förnekelse inför de problem som världen idag står inför till 

följd av den globala uppvärmningen. Samtidigt råder en stark tilltro till ekologisk 

modernisering. Röster inom internationell politik vill erkänna klimatflyktingar i internationell 

lag. Inget större agerande görs dock för att hjälpa människor som dagligen förlorar sina hem 

till kusterosion, förstörda jordbruksmarker eller översvämningar.  
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Abstract  

The mean global temperatures have been rising with one degree since pre-industrial time. 

Effects is shown in the world today in terms of sea level rising, loss of sea ice in Artic and 

extreme weather conditions. International politics now states that migration is the single 

biggest effect caused by climate change.  

The term ‘climate refugees’ is used as a definition of humans forced to flee their homes due to 

climate change. The purpose of the thesis is to show how the Swedish daily newspapers frame 

climate refugees after the climate conference in Paris in 2015. The purpose is more over to 

highlight existing power relations in this context. A qualitative content analysis is used on 

articles chosen from a number of Swedish daily papers. Political ecology and framing theory 

construct a theoretical framework, which helps to understand the themes which occurred in 

the analysis.  

The result shows a dehumanization of climate refugees. Climate refugees is highlighted as a 

negative effect of climate change. However, the term is rejected by people associated with it. 

In Sweden, there is a sense of denial to the problems caused around the world due to climate 

change. Faith is placed into ecological modernization. Voices in international politics states 

the urge to acknowledge the definition of ‘climate refugees’ in to international law. Not much 

help is offered to people who have lost their home to coastal erosion, flooding or destroyed 

lands.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den globala uppvärmningen bidrar till att jordens klimat idag förändras i en takt som aldrig 

tidigare kunnat förutspås (UNHCR 2015). Höga koncentrationer av växthusgaser i atmosfären 

är på nivåer utan motsvarighet och koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent 

sedan förindustriell tid (Naturvårdsverket 2018). På senare delen av 1800-talet gjordes de 

första regelbundna väderobservationerna. De första tillförlitliga registreringarna av 

temperaturmätningar på jordytan som gjorts kommer från 1850-talet. En påtaglig 

temperaturuppgång har skett under de senaste hundra åren. I jämförelse med de första 

mätningarna som gjordes av den globala medeltemperaturen på jordytan visades en ökning 

med 0,83 grader perioden 2006–2015. Den senaste trettioårsperioden på norra halvklotet 

anses vara den varmaste period som har förekommit här på jorden på närmare 1400 år 

(Naturvårdsverket 2016: 36).  Denna markanta temperaturuppgång kopplas till människans 

omfattande användning av fossila bränslen. Användningen av olja, kol och andra fossila 

bränslen har bidragit till obalans i kolets kretslopp. Atmosfären tillförs betydligt högre nivåer 

av koldioxid än den hinner bli av med (Naturvårdsverket 2016: 65f). UNHCR (2015) skriver 

om effekterna av ett förändrat klimat och nämner bland annat att livsavgörande naturresurser 

som vatten kommer bli än mer begränsade. Grödor och boskap kommer sannolikt inte att 

överleva förändrade förhållanden eftersom det kan komma att bli ännu varmare, kallare, 

blötare eller torrare. Utmaningen med att säkra livsmedelstillgången för världens befolkning 

existerar och växer i omfattning (UNHCR 2015).  

Hösten 2015 enades 197 av världens länder på klimatmötet i Paris om ett nytt klimatavtal, 

Parisavtalet. Parisavtalet ämnar begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. 

Knappt ett år efter klimatmötet kunde avtalet träda i kraft, detta efter att tillräckligt många 

parter ratificerat avtalet (Naturvårdsverket 2016: 5).  Den 8 oktober 2018 utkom FN:s 

klimatpanel Intergorvernmental Panel of Climate Change (IPCC) med en ny klimatrapport. 

Rapporten syftade bland annat till att redogöra för det vetenskapliga kunskapsläget kring 

klimatförändringar vid klimatmötet i Katowice, Polen, som hölls i december samma år. Ett av 

de främsta budskapen som framkommer i IPCC-rapporten är att vi redan ser effekter av en 

höjning av den globala uppvärmningen med 1 grad. Effekterna yttrar sig i form av extrema 

väderförhållanden, förhöjda havsnivåer och smältande havsis i Arktis. Rapporten diskuterar 

negativa effekter som kan undvikas om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader 

istället för 2 grader eller mer (IPCC 2018). 

Brown (2008) skriver om sambandet mellan migration och klimatförändringar.  Han inleder 

med att FN:s klimatpanel IPCC på 1990-talet gick ut med informationen om att migration är 

och kommer att förbli den största effekten till följd av klimatförändringarna. Människor 

tvingas fly sina hem på grund av kusterosion, översvämningar och förstörda jordbruksmarker. 

Efter uttalandet har forskare försökt sig på analyser för att uppskatta antalet framtida 

flyktingar, vilka ofta specifikt kallas för klimatflyktingar (Brown 2008: 9). Den allra 

vanligaste, men också ifrågasatta (Skarman 2011: 16) uppskattningen beräknar omkring 200 

miljoner klimatflyktingar fram till år 2050 (Brown 2008: 9).  Samtidigt bedöms 
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lastkapaciteten, ”Carrying capacity”, hos världens länder att begränsas, också detta på grund 

av klimatförändringarna. De meteorologiska effekterna av klimatförändringar, vilka orsakar 

migrationsströmmar, kan delas in i två grupper. Den första gruppen; ”klimatprocesser” är 

fenomen som förhöjda havsnivåer, försaltning av jordbruks-marker, omvandling av mark till 

ökenmark och växande vattenbrist. Den andra gruppen benämns som ”klimatevent” och 

handlar om migration till följd av översvämning, stormar och andra naturrelaterade katastrofer 

(Brown 2008: 9).  

Termerna klimatflyktingar, eller miljöflyktingar har länge använts för att uttrycka att 

människor som tvingas på flykt på grund av klimatförändringar är ett akut problem. 

Användningen av termerna är försök att belysa den seriösa situation som dessa människor 

hamnat i. De nyckelfaktorer som ligger bakom problematiken har dock inte något med 

klimatet eller global uppvärmning att göra. Faktorer som befolkningsökning, 

inkomstskillnader och politik är några av de skäl som från första början tvingar människor att 

bosätta sig på platser med osäkra förhållanden (Brown 2008: 20). Skarman (2011) skriver i en 

artikel från 2011 att det inte finns något som talar för en dramatisk ökning av klimatrelaterad 

invandring. Klimatflyktingar anses inte vara flyktingar enligt FN:s definition och har därför 

ingen möjlighet till asyl i Sverige. De policys och lagar som gäller innebär att 

klimatförändringar i sig självt inte kan ge upphov till en växande invandring i Sverige 

(Skarman 2011: 17).   

Hur stort antal av den svenska befolkningen skulle tro på det Skarman skrev om det hade 

skrivits idag? Vad har skrivits i svensk dagspress om klimatflyktingar efter detta uttalande? 

Lyder resonemanget fortfarande likadant; en obefintlig risk för en dramatisk ökning av 

klimatrelaterad invandring till Sverige? Används fortfarande termen klimatflyktingar? Den 

totala andelen av den svenska befolkningen som läste, tittade eller använde dagspress under 

en genomsnittlig dag uppgick 2017 till 56 procent enligt Nordicom - Sveriges 

Mediebarometer 2017 (TU Medier i Sverige 2018). Uppsatsen ämnar ta reda på vad dessa 

läsare ges för bild av klimatflyktingar. Gestaltningsteori används för att undersöka hur svensk 

dagspress gestaltar klimatflyktingar efter framgångarna på klimatmötet i Paris 2015. Politisk 

ekologi kombineras med gestaltningsteori för att lyfta alternativa perspektiv för hur det går att 

förstå en term som klimatflyktingar.  
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att visa hur svensk nyhetsrapportering gestaltar klimatflyktingar med 

utgångspunkt i efterdyningarna av klimatmötet i Paris 2015. Uppsatsen ämnar vidare att 

undersöka hur makt kommuniceras och vilka maktförhållanden som ligger till grund för 

konstruktionen av termen.  

Uppsatsens frågeställning lyder följande; 

- Hur gestaltas klimatflyktingar i nyhetsrapporteringen hos svenska dagstidningar? 

 

- Vilka maktförhållanden går att urskilja i nyhetsrapporteringen om klimatflyktingar i 

svenska dagstidningar? 

 

1.3. Disposition 

Uppsatsen inleder med en bakgrund vilken presenterar en historisk tidslinje för 

klimatförändringar och orsak till varför de uppkommit. De två ämnesområdena klimat-

förändringar och migration sätts i relation till varandra och läsaren ges en förklaring till hur 

detta har lett till skapandet av termen ”klimatflyktingar”. Här följer en problemformulering 

med syfte och frågeställning. Därefter ges läsaren, i avsnittet tidigare forskning, en överblick 

av den forskning som gjorts inom ämnet. Här presenteras tre huvudspår som har relevans för 

uppsatsens syfte. De tre huvudspåren visar hur klimatflyktingar kan gestaltas utifrån olika 

perspektiv. Tidigare forskning följs av en redogörelse över teoretiskt ramverk där de utvalda 

teorierna presenteras. Det teoretiska ramverket kommer senare att användas i diskussionen där 

resultatet kommer att diskuteras i relation till teorierna, samt till tidigare forskning. 

Diskussionen kommer också att innehålla reflektioner över vald metod. Slutligen följs 

diskussionen av slutsatser där resultatets mest framträdande delar summeras och syfte och 

frågeställning besvaras.   
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2. Tidigare forskning 

Forskning som har bedrivits kring termen klimatflyktingar är mångbottnad. Studien kommer 

att belysa tre huvudsakliga spår inom forskningen kring de sammankopplade ämnena 

klimatförändringar och migration. Det första huvudspåret diskuterar internationell politik och 

fokuserar på hur klimatflyktingar ska erkännas inom internationell lag. Det andra huvudspåret 

är benämnt som ett poststrukturellt perspektiv, vilket bidrar med en alternativ förståelse för 

användningen av termen klimatflyktingar. Det tredje huvudspåret placerar klimatflyktingar 

inom ramen för säkerhetspolitik.  

2.1. Internationell politik 

Termen klimatflyktingar måste erkännas inom ramen för Kyoto-avtalet. Ett erkännande 

kommer att öppna möjligheterna för utveckling av regionala program som kan hjälpa 

människor på flykt till följd av klimatförändringar (Williams 2008). Den exakta siffran på hur 

stor mängd klimatflyktingar som kan förväntas i framtiden är oklart, det kan skilja sig 

beroende på olika metoder, tidsramar och scenarion (Biermann & Boas 2010: 61). Vad som 

dock är säkert är att det går att förvänta sig en flyktingkris som tidigare inte skådats av vår 

värld, talat i termer av antal människor som kommer att påverkas. Det är främst 

klimatflyktingar från utvecklingsländer som kommer att vara ett problem för det 

internationella samhället. Här råder störst sannolikhet att människor tvingas på flykt från sina 

hem till följd av låg anpassningsförmåga, ofta sårbara lokaliseringar i förhållande till 

klimatförändringar, hög befolkningstäthet, låga inkomster, samt politisk instabilitet. Afrika, 

Asien, Latinamerika och utvecklingsländer på mindre öar är de regioner som kommer att bli 

mest påverkade av klimatrelaterade event (Biermann & Boas 2010: 67ff). 

Klimatflyktingar kommer att behöva effektivt skydd och stöd från det internationella 

samhället oavsett om de väljer att migrera inom det egna landet eller till andra länder 

(Biermann & Boas 2010: 61). Detta är en utmaning som kräver mer uppmärksamhet från det 

internationella juridiska samhället. Kopplingen mellan klimatförändringar och sårbarhet är 

numera både erkänt och bevisat. Det existerar dock en lucka inom det internationella 

lagsystemet och det finns flera brister i FN:s flyktingkonvention (Williams 2008: 503f). Det 

här talar för behovet om att tillföra en ny kategori där klimatflyktingar skrivs in. Kategorin 

ska bidra till att erkänna klimatflyktingar inom internationell lag vilket kommer att öppna upp 

för mer internationellt samarbete. FN:s flyktingkonvention definierar vad en flykting de facto 

är, men definitionen innefattar inte flyktingar i samband med miljö- eller klimatförändringar 

(Williams 2008: 507f).  

Biermann & Boas (2010: 83) föreslår istället en egen definition för klimatflyktingar som ska 

gälla i både industrialiserade länder och utvecklingsländer. De vill se ett nytt juridiskt 

instrument inom det internationella systemet, skräddarsytt för klimatflyktingar. Definitionen 

ska tillföras som ett protokoll till FN:s klimatkonvention, snarare än att fylla ut FN:s 

flyktingkonvention från 1951. Definitionen av klimatflyktingar måste adressera orsaker till 

migration, typ av migration, om den är tvingad, tillfällig eller permanent etcetera, samt bör 

även bidra med en korrekt terminologi. Vidare ska en separat fond införas för att stödja 

arbetet med att hjälpa klimatflyktingar. 
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2.2. Ett postrukturellt perspektiv 

I den hårt drabbade stilla havsregionen är effekterna av den globala uppvärmningen särskilt 

tydliga. Här är förhöjda havsnivåer ett överhängande hot tillsammans med mer frekventa och 

intensiva naturkatastrofer. Samtidigt måste befolkningen kämpa för att bibehålla tillgången på 

livsmedel. Detta har lett till att det internationella samhället, specifikt fyra institutioner, 

numera benämner befolkningen i regionen som klimatflyktingar. De fyra institutioner som här 

åsyftas är; internationella organisationer, NGO:s, media, samt externa nationella regeringar. 

Alla bidrar de till en inramning av populationen i Stillahavsregionen som klimatflyktingar. 

Befolkningen på öarna i Stillahavsregionen reagerar starkt på det faktum att de definieras som 

klimatflyktingar och menar att detta är långt ifrån sanning (Hingley 2017: 158f). McNamara 

& Gibson (2009: 475) skriver att det snarare än sanning handlar om en politisk diskurs. Att 

invånarna i Stillahavsregionen porträtteras som klimatflyktingar är en politisk diskurs. 

Klimatflyktingar är således en diskursiv kategori inom vilken specifika grupper av människor 

har blivit placerade i samband med att debatten om klimatförändringarna eskalerat 

(McNamara & Gibson 2009: 476).  

Befolkningen i Stillahavsregionen anser att en internationell märkning av dem som hjälplösa 

flyktingar går emot den starka känsla av stolthet de känner och att deras värdighet 

undermineras. De uttrycker sig inte som sårbara, utan strävar snarare efter att stärka 

samhällets förmåga till att vara resiliens gentemot de hot som klimatförändringarna skapar 

(Hingley 2017: 160).  McNamara & Gibson (2009: 483) skriver att det till viss del råder 

konsensus mellan aktörer, så som internationella organisationer, media och ambassadörer från 

Stillahavsregionen, om problemen med klimatförändringar och dess effekter för de 

lågtliggande länderna i regionen. Ambassadörerna menar dock att innan de accepterar att 

deras invånare tillhör kategorin klimatflyktingar måste industrialiserade länder agera för att 

reducera mängden växthusgaser i atmosfären. De hänvisar till identiteten som ett suveränt 

folk med rätten till land. Att fly sitt land existerar inte i deras vision för framtiden.  

2.3. Klimatflyktingar – Ett hot mot den internationella säkerheten 

Klimatflyktingar och konflikter mellan stater till följd av klimatförändringar utgör hot mot 

den internationella säkerheten. 2007 var året då en växande oro inför dessa två hot började 

göra sig tydlig på den internationella politiska arenan, framförallt i FN:s säkerhetsråd. 

Nobelpriskommittén varnade för klimatrelaterad migration och knappa resurser i samband 

med att Al Gore Jr. och IPCC fick ta emot Nobels fredspris samma år. Klimatrelaterad 

migration och knappa resurser kan leda till våldsamma konflikter och krig inom och mellan 

stater. Detta är en västerländsk diskurs, vilken härstammar från kolonialtiden och koloniala 

stereotyper om vad som då benämndes som tredje världen. Dessa koloniala stereotyper för 

resonemanget om att befolkningstryck orsakar fattigdom vilket leder till överodling och 

förstörda marker. Detta bidrar i sin tur till att en stor andel människor tvingas migrera som 

”miljöflyktingar” till platser där den ekologiska sårbarheten är hög, eller till städer där det 

råder politisk instabilitet till följd av sinande resurser (Hartmann 2010: 233f).  

De här stereotyperna är typiska för västerländsk politik. Här anses migration vara ett av de 

främsta miljöhoten och ett hot mot den internationella säkerheten. Dessa stereotyper bidrar 
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strategiskt nog till att rikta uppmärksamheten bort från kommersiellt jordbruk och industrier, 

de egentliga orsakerna och aktörerna bakom de miljöhot som världen idag står inför 

(Hartmann 2010: 234). Ett målande exempel på detta är att Afrika sedan 2007 fått bära 

huvudfokus för den västerländska klimatkonfliktsdiskursen. Under samma tidpunkt etablerade 

USA det militära programmet AFRICOM. Anledningarna bakom etableringen av AFRICOM 

var trefaldiga; för att skydda USA:s tillgång till afrikansk olja, för att motverka det växande 

kinesiska inflytandet på kontinenten, samt att AFRICOM var en del av USA:s så kallade 

”War on Terror”. Hotet om klimatkonflikter till följd av migration lämpade sig här väl för att 

legitimera AFRICOM inom ramen för den liberala utrikespolitiken (Hartmann 2010: 241).  

Att se klimatförändringar som ett säkerhetshot kommer att underminera snarare än att stärka 

de ansträngningar som görs för att anpassa sig och för att begränsa klimatförändringarna. Det 

kommer även att försvåra de ansträngningar som görs för att minska fattigdomen och främja 

rättvisa. De som fortsätter att luta sig mot att klimatflyktingar och klimatkonflikter är ett 

säkerhetshot bidrar till att höja riskerna helt i onödan. Det hotar att militarisera inte enbart den 

globala klimatpolitiken utan också biståndshjälpen till utvecklingsländer (Hartmann 2010: 

239ff). 
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3. Teoretiskt ramverk 

I uppsatsen kombineras gestaltningsteori tillsammans med politisk ekologi vilka bildar ett 

teoretiskt ramverk. Gestaltningsteori används för att lyfta fram och förklara vad gestaltning 

innebär, hur gestaltningar skapas och hur de kan bidra till att forma verkligheten. Politisk 

ekologi har valts ut för att närmre kunna studera relationer och samspel mellan olika faktorer 

som t.ex. klimatförändringar, politik, ekonomi och sociala förhållanden.  

3.1. Gestaltningsteori 

Gestaltningsteori benämns på engelska som ”framing” eller ”framing theory” och är en teori 

som fokuserar på mediernas effekter inom den politiska kommunikationen. Det engelska 

ordet ”framing” betyder på svenska gestaltning, utformning eller inramning och ”to frame” 

innebär att rama in något på ett särskilt sätt. Teorin ämnar undersöka medias innehåll och vad 

det innehållet representerar. Genom att applicera gestaltningsteori på media är det möjligt att 

granska hur media, genom att rama in verkligheten på ett sätt och samtidigt undvika andra 

gestaltningar, sprider och reproducerar maktförhållanden och ideologiers sätt att utforma 

verkligheten. Användning av teorin handlar om att undersöka hur medier gestaltar olika 

aspekter av verkligheten och på så sätt samtidigt påverkar människors uppfattningar av 

samma aspekter av verkligheten (Strömbäck 2014: 113). Den första att skriva om gestaltning 

var sociologen Erving Goffman (1974). Att gestalta innebär utifrån ett sociologiskt perspektiv 

att begripliggöra, tolka och skapa mening ur sina erfarenheter, oavsett upplevda eller 

medierade. Gestaltningsprocesser går inte att undkomma eftersom människan alltid strävar 

efter att skapa mening i sin tillvaro. Vi gestaltar verkligheten varje gång vi kommunicerar 

med en annan människa (Strömbäck 2014: 113). 

Att kommunicera är att gestalta. Det finns olika definitioner av gestaltning, dock existerar 

element som är gemensamma för definitionerna. Genom val av ord, fakta, perspektiv, källor 

och betoningar formas gestaltningar. Gestaltningar är uttryck för särskilda sätt att organisera 

information. Gestaltningar innefattar problemformuleringar, tolkningar och moraliska 

omdömen, samt ibland också förslag på lösningar. Politiska aktörer kan använda gestaltningar 

som ett strategiskt instrument för att skapa stöd hos medborgarna för specifika politiska 

förslag. Media å sin sida kan använda gestaltningar av verkligheten för att fånga 

uppmärksamheten hos sin publik (Strömbäck 2014: 117). Entman (1993) ligger bakom en av 

de vanligast förekommande definitionerna av gestaltning, hans definition lyder:  

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some 

aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, 

in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described. 

(Entman 1993: 52). 

Strömbäck (2014:114) tar upp exemplet om att ett glas kan beskrivas som både halvtomt eller 

halvfullt trots lika mängd vätska. Använder du ordvalet halvtomt antyder du indirekt ett krav 

om påfyllning. Att säga att glaset är halvfullt ger däremot en antydan om att du är nöjd med 
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mängden vätska. Exemplet demonstrerar hur olika gestaltningar kan skapa olika förståelser 

för samma fenomen.  

3.1.1. Medias beskrivningsmakt 

En metafor som ligger till grund för det som kan kallas för medias beskrivningsmakt är att 

nyheter representerar en spegelbild av verkligheten. De som tar del av nyhetsjournalistik får, 

enligt denna metafor, en objektiv bild av verkligheten presenterad för sig. Denna metafor 

bidrar således till att legitimera journalisternas roll som nyhetsförmedlare. Det finns dock 

ingen forskning som ger stöd åt detta synsätt. Ett faktum som direkt avfärdar tanken om 

nyhetsjournalistik som objektiv är att verkligheten är obegränsad och att medias format och 

nyhetsförmedling är begränsad. Nyhetsförmedling präglas av val, vilket görs av medierna, 

redaktionerna och av enskilda journalister. Dessa aktörer beslutar om val som innefattar 

ämne, val om vems perspektiv som ska berättas, val av vilka källor som tas med, samt val av 

vad som betraktas som fakta. Många av de val som görs fattas på rutin, vilket innebär att de 

oftast inte uppfattas som val utan snarare som självklarheter. Dessa val kan med andra ord 

översättas till institutionaliserade rutiner vilka präglar nyhetsproduktionen. Andra val görs 

medvetet (Strömbäck 2014: 113f). Nyheter bör förstås som rekonstruktioner och gestaltningar 

av verkligheten snarare än spegelbilder av verkligheten. Strömbäck (2014: 114) hävdar: ”Det 

går aldrig att sätta likhetstecken mellan verkligheten och nyheternas bild av den”. 

Gestaltningsteorin bygger på en observation som förklarar att det är nyheterna som har 

betydelse för människors bilder av verkligheten, inte verkligheten i sig. Människors 

mottaglighet inför påverkan av medierna bestäms av hur beroende de är av media för att få 

information, ju större beroende desto större påverkan.  

Vad som påverkar mediernas gestaltningar finns det relativt lite forskning om. Strömbäck 

(2014: 118) menar att det är en rimlig bedömning att anta att medierna påverkas av kulturella 

och samhälleliga normer och värderingar, redaktionella rutiner och rådande 

nyhetsvärderingar. Medierna påverkas rimligtvis också av uppfattningar om vad som är 

kommersiellt gångbart och av olika frågor inom den aktuella samhällsdebatten.   

3.1.2. Ett processperspektiv på gestaltningsteorin 

Inom gestaltningsteorin går det att skilja mellan tre olika aktörers gestaltningar; politiska 

aktörers gestaltningar, mediernas och medborgarnas gestaltningar. Medborgarnas 

gestaltningar motsvarar deras kognitiva scheman och hur de uppfattar verkligheten. 

Mediernas gestaltningar kan studeras som en beroende alternativt oberoende variabel, givet 

att olika aktörer vill sprida sina gestaltningar av verkligheten till andra aktörer. Att studera 

mediernas gestaltningar som en beroende variabel innebär att forskaren ägnar sig åt studier i 

vad som kallas gestaltningsbyggande, på engelska ”frame-building”.  Studier som använder 

mediernas gestaltningar som en beroende variabel syftar till att undersöka det som ska 

förklaras, exempelvis hur mediernas gestaltningar påverkas av politiska partier. Studier som 

istället använder mediernas gestaltningar som en oberoende variabel avser att undersöka det 

som kan förklara medborgarnas gestaltningar. Denna typ av studier kallas på engelska för 

”frame-setting”, mediernas gestaltningsmakt. Gestaltningar formas av komplexa och 
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dynamiska processer i samspel med människors kognitiva scheman och där olika aktörer är 

inblandade. Gestaltningar är således inte statiska (Strömbäck 2014:117).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Ett dynamiskt perspektiv på gestaltningsprocessen (skapad av uppsatsens 

författare). Inspirerad av figur 4.6. i Strömbäck (2014: 117). Illustrerar gestaltningsprocessen 

ur ett dynamiskt perspektiv. Figuren bygger på att medborgare främst får sin information via 

medierna och därför påverkas av mediernas gestaltningar. De tunna pilarna i figuren ovan 

symboliserar påverkan som är relativt svag eller indirekt. De tjocka pilarna symboliserar 

omfattande eller direkt påverkan. Medborgarna påverkas mer än vad de påverkar vilket beror 

på att de flesta inte aktivt försöker påverka medierna.  

3.2. Politisk ekologi  

Politisk ekologi är en teori med flera olika definitioner. En av dessa definitioner säger att 

politisk ekologi är en teori som strävar efter förståelse för det komplexa förhållandet mellan 

natur och samhälle.  Politisk ekologi ämnar således framhäva konflikter som berör 

miljöproblem genom att utgå från och undersöka politiska sammanhang, samt genom att 

studera hur det förhåller sig med aspekter som kunskap, rättvisa och makt (Robbins 2012: 16). 

En annan definition av politisk ekologi som har formulerats av Blaikie and Brookefield 

(2015) lyder: 

Combines the concerns of ecology and broadly defined political economy. 

Together this encompasses the constantly shifting dialectic between society and 

land-based resources, and also within classes and groups within society itself. 

(Blaikie & Brookefield 2015: 17). 

Målet med politisk ekologi är här att undersöka sambandet mellan miljöförändringar och de 

globala politiska och ekonomiska drivkrafter vilka skapar begränsade produktionsval för lokal 

och regional produktion inom tredje världens rurala kontext (Blaikie & Brookefield refererad 

i Robbins 2012: 16). Bailey & Bryant (1997: 28f) är inne på samma spår och hävdar att 

politisk ekologi är en teori som uttrycker att förändringar i miljön och förändrade ekologiska 

förhållanden är produkter av politiska processer. Författarna skriver om tre sammanlänkade 

faktorer inom politisk ekologi. En av faktorerna förklarar att risker, fördelar och nackdelar till 

Politiska aktörers gestaltningar 

Gestaltningar av media 
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Gestaltningsbyggande 
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följd av miljöförändringar är ojämlikt fördelade över världens länder. Detta påverkar i sin tur 

sociala och ekonomiska ojämlikheter bland länderna, vilka förstärks eller reduceras. Politisk 

ekologi belyser att förhållanden och förändringar av sociala och ekologiska system bör 

studeras med hänsyn till maktrelationer i världen. Politisk ekologi bidrar med en förståelse om 

att det finns andra lösningar än de som dominerar den politiska arenan. Dessa alternativa 

lösningar kan vara bättre, mindre explorativa och mer hållbara.  

Politisk ekologi är en teori vilken försöker sig på att göra två saker samtidigt. Det första är att 

ge en kritisk förklaring för bristerna inom de dominerande perspektiven och uppskattningarna 

av miljöförändringar. Det andra är, att i ljuset av exploatering och misslyckat förvaltande av 

miljön, bidra med alternativa, mer anpassnings-bara och kreativa lösningar (Robbins 2012: 

20). Ett av vår tids största politiska och moraliska utmaningar handlar om att vetenskap och 

teknologi måste anpassas mer till de fattiga regionerna i världen samtidigt som vi ska sträva 

efter miljömässig hållbarhet och utrotning av fattigdom och social orättvisa (Leach, Scoones 

& Stirling 2010: 2f). Naturen bör ses som dynamisk och komplex och synsättet om en natur i 

balans ska således undvikas. Naturen är allt annat än stabil och kontrollerbar. En idé och ett 

farligt antagande som i och med detta ifrågasätts är tanken om att vi kan beräkna och bedöma 

utfall av framtida av risker. Eftersom naturen är komplex snarare än stabil menar Leach et al. 

(2010: 3) att konventionella, expert-ledda, policys med fördel går att ifrågasättas. Dessa 

policys anses kunna svara mot och kontrollera risker med och effekter av miljöproblem. En 

annan nackdel med dessa dominerande policys är att de inbegriper en förutfattad mening om 

att det finns en objektiv bild av miljöproblemen och vad de innebär.  

Vad som behövs är en ökad förståelse för att världen består av flera röster (Leach et al. 2010: 

3).  Alternativa perspektiv och lösningar på miljöproblem bör framhävas. Allmänhetens 

deltagande och alternativ kunskap måste föras in och förstås som betydelsefulla delar av den 

politiska processen. De lösningar som dominerar kan liknas vid en motorväg vilken formas av 

makthavande institutioner och finansiella aktörer. De alternativa lösningarna är snarare små 

byvägar som oftast glöms bort, men som dock kan uppfylla andra mål och bidra med 

värdefull kunskap (Leach et al. 2010: 5).  

En forskare inom politisk ekologi som är mer kritisk i sin forskning är Ilan Kapoor.  Kapoor 

(2005) skriver om deltagandeprocesser och myntar termen ”Narcissistic samaritanism”. Här 

åsyftas västvärldens benägenhet att ”hjälpa” länder i mer fattiga regioner. Västvärldens 

verkliga motiv till att engagera sig i deltagandeprocesser för fattiga regioner bottnar i stolthet 

och i den filantropiska idéen om ’burden of the fittest’. Han förklarar att vi i väst anser att vi 

bär på mer kunskap än befolkningen i fattiga delar av världen och att vi därför ser det som att 

de är i behov av hjälp. (Kapoor 2005: 1206).  
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4. Metod och material  

4.1. Metod 

Det här är en kvalitativ studie med en induktiv ansats vilken syftar till att undersöka hur 

klimatflyktingar gestaltas i nyhetsrapporteringen hos svensk dagspress. Utgångspunkten för 

datainsamling har skett i form av insamling av nätpublicerade tidningsartiklar och resultatet 

har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

4.2. Metodval för datainsamling 

Datainsamling har skett genom insamling av medietexter. Här föll valet på dagspress och 

insamling av nätpublicerade artiklar från ett antal tidningsföretag. För insamling användes 

databasen Mediearkivet, vilken studenter vid Karlstads universitet ges tillgång via 

universitetets bibliotek. För en heltäckande bild av nyhetsrapporteringen kring 

klimatflyktingar prövades flera sökbegrepp. De sökbegrepp som valdes ut att för användning 

blev; ”klimatflyktingar”, ”miljöflykting” samt sökkombinationen ”klimat-förändringar AND 

flykting*”. För att vara strategisk och undvika en för stor omfattning av material att arbeta 

med har studien en tidsram från 2015 och framåt. Utgångspunkt blev här klimatmötet i Paris. 

Klimatmötet gick av stapeln den 30 november.  

Sammanlagt samlades 75 artiklar in från sex olika tidningar; Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Industri, Dagens Nyheter, Metro, samt Svenska Dagbladet. Bortfallet landade på 14 artiklar. 

Antalet artiklar per tidning, där bortfall är exkluderat, presenteras i Tabell 1 – Totala antalet 

artiklar fördelade per tidning.  

Tab. 1 – Totala antalet artiklar fördelade per tidning. 

Tidning Antal artiklar insamlade 

Aftonbladet 17 

Expressen 10 

Dagens Industri 1 

Dagens Nyheter 18 

Metro 1 

Svenska Dagbladet 14 

  

Totalt: 61 artiklar 

Artiklar som valdes bort var antingen dubbletter eller recensioner från en tidnings kulturdel. 

De artiklar som valdes bort som var recensioner hade väldigt lite med verkligheten att göra. 

Ett fåtal artiklar som sållades bort tog upp klimatflyktingar och klimatförändringar i texten, 

men visade sig ha väldigt lite med området att göra. Istället var det reportage om enskilda 

personer och handlade om deras privata liv.  
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Tab. 2 – Det totala bortfallet fördelat per tidning 

Tidning Antal  

Aftonbladet 1 

Expressen 3 

Dagens Industri 0 

Dagens Nyheter 2 

Metro 0 

Svenska Dagbladet 8 

  

Totalt  14 

 

4.3. Innehållsanalys 

I studien analyserades det insamlade datamaterialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

med en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att en text analyseras mer 

förutsättningslöst och utan ett förutbestämt kodningsschema. Inom en kvalitativ 

innehållsanalys är den ontologiska och epistemologiska grunden oklar vilket bidrar till ett 

synsätt där sanningen ligger i betraktarens ögon. Detta till skillnad från den kvantitativa 

traditionen som strävar efter att komma så nära den objektiva sanningen som möjligt 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012: 188). Klimatflyktingar är ett begrepp med en hög så 

kallad abstraktionsnivå vilket betyder att det är ett stort avstånd mellan den teoretiska 

definitionen och den operationella indikatorn (Esaiasson et al. 2012: 59). En term som 

klimatflyktingar går inte att mäta och är ett mer komplicerat och vagt begrepp än till exempel 

valdeltagande. En objektiv sanning kan därför vara svår att nå i detta fall. Valet föll på att 

göra en kvalitativ innehållsanalys med anledning av att den kvalitativa traditionen ser 

omvärlden som komplex, konstruerad och subjektiv (Lundman & Hällgren Graneheim 2012: 

188).  

Målet med att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys är att få fram det väsentliga 

innehållet genom noggrann läsning av en text, dess delar, helhet och kontext (Esaiasson et al. 

2012: 210). Genom att läsa texten intensivt kan forskaren fånga in både textens manifesta och 

latenta budskap. Det manifesta budskapet är det uppenbara innehållet. En texts latenta 

budskap är emellertid sådant som forskaren genom intensiv läsning finner mellan raderna 

(Lundman & Hällgren 2012: 189).  

Vid en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att sträva efter och reflektera över resultatets 

trovärdighet. Andra aspekter som är grundläggande och som Lundman & Hällgren Graneheim 

(2012: 196f) lyfter behandlar giltighet, överförbarhet och forskarens förförståelse för ämnet. 

Huruvida forskarens förförståelse i ämnet ska utnyttjas eller ej råder det delade uppfattningar 

om. En linje som förs fram handlar om att det är nästintill omöjligt att placera den egna 

förförståelsen inom parentes och att forskaren därför bör utnyttja sin förförståelse. På detta 

sätt kan forskaren också vara mer öppen för ny kunskap och nå en djupare förståelse. Ett 

resultat anses giltigt om det har framhävt det som är karaktäristiskt för det som avses 

beskrivas i texten. Ett sätt för att testa giltigheten i resultatet är att låta andra forskare som är 
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insatta i ämnet granska att koder, teman och kategorier överensstämmer med textens innehåll. 

Inom ramen för denna studie finns det dock inte tid eller resurser att göra detta. Ett annat sätt 

för att läsaren ska ges möjlighet att bedöma giltigheten i studien är istället att redovisa en 

noggrann beskrivning av urval och analysarbete. Tolkningsgraden inom analysarbetet är en 

annan aspekt som har diskuterats flitigt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012: 196f). 

Eftersom studien inte enbart ämnar beskriva det manifesta innehållet i artiklarna applicerades 

istället en mer tolkande ansats. Detta för att öka möjligheterna att se mönster och 

sammanhang.   

Artiklarna som valdes ut för analys lästes igenom noggrant flera gånger för att ta fram det 

väsentliga innehållet i dem, både vad gäller det manifesta innehållet och det latenta budskapet 

som låg mer dolt under ytan. Från artiklarna plockades sedan meningsbärande enheter ut, 

vilka ligger till grund för de teman som lyfts fram i resultatet. Analysen utgjordes av en tabell 

som innehöll följande kolumner; meningsbärande enhet, teman och underteman. Det som föll 

under rubriken ”Underteman” är punkter som, tillsammans med citat och referat från artiklar, 

bildar brödtexten under varje tema i resultatet. I analysschemat kunde flera meningsbärande 

enheter från flera olika artiklar ingå under ett och samma tema. Detta var ett medvetet val för 

att kunna få fram teman som täckte helheten snarare än enskilda artiklar.  

4.4. Urval och avgränsningar 

En begränsning gjordes avseende omfattningen av datainsamling. Följande dagstidningar 

valdes ut; Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Metro och Svenska 

Dagbladet. Dessa har valts ut därför att de säljs nationellt, det vill säga att hela den svenska 

befolkningen har samma möjlighet att läsa dem. Morgontidningar kombinerades med 

kvällstidningar av samma anledning; att täcka in en stor majoritet av den svenska 

befolkningen som läser dagspress. En anledning till valet av att enbart ha med nationella 

dagstidningar handlade om att lokal- och regional dagspress ofta intar ett lokalt/regionalt 

perspektiv, vilket inte är relevant för den här studien.  

En tidsram från och med den 30 november 2015 och framåt användes vid datainsamlingen. 

Detta representerar startdatumet för klimatmötet i Paris. Under ett test innan den riktiga 

sökningen påbörjades användes istället startdatumet för klimatmötet i Katowice i december 

2018. Det visade dock att antalet artiklar blev för få, varför valet blir att utgå från det tidigare 

klimatmötet som ägde rum i Paris 2015. Klimatmötet i Paris lämpade sig väl att utgå från 

eftersom det var under detta möte som världens länder för första gången enades om en 

gemensam plan för att minska de globala utsläppen. Klimatavtalet uttrycker att världens 

länder ska arbeta gemensamt för att hålla temperaturökningen under 2 grader, men sträva efter 

en begränsning till 1,5 grad (Regeringen 2015).   
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet vilket redovisas i form av de teman som framkommit genom 

granskning och analys av det insamlade materialet. Analysen resulterade i sju teman, där de 

tre första teman är fokuserade specifikt på gestaltningen av klimatflyktingar. Dessa teman är 

följande; ”Maktlösa offer…eller?”, ”Avhumanisering” samt ”Klimatflyktingar som 

säkerhetspolitik”. De resterande fyra teman redogör till stor del för den kontext inom vilka 

klimatflyktingar diskuteras, här framhävs också maktförhållanden. De fyra resterande teman 

är följande; ”Nationalism och populism”, ”Vi vet, men vi gör inget”, ”Deltagardemokrati” 

samt ”Ekologisk modernisering”.  

5.1. Maktlösa offer…eller? 

Trots att flera artiklar belyser klimatflyktingar som svaga, fattiga och maktlösa människor är 

det möjligt att utläsa det motsatta. Detta tema framhäver att klimatflyktingar inte är något 

annat än människor som är handlingskraftiga, som kämpar och som försökt anpassa sig, men 

som tyvärr inte haft turen på sin sida. Ett reportage i Dagens Nyheter handlar om Bangladesh 

och fattiga familjer som tvingats bli klimatflyktingar. Petersson (2018) skriver om en kvinna 

vid namn Rina som blev klimatflykting när en flod tog hennes hem. Han beskriver Rina som; 

”Analfabet, gift vid 12 års ålder, mamma till tre döttrar, idag mormor till sex barnbarn, varav 

det äldsta är 18 år. Hon är änka.”. Situationen som målas upp visar en gammal och ensam 

kvinna utan läs- och skrivkunskaper. Artikeln beskriver händelseförloppet som tvingade Rina 

att bli klimatflykting. Rina intervjuas och säger att livet tidigare var mycket enkelt, de åt 

sådant de odlade och levde gott. När floden som de bodde i närheten av gång på gång sköljde 

över deras mark ville Rina flytta, men inte hennes make. Hon säger; ”Jag kan inte läsa, men 

jag visste att floden hade ändrat riktning” (Petersson 2018). I artikeln berättas det hur Rina 

och hennes familj levde på gatan i tre år, i en stad de aldrig tidigare varit i. Hennes make dog 

av sjukdom och hon tvingades tillsammans med sina döttrar att arbeta hårt för att kunna äta. 

De sparade ihop och hyr idag ett rum. Petersson avslutar sitt reportage med; 

Rina tror inte för ett ögonblick att hon kommer att få någon hjälp i sitt liv som 

klimatflykting. Hon litar till sin egen förmåga. I små steg har hon förbättrat livet 

sedan hon kom till huvudstaden. Hon strävar vidare. Hon säger att planen är att 

barn och barnbarn ska få det bättre än hon har haft det. (Petersson 2018). 

Det går att se bortom journalistens beskrivning av Rina som en gammal och fattig analfabet 

vars sårbarhet inför den globala uppvärmningen är hög. Genom att fokusera på Rinas egen 

berättelse om familjens situation framträder ord som handlingskraft och kämpaglöd. Det går 

att utläsa en stark överlevnadsinstinkt. Hennes berättelse visar också på vikten av hopp vilket 

gör att människor kämpar vidare.   

Ghosh, antropolog och författare, har intervjuat migranter på deras eget språk och redogör för 

migranternas situation i en artikel i Dagens Nyheter (Lenas 2018). Ghosh menar att de 

reportage i vilka han läst om flyktingkrisen inte varit tillräckligt tillfredställande därför att de 

har gjorts av européer och västerlänningar som inte kan migranternas språk. Han säger; 
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Vad som sker först är en intern omflyttning. Migranten kan inte längre odla på sin 

mark. Då flyttar han till en stad och kämpar i staden i tre eller fyra år. Sedan ger han 

till slut upp, säljer den mark han har kvar och använder pengarna för att koppla upp 

sig mot migrationens kyliga maskineri. (Lenas 2018). 

Ghosh säger att det krävs mod och styrka för att våga sig iväg på en så svår resa som 

migration innebär. Det vi ska komma ihåg är att majoriteten av migranter är män i ung ålder. 

Hade de sett sig själva som offer, likt den liberala europeiska bilden, hade de aldrig gett sig av 

(Lenas 2018).  

Falkehed (2017) skriver ett reportage i Expressen om hungerkatastrofen i Afrika och hur 1,4 

miljoner barn från Somalia, Sydsudan, Jemen och nordöstra Nigeria väntas dö av svält under 

2017. Journalisten berättar om Halima Yusuf, en av många klimatflyktingar som anländer till 

sjukhuset Aynabo. Familjen består av 3 barn, varav ett dog en timme efter att de anlände till 

sjukhuset.   

Att dö av hunger är en smärtsam process. Treåringen Abdirashid kämpade emot, 

men efter ett par veckor kunde hans lilla kropp inte behålla någonting, berättar 

mamman. (Falkehed 2017). 

Människor som Halima Yusuf och hennes familj kan visserligen vara maktlösa inför 

ekologiska förhållanden som torka i karga ökenlandskap, likaså kan maktlösheten göra sig 

påmind när människor dör av hunger. Ekologiska förhållanden är dock något som enskilda 

människor inte kan påverka och därför passar maktlöshet inte in. Det här är snarare ytterligare 

ett fall som visar att klimatflyktingar är människor som kämpar ända in i döden. Det är 

människor som har handlingskraft nog att gång på gång med en ny chans försöka att finna ett 

hem med bättre levnadsförhållanden. Reportaget handlar vidare om Somaliland och hur 

torkan påverkar familjer. Det avslutas med en intervju med 12-årige Ali Ain som berättar att 

han ska bli läkare när han blir stor (Falkehed 2017). 

Temat visar att det går att urskilja olika beskrivningar av samma människor beroende på 

berättarröst. Oftast inleds artiklar med en berättarröst som ger en beskrivning av fattiga, 

hjälplösa människor under hårda förhållanden. När dessa människor, huvudrollsinnehavarna 

för artikeln, senare i brödtexten ges en egen berättarröst och återger sin historia får läsaren en 

annan bild uppmålad. Dessa människor, kallade klimatflyktingar, visar gång på gång 

handlingskraft för att tackla de motgångar och hinder som möter dem. De har hopp och de 

strävar vidare för sin egen och familjens skull.   

5.2. Avhumanisering 

För att förklara vad som händer när människor definieras som klimatflyktingar är det lämpligt 

att använda ordet avhumanisering. Detta temat står i kontrast till förgående tema om att 

klimatflyktingar inte är annat än människor som råkat ut för extremt tuffa motgångar. 

Avhumanisering uttrycker att klimatflyktingar, snarare än att ses som människor, istället löper 

risk att falla under kategorin effekter. I en artikel från TT publicerad i Aftonbladet den 27 

mars 2018 berättas det i ingressen hur landerosion kommer att skapa en så kallad ”flodvåg av 

massmigration” på minst 50 miljoner människor och som mest ca 700 miljoner (TT 2018). 
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Genom att beskriva det som ”en flodvåg av massmigration” drar journalisten paralleller till 

naturfenomenet flodvåg som ett klimatevent. Klimatflyktingar förstås därmed som ännu en 

effekt av klimatförändringarna. Att klimatflyktingar ses som en effekt bidrar också till att 

belysa fenomenet som ett problem. I en krönika i Expressen skriver Lindström följande; 

Jag skriver ett brev till våra barn och ber att de ska benåda oss. Förlåt oss för vår 

dumhet, för vårt slöseri av resurser, för klimatförändringar, mer extremväder, 

mindre arktisk havsis, stigande havsnivåer. Förlåt oss för att vi inte reagerar när de 

vilda ryggradsdjuren drastiskt minskar. Förlåt oss för översvämningar, torka, 

kraftigt minskade skördar och fler klimatflyktingar. (Lindström 2018). 

I stycket för skribenten ett resonemang om att klimatflyktingar är en negativ effekt bland flera 

andra och att det är ett jobbigt arv som de framtida generationerna efterlämnas att ta hand om. 

En negativ effekt är också något som vi i Sverige, bland andra I-länder, helst av allt också vill 

slippa. I en artikel i Aftonbladet skriver Hansson om ”de gula västarna” och deras uppror i 

Paris till följd av skattehöjningar på bensin och diesel (Hansson 2018). Han förklarar vidare 

hur upproret inspirerar många andra människor runt om i Europa och att människor nu samlas 

kring aktuella politiska frågor istället för att backa upp partier. Följden är som Hansson (2018) 

beskriver att det kommer att få hatet att växa ytterligare mot den politiska eliten vilket 

försvårar arbetet att nå konsensus för att minska utsläppen och på så sätt slippa en ökning av 

extremväder och klimatflyktingar. Mellin (2015) skriver i sin kolumn i Aftonbladet om en 

mörk verklighet där det dock finns ljusglimtar. Dystra faktorer som väntas öka och som 

nämns är folkvandringar, missväxt och oväder. Mellin (2015) nämner att vi alla är med på vad 

som väntar oss. Asplid (2018) beskriver Världsbankens varning om att miljontals människor i 

de fattigaste regionerna kan tvingas bli klimatflyktingar. Genom att minska utsläppen av 

växthusgaserna globalt kan antalet dock minskas. Asplid fortsätter;  

Samtidigt varnar organisationen för att de stora folkomflyttningarna riskerar att 

skapa oreda och hota den ekonomiska och sociala utvecklingen, och i 

förlängningen även hota styret i flera länder. (Asplid 2018). 

Detta stöder ytterligare det faktum att klimatflyktingar ses som en negativ effekt av den 

globala uppvärmningen, en effekt som gör vår svenska framtid än mörkare.  

Klimatflyktingar nämns som en effekt även vid nyhetsrapporteringen kring USA-valet 2016. 

Stiernstedt (2016) skriver om hur Donald Trump är känd för att inte tro på 

klimatförändringarna, något som han dock kan få svårare och svårare att hålla fast vid i takt 

med att uppvärmningen fortskrider. Stiernstedt (2016) skriver; ”Det senaste året har 

rubrikerna rört allt från kraftiga översvämningar och extrem torka till klimatflyktingar och 

rädslan att havsnivåhöjningen påverkar husförsäljningen i Miami”. Andersson (et al. 2018) 

skriver i Dagens Nyheter om den akuta klimatkrisen vilken kräver en storskalig, kraftfull och 

snabb handling samt en bred politisk samling. Författarna skriver vidare att vi redan nu kan se 

konsekvenserna av klimatförändringarna. Extrema väderhändelser som räknas upp är orkaner, 

skyfall, torka och översvämningar med flera. Därefter nämns också; ”Redan inom några 

decennier kan detta ge upphov till hundratals miljoner klimatflyktingar” (Andersson et al. 

2018). Sverige och andra I-länder som exempelvis USA spelar huvudrollen för 
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nyhetsrapporteringen och människor som går under termen klimatflyktingar förblir inget mer 

än en bieffekt av den globala uppvärmningen. Det är en bieffekt som förstås vara lika 

skrämmande som översvämningar, värmeböljor och extremväder.  

5.3. Klimatflyktingar som säkerhetspolitik 

I flera artiklar sammankopplas klimatförändringar, migration och säkerhetspolitik. Detta 

temat beskriver hur klimatflyktingar beskrivs i termer av hot mot den internationella 

säkerheten. Alestig (2018) inleder en artikel i Svenska Dagbladet med; ”Bevisen från 

forskningen blir allt tydligare: klimatförändringarna leder till terrorism och krig”. I artikeln 

beskriver Malis utrikesminister situationen i landet. Han förklarar hur klimatförändringar har 

direkta effekter på konflikten i landet i form av ökad fattigdom och människor som tvingas 

migrera. En annan effekt som syns tydligt handlar om att konkurrensen om de få resurserna 

som finns, vatten och skog, ökar (Alestig 2018).   

Rubriken på en annan artikel i Svenska dagbladet lyder; ”Gore kopplar samman klimat och 

Syrienkris” (Von Hall 2017). Artikeln handlar om Al Gore och hans oro för USA:s nuvarande 

president, Donald Trumps klimatpolitik. Enligt artikeln varnar Gore för klimat-

förändringarnas negativa effekter och menar att Parisavtalet skadas om USA drar sig ur. Gore 

ger Syrien som ett exempel på vad som kan hända till följd av klimatförändringarna; 

Syrien drabbades av extrem torka mellan 2006 och 2010. Det tvingade 1,5 miljoner 

människor från stora landområden, då 60 procent av deras jordbruksarealer 

förstördes och 80 procent av boskapen dog. Dessa klimatflyktingar trängdes ihop i 

läger med 1,5 miljoner flyende som redan kommit från Irakkriget, säger Al Gore. 

Det blev en social explosion, enligt Gore. (Von Hall 2017).  

Vidare beskriver Gore hur dessa klimatflyktingar flyr vidare till Europa och hur det 

destabiliserar EU, något som lett till både Brexit och växande populism (Von Hall 2017).  I 

Dagens Nyheter skriver Carlsson Tenitskaja (2018) om svenska utrikesministern Margot 

Wallström och hennes krav om att sätta frågan kring klimatförändringarna och 

klimatflyktingar på dagordningen i FN:s säkerhetsråd. Artikeln berättar om att det är dags för 

möte i FN:s säkerhetsråd och att Wallström ska hålla i flera debatter, varav en handlar om 

klimatrelaterade säkerhetsrisker. Ett exempel som tas upp i artikeln behandlar centrala Afrika 

och vattennivån i Tchadsjön som sjunker i allt högre hastighet. Detta, påpekas det, har 

bidragit till konflikter i området, vilket även underlättat för terrorsekten Boko Haram att få 

fäste (Carlsson Tenitskaja 2018).  

I en ledare från februari i samma år skriver Kristof (2018) om den vitt spridda uppfattningen 

om att ett torrare klimat medför inte enbart förstörda odlingar, utan också spänningar och 

migration. Detta är faktorer som spelat stor roll för inbördeskriget i Syrien, folkmordet i 

Darfur och inbördeskriget i nordöstra Nigeria.  

Det gemensamma för artiklarna inom detta tema är att de alla omfattas av en införstådd tanke 

om att klimatförändringar leder till människor som flyr, vilket ökar spänningar mellan olika 

samhällsgrupper. Dessa spänningar kan löpa risk att spä på konflikterna runt om i världen 

vilket i sin tur leder till hot om krig.  
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5.4. Nationalism och populism  

Johan Rockström, professor i miljövetenskap, skriver i en krönika i Dagens Industri den 14 

december med rubriken ”Klimatet kommer i kläm” (2018). Rubriken är talande för detta tema 

som visar hur nationalism och populism växer fram i I-länder runt om i världen. Samtidigt 

riktas uppmärksamheten bort från klimatförändringarna. Rockström (2018) fortsätter; 

Populism och främlingsfientlighet, blandat med ideologiskt styrt förakt för 

kunskap, fördjupar motsättningarna. Dessutom finns en problematisk tendens att 

populism och nationalism går hand i hand med klimatförnekelse. (Rockström 

2018). 

Klimatflyktingar blir här en fråga om ”vi – dom” och om främlingsfientlighet. Artiklarna 

inom detta tema redogör för upprörda känslor, rädsla, ilska, ökade klyftor i samhällen och en 

hämmad politik. I artikelserien ”Deras planet” skriver Wiman (2019); 

Klimatflyktingar från Bangladesh, ett övervägande muslimskt land, är inte 

välkomna i grannländerna Indien och Myanmar (tidigare Burma). Indien bygger 

sin version av mur. Ett taggtrådsstängsel likt det Europa har lindat in sig i och i 

Myanmar har 65 000 muslimska rohingyer flytt undan förföljelse. (Wiman 2019). 

Hansson (2018) berättar i en annan artikel om länder som hoppar av FN:s nya riktlinjer för 

migration på grund av rädsla. Han menar att även om inte migrationspakten är bindande vågar 

inte politiker i dessa länder skriva på, i rädsla för att en hemmaopinion ska plocka bort dem 

från makten. Länder där de nationalistiska stämningarna är starka och som sagt nej till avtalet 

är Ungern, Polen, Österrike, Israel, Schweiz och Slovakien med flera. Senast att säga nej till 

avtalet är Lettland. Hansson skriver om dilemmat att miljoner fler människor kommer att 

migrera, en effekt av klimatförändringarna, än det antal som världens länder har behov av 

eller vill ta emot. Hanson (2018) skriver; ”Senaste exemplet är Danmarks planer på att placera 

alla oönskade invandrare på en liten ö”. I en debattartikel i Svenska Dagbladet undrar 

Pourkomeylian (2016);  

Frågan är hur en alltmer nationalistisk politik som okritiserat betonar det ”svenska” 

som absolut förutsättning för en lyckad integration kommer gå ihop med de en 

miljard flyktingar som beräknas till 2050. (Pourkomeylian 2016). 

Genom att retirera till nationalism och betona värdet av det ”svenska” som skäl till att stänga 

den svenska gränsen avhumaniseras de som står på andra sidan (Pourkomeylian 2016).  

Expressens ledare den 13 augusti går under rubriken ”SD svarslöst om klimatflyktingar”. Här 

reflekterar Kronqvist (et al. 2018) om det paradoxala i att högerpopulism, den grenen av 

politiken där flest anhängare ifrågasätter klimatförändringarna, samtidigt är de som allra helst 

vill minska invandringen. Den globala uppvärmningen väntas ge upphov till stora 

migrationsströmmar. Isabella Lövin, språkrör för miljöpartiet, för samma resonemang i en 

artikel som redogör för de svenska partiernas miljöpolitik efter extremhettan under sommaren 

2018 (Lapidus 2018). Hon bekräftar att hon förstår att invandring är en fråga som engagerar, 

men att vi kommer få hundratals klimatflyktingar som flyr undan torka, missväxt och 

extremväder om vi inte kommer tillrätta med klimathotet. Lövin fortsätter; ”För fattiga 
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människor är det en fråga om liv och död. Den som är orolig för migration måste också ha en 

seriös klimatpolitik” (Lapidus 2018).  

5.5. Vi vet, men vi gör inget 

Det finns en tydlig medvetenhet kring att klimatförändringarna existerar och vad de innebär.  

Effekter redovisas tillsammans med vad de kan betyda för världens befolkning och för 

Sverige som enskilt land. Flera forskare citeras eller är medskribenter och informerar vad de 

vet. Många uppskattningar över det förväntade antalet klimatflyktingar i framtiden 

presenteras. Vad som dock också blir tydligt är att det råder viss förnekelse. En tendens att 

vilja blunda för verkligheten i hopp om att någon annan tar hand om problemet, att effekterna 

av den globala uppvärmningen ska försvinna av sig själva. Lösningar beskrivs inte i samma 

omfattning. Exempel på agerande presenteras mer sällan.  

Översvämningar, extrem torka och hetta gör folks tidigare hem obeboeliga och 

svårodlade. Världsbanken förutspår att 140 miljoner människor kommer bli 

klimatflyktingar innan 2050 om trenden håller i sig. (Kierkegaard 2018). 

En annan artikel berättar om en varning från FN, att världen kan stå inför en mänsklig tragedi. 

Världens länder måste höja ansträngningarna omedelbart för att minska utsläppen av 

växthusgaserna (TT-AFP-Reuters 2016). FN:s miljöprogram, Unep, förklarar att löftena som 

gavs vid klimattoppmötet i Paris inte kommer att räcka för att hålla temperaturökningen inom 

rimliga gränser. Vad som kommer att påminna oss om vi misslyckas är det ökande antalet 

klimatflyktingar som drabbas av hunger, fattigdom, sjukdomar och konflikter (TT-AFP-

Reuters 2016).  

Gunther (2018) skriver att klimatförändringarna handlar om vatten, om havsytan som höjs och 

om glaciärer som smälter och om översvämningskatastrofer. Klimatförändringarna handlar 

dock också om fattigdom och flyktingar, vid detta sekels slut kan upp mot 2 miljarder 

människor ha tvingats bli klimatflyktingar enbart till följd av förhöjda havsnivåer (Gunther 

2018). Det saknas också rent dricksvatten. Dricksvatten som inte gör människor sjuka. 

Torrperioderna blir värre och allt hetare (Gunther 2018). Bangladesh lyfts fram som ett 

exempel då det är ett av jordens mest tätbefolkade länder. Här är utsattheten extra hög 

(Gunther 2018).  

Vi måste sluta diskutera om klimatförändringarna är verkliga, eller tro att de bara 

handlar om isbjörnar, eller fattiga människor långt borta. Matbrist, vattenbrist och 

flyktingströmmar kan drabba även oss. (Gunther 2018). 

Magnusson (2018) beskriver hur vårt handlande kommer att leda till att framtida generationer 

kommer att få ett helvete på grund av oss. Konsekvenserna av klimatförändringarna märks 

inte lika tydligt för oss i Norden. Vi har visserligen upplevt en varm sommar där 

granplantager brann och djur fick nödslaktas. Enbart genom abstrakt tänkande tycks dock vi 

kunna ta in en stundande katastrof. Hur ska vi annars klara av att förstå att översvämningar, 

torka och extremväder väntar även för oss svenskar? Som samhälle lever vi över våra 

tillgångar och sätter upp notan på framtida generationer och ändå så händer ingenting och 

Magnusson (2018) reflekterar över varför ingen agerar. 
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Till dess lär allt fortsätta som vanligt. Jag tror uppriktigt inte att det beror på 

ondska. Jag tror att det beror på en bristande förmåga att greppa vad det handlar 

om. Människor är dumma djur helt enkelt. (Magnusson 2018). 

5.6. Deltagardemokrati 

Medborgare blir mer och mer aktiva i den politiska debatten kring klimatförändringarna, 

migration och klimatflyktingar. Det är tydligt att en ”top-down”-taktik inte anses fungera och 

istället växer en ”bottom-up”-taktik fram. Människor vill vara aktiva snarare än passiva i 

såväl den nationella som den globala samhällsdebatten. Detta syns inte minst hos journalister 

och skribenter vilka både ifrågasätter och ställer krav på politiska aktörer med hjälp av 

dagspress. Allmänhetens förtroende för politiker, ledare och makthavare sjunker allt mer. 

Tydliga exempel på deltagardemokrati visas i debattartiklar där skribenter kräver att få större 

inflytande och en chans att påverka politiken. Tre debattörer från WWF Youth skriver i en 

debattartikel i Aftonbladet; 

Det är hög tid att ta tillvara på vårt engagemang och inkludera unga på riktigt. Se 

till att det finns öronmärkta platser för unga i maktens rum, räkna våra röster i 

omröstningar, ge oss reella maktpositioner i styrelser. Låt oss ta del i besluts-

fattandet! (Randhav, Sannel & Monasar 2018). 

Det råder heller ingen tvekan inför att öppet kritisera makthavare för att de gör för lite 

och/eller för att de fattar felaktiga beslut. Jönsson (2018) har skrivt en debattartikel i 

Aftonbladet där både politiker och företag kritiseras för att göra för lite för att lösa 

klimatkrisen; 

Om makthavare hade behandlat klimatkrisen som den kris den är, så hade vi börjat 

lösa den. Om makthavare verkligen hade velat lösa denna kris hade vi slutat 

investera i fossila bränslen igår, stoppat nöjesflygningar genast, minskat vår 

energiförbrukning väsentligt. Men det gör de inte. (Jönsson 2018). 

Allmänheten kräver mer inflytande över den politiska dagordningen och flera av artiklarna 

redogör för såväl lagliga som olagliga metoder som används för att visa engagemang. Oja 

(2016) skriver om partiledningen i Kina vars rädsla för ett fritt samhälle visar sig genom en 

arresteringsvåg som också sträckt sig över landets gränser. Arresteringarna menar Oja (2016) 

är en följd för alla de som tillhör den dolda oppositionen som har försökt utmana makten. Den 

dolda oppositionen består inte enbart av de som har tystats utan också av miljoner 

miljöflyktingar och 60 miljoner bönder. Dessa bönder har i de flesta fall förlorat sin jord 

genom korrupt samarbete med partipampar.  

I en artikel i Dagens Nyheter diskuteras den svenska regeringens beslut om försäljningen av 

det statliga energibolaget Vattenfalls brunkolsgruvor och kolkraftverk i tyska Lauritz (Allen 

2016). Ett resonemang förs om att beslutet borde te sig enkelt för de svenska politikerna som 

för bara några veckor sedan skrev under Parisavtalet och som även visat ambitioner i 

kampanjen Fossilfritt Sverige. De svenska politikernas beslut kritiseras här öppet och 

aktivismen ses som det enda verkliga hoppet. Allen (2016) skriver; ”Klimataktivister 
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använder sina egna kroppar för att blockera gruvor och kraftverk”. Avslutningsvis skriver 

Allen;  

För många människor världen över som har tröttnat på politikers undvikande av 

klimatansvar, har civil olydnad blivit den enda möjligheten att motarbeta det 

strukturella våld och det hot mot demokratin som klimatförändringar innebär. 

(Allen 2016). 

Det finns dock lagliga metoder också för klimataktivister. Alestig (2019) skriver om hur 2019 

kommer att bli året då klimatprocesserna slår igenom. Artikeln behandlar ett antal fall där 

klimataktivister och miljöorganisationer använt sig av juridiken som vapen för att hävda sin 

ståndpunkt och bekämpa orättvisor förknippade med klimatförändringarna. Enligt en FN-

rapport är klimatflyktingar fortfarande ett relativt outforskat område, men att det definitivt kan 

bli nästa område för rättsliga klimataktivister.   

5.7. Ekologisk modernisering 

Klimatförändringarna driver på flyktingströmmar redan nu, enligt Världsbankens 

chef Kristalina Georgieva. Med minskade utsläpp av växthusgaser och 

investeringar i forskning om flyktingströmmar kan antalet flyktingar dock sänkas 

med så mycket som 80 procent. (TT – Aftonbladet 2018). 

I citatet återfinns alla komponenter för att kunna utläsa en etablerad tilltro till ekologisk 

modernisering. Genom en stark tillit till forskare, experter och teknisk innovation går det att 

minska klimatförändringarna och samtidigt begränsa de negativa effekterna av dem. Här står 

också internationella institutioner som Världsbanken och FN i fokus. En notis i Dagens 

Nyheter berättar om att det krävs ett investeringspaket på 1,8 biljoner kronor för att hejda 

klimatförändringarna och att det är Världsbanken som offentliggjort detta inför klimatmötet i 

Polen (TT-AFP 2018). Efter klimatmötet i Paris där världens länder enades om ett klimatavtal 

skriver Björkman i Dagens nyheter;  

I avtalet står det att fattiga länder ska få hjälp med att minska sina utsläpp och 

hantera effekterna av klimatförändringarna. De rika länderna ska betala 100 

miljarder dollar per år till dem från och med år 2020. Åsa Romson tycker att det är 

en seger att den punkten kom med i avtalet. (Björkman 2015). 

Finansiella medel och administrativa avtal är således ytterligare två viktiga komponenter för 

att stoppa klimatförändringarna och begränsa antalet klimatflyktingar. Genom finansiella 

medel till fattiga länder och mer forskning i kombination med tekniska innovationer behöver 

inte tillväxten nödvändigtvis avta. Utsläppen kan istället minskas i en takt som gör det mer 

lönsamt. Administrativa avtal anses vara ett betydelsefullt medel i den internationella 

klimatpolitiken för att kunna agera och samarbeta i frågan om klimatförändringarna. 

I samma artikel beskriver Björkman (2015) att klimatförändringarna tvingar miljoner 

människor att fly från sina hem, men att forskare och organisationer är oense över hur många 

klimatflyktingar det faktiskt finns. Detta tycks problematiskt då forskare och experter är de 

aktörer i samhället som bidrar med vetenskapliga fakta vilket anses vara verklig sanning.  



 

 22 

I kontrast till ekologisk modernisering där alla artiklar inom temat lyfter fram teknisk 

innovation, finansiella investeringspaket, lönsamhet och administrativa avtal finns det dock 

ett undantag. Ett undantag som visar att det finns röster som inte bara vill minska utsläppen, 

som inte talar högt om teknik och finansiella medel utan som vill se en drastisk förändring. 

Franchell skriver i en ledare i Aftonbladet;  

President Anote Tong i republiken Kiribati vädjar i ett brev till världens stats- och 

regeringschefer om uppslutning bakom hans förslag om ett stopp för ny 

exploatering av kol. (Franchell 2015).  
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6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

Det finns ingen enskild sanning om vad en klimatflykting är. Den som hoppats på ett enkelt 

och objektivt svar kommer således att lämnas besviken. Här kan ett viktigt förhållningssätt 

hämtas från politisk ekologi. Vi må sträva efter en objektiv bild av verkligheten, men så 

kommer aldrig att bli fallet. Det behövs snarare en ökad förståelse för att världen består av 

flera miljoner röster vilka alla kan ha en egen förståelse av verkligheten (Leach et al. 2010: 3) 

Teorin bidrar vidare med argumentet om att det måste tillföras fler alternativa perspektiv, på 

hur vi förstår miljöproblem, till den globala politiska diskussionen (Leach et al 2010: 5). De 

konventionella, expert-ledda internationella policys som dominerar den politiska agendan på 

global nivå brister av det enkla faktum att det enbart råder en objektiv sanning. Metaforen om 

dessa dominerande policys som en motorväg är därför slående. Vad som förbises är alla de 

intressanta små byvägar som kan liknas vid alternativa röster och kreativa lösningar. 

Motorvägen kan liknas vid det som sägs inom den internationella politiken om att 

klimatflyktingar ska få en egen definition och erkännas inom internationell lag. Det 

poststrukturella perspektivet liknas istället vid en förbisedd byväg. Detta kan anses synd, då 

detta perspektiv framhäver att många människor vägrar bli märkta som klimatflyktingar och 

inte alls vill fly sitt land. 

Vad händer då med en term som klimatflyktingar? I ett land som Sverige, rikt industriland 

med få hittills synbara klimateffekter, finns en starkt etablerad tilltro till ekologisk 

modernisering.  Här förblir klimatflyktingar inget annat än en effekt eller ett stort framtida 

problem. Det är en siffra, en uppskattning eller en forskarprognos. Det finns ett ord för 

människor som tvingas fly från sina hem och som försvinner i migrationsströmmens till synes 

enorma storlek – avhumanisering. Likt det Magnusson (2018) skriver så tycks det bero mer på 

en bristande förmåga att greppa vad det handlar om och mindre på grund av ondska. 

Klimatflyktingar blir en term där människor avhumaniseras därför att vi har svårt att förstå 

och svårt att greppa vad det är som händer.  Politisk ekologi är en teori som tillför möjligheten 

att granska det hela med en kritisk blick och framhäva svar som annars hade förbisetts. 

Problemet ligger i att dominerande policys vill finna konsensus kring en enda lösning. Det 

som händer när en enda lösning eftersträvas för att hindra effekterna av klimatförändringarna 

är att problemet tenderar att växa till en omfattning som blir för svår att greppa. Om 

klimatflyktingar är en effekt av klimatförändringarna är extremväder, torka, höjda havsnivåer, 

värmebölja och översvämningar andra. Hur kan alla dessa effekter hindras med en enda 

lösning som ska fungera överallt världen över? En lösning som dessutom helst ska vara 

attraktiv och lönsam för den globala marknaden? Istället för att finna en sådan lösning träder 

förnekelsen in. Medvetenheten finns visserligen där och effekter räknas upp bredvid 

uppskattningar på antalet klimatflyktingar vi kan förvänta oss inom en snar framtid. Mer görs 

inte och förnekelsen tar över då det tycks ta kraft nog att försöka ta in helheten av problemet.  

För att återgå till avhumaniseringen av människor som rymmer under termen klimatflyktingar 

bör förnekelsen ges större uppmärksamhet. Det finns, som tidigare nämnts, en tendens att 

vilja blunda för verkligheten i hopp om att problemet kanske löser sig självt eller att någon 
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annan ska ta ansvar. Varför avhumaniseras de som ”blir” klimatflyktingar? Svaret här kan 

vara; för att göra problemet mer greppbart. Att så många människor, från nämnda 50 miljoner 

och upptill 2 miljarder samt siffror däremellan, tvingas lämna sina hem och kämpa i hopp om 

ett nytt liv på en annan plats blir för mycket. Det blir för jobbigt, skrämmande och mäktigt att 

ta in. Därför blir det enklare om vi inte talar om klimatflyktingar som människor med känslor 

utan som en effekt eller som siffror. I ett desperat försök att komma med en lösning som kan 

fungera överallt vänder vi oss därför ännu en gång till forskare och teknisk innovation och till 

ekonomi. Det går att ställa sig undrande till hur investeringar i forskning om 

flyktingströmmar som kan minska antalet flyktingar med så mycket som 80 procent (TT- 

Aftonbladet 2018) ska ge klimatflyktingar tillbaka sina hem eller för den delen nya hem? Vad 

hjälper det att rika länder betalar 100 miljarder dollar per år till fattiga länder från och med år 

2020 (Björkman 2015) när människor tvingas lämna sina hem redan nu? Och hur ska detta 

hjälpa den enskilda individen? Hur kan pengar exempelvis hjälpa Rina att få sitt hem tillbaka 

från den flod som översvämmade hennes familjs mark (Petersson 2018)?  

Tidigare forskning och huvudspåret internationell politik erbjuder ett intressant perspektiv 

kring termen klimatflyktingar. Det handlar om det faktum att den internationella politiken 

tycks ha fastnat i tanken om att klimatflyktingar måste erkännas och ges en egen definition. 

Varför? Och för vems skull? För att ett erkännande inom internationell lag kommer att öppna 

upp för mer samarbete? För att kunna erbjuda klimatflyktingar skydd och stöd? Chansen för 

internationellt samarbete och bättre stöd känns dock minimal när Hanson (2018) 10 år senare 

skriver att Danmarks senaste planer går ut på att placera alla oönskade invandrare på en liten 

ö, eller som Wiman 11 år senare (2019) skriver att Indien bygger en version av en mur. Det är 

med denna vetskap i bagaget inte svårt att förstå varför Rina hävdar att hon inte för ett dugg 

tror att hon kommer att få någon hjälp som klimatflykting (Petersson 2018). Det här visar med 

en tydlighet de motstridigheter som faktiskt finns inom området klimatförändringar och 

migration. Det avfärdar direkt tanken om en objektiv verklighet där alla är överens. Politisk 

ekologi gör det möjligt att synliggöra och diskutera normativa verkligheter snarare än 

objektiva.  

Vad som är än mer intressant att lyfta är hur stort inflytande internationell politik trots allt har 

på nyhetsförmedlingen i svenska dagstidningar. Klimatflyktingar och fattiga människor från 

södra halvklotet tycks ha ett likhetstecken mellan sig. Precis som Biermann & Boas (2010: 

67) beskriver finns det ett djupt rotat förhållningssätt, också i svenska dagstidningar, om att 

det framförallt är människor från utvecklingsländer som kommer att skapa problem för det 

internationella samhället.  

Det poststrukturella perspektivet står i stark kontrast till den internationella politiken och 

tillhör den sanning som inte tycks få lika stor uppmärksamhet i svenska dagstidningar. Här 

blir det återigen aktuellt att framhäva att medier och journalister hela tiden gör val och att 

dessa val senare leder till skapandet av de gestaltningar som läsare får ta del av. Ju mer 

beroende av medierna en läsare är desto mer mottaglig är hen också för de gestaltningar som 

ges (Strömbäck 2014: 114). Gestaltningsteorin visar också att just medias gestaltningsmakt 

har en stark och direkt påverkan på medborgarna (Strömbäck 2014: 117). Det poststrukturella 

perspektivet för ett resonemang om att klimatflyktingar i själva verket är en internationell 
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märkning vilket utmanar den internationella politiken. Varför kommer då dessa röster i 

skymundan? Varför finns det enbart ett kort stycke bland 61 stycken artiklar som ger röst åt 

president Anote Tong från Stillahavsregionen som vädjar om ett stopp för ny exploatering av 

kol (Franchell 2015)? Det har med maktförhållanden att göra. Det visar tydligt vilka länder 

som bestämmer på den globala politiska arenan. Det poststrukturella perspektivet redogör för 

hur ambassadörer i Stillahavsregionen påpekar att de industriella länderna måste agera för att 

minska utsläppen av växthusgaserna (McNamara & Gibson 2009). Här finns ingen antydan 

till maktlöshet, inga som helst planer på att fly sitt land. Istället visas handlingskraft och 

viljestyrka. Att välja att stanna kvar och göra samhället motståndskraftigt, att försöka påverka 

omvärlden att stoppa exploateringen av kol. 

I kontrast till det poststrukturella perspektivet står i sin tur den politiska diskursen som 

placerar termen inom säkerhetspolitik. Här är klimatflyktingar ett hot mot den internationella 

säkerheten. Återigen avhumaniseras klimatflyktingar och är nu en faktor som kan leda till en 

social explosion, till konflikter, oroligheter, till och med krig. Kan det vara så enkelt som att 

denna diskurs är ett svepskäl för att skydda andra intressen? Likt det USA visade prov på när 

det amerikanska militära programmet AFRICOM legitimerades på den globala politiska 

arenan med hot om klimatkonflikter (Hartmann 2010: 234)? Eller är det så att det krävs ett 

argument som skapar en rädsla för krig för att motivera ett snabbare agerande i 

klimatpolitiken? Men vad händer då när nationalismen och populismen växer sig starkare i 

europeiska länder till följd av prognoser om miljontals klimatflyktingar? Och vilket kommer 

egentligen först; hönan eller ägget? Är det denna politiska diskurs om klimatflyktingar som ett 

säkerhetshot som föder en starkare nationalism och stängda gränser eller är det tvärtom? Är 

det den växande populismen, främlingsfientligheten och rädslan för ”dom” som gör att 

klimatflyktingar ses som ett hot mot din, min och vår säkerhet?  

Oavsett hur det förhåller sig kan diskursen om klimatflyktingar som ett säkerhetshot också ses 

ur ett maktperspektiv. Genom att få frågan att handla om säkerhet står världens rika 

industriländer ännu en gång i fokus. Istället för att agera till fördel för de fattigare regionerna 

på det södra halvklotet och exempelvis aktivt minska utsläppen och stoppa ny exploatering av 

kol hamnar rubriker om konflikter och social oro i rampljuset. En alternativ förståelse av detta 

blir därför att länderna på norra halvklotet inte bara är rikare än länderna på södra halvklotet, 

de är också överordnade på den globala politiska agendan.  

6.2. Metoddiskussion 

Det är mycket enkelt att finna likheter mellan tidigare forskning och innehållet i flertalet 

artiklar. De teman som analyserats fram och redovisas i resultatavsnittet innehåller alla 

nyanser och resonemang vilka går att koppla tillbaka till den internationella politiken, till ett 

poststrukturellt perspektiv eller till ett synsätt om klimatflyktingar som ett säkerhetshot. Det 

kan mycket väl vara så det förhåller sig, att forskning har ett stort inflytande på vad som sägs i 

media och vad som skrivs i svenska dagstidningar. Något som bevisar detta är alla de forskare 

och experter som citeras i majoriteten av artiklarna. Det här kan dock också visa att en 

förförståelse av ämnet kan bidra med att påverka utkomsten av resultatet. Detta behöver dock 

inte nödvändigtvis ses som negativt. Att ha en förförståelse för ämnet har snarare hjälpt till att 
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tolka och förstå innehållet i artiklarna på ett djupare plan vilket ökar möjligheterna för att 

kunna dra slutsatser. Det teoretiska ramverk som presenteras i uppsatsen kan tillämpas mer 

utförligt om författaren äger en förförståelse för ämnet. Både det manifesta budskapet och det 

latenta budskapet har kunnat analyseras fram och visas i resultatet.  

En mer tolkande ansats har använts för att analysera materialet vilket kan bidra med problem 

kring validitet. Förutbestämda kategorier var här inget som eftersträvades, istället söktes svar i 

materialet och därför ansågs en tolkande ansats mer relevant att applicera på analysen.  I ett 

försök att göra analysen mer transparens för läsaren har författaren valt att ta med en mängd 

citat och referat i resultatet. På så sätt visar författaren hur hen har tänkt vid skapandet av de 

teman som presenteras. Det gör även att resultatet blir mer begripligt för läsaren som får 

lättare att hänga med i de resonemang som förs. Om andra forskare hade använt samma metod 

hade möjligheten för att få andra resultat säkerligen funnits. Detta anses dock inte 

nödvändigtvis leda till att giltigheten sänks. En regel som gäller för en innehållsanalys är som 

tidigare skrivits att resultatet anses giltigt om det lyfter fram det som är karaktäristiskt för 

texten (Lundman & Hällgren Graneheim 2012: 196f). Detta krav anses uppfyllt då analysen 

har resulterat i sju olika teman som tillsammans lyfter fram det karaktäristiska för materialet 

som helhet.  

Några observationer har gjorts under tiden som materialet analyserades. Den första 

observationen berör uppskattningarna över antalet klimatflyktingar. Det spelar ingen roll om 

artiklarna var publicerade 2015, 2016 eller 2019, överallt redovisas olika siffror på antalet 

klimatflyktingar. Vad som var förvånade med detta var att det tycks vara enormt viktigt att få 

en konkret siffra, ett exakt svar över antalet klimatflyktingar. Björkman (2015), under temat 

ekologisk modernisering, påpekar till och med att forskare är oense över antalet 

klimatflyktingar som kan förväntas. Flera artiklar handlar om Bangladesh eftersom, vilket 

också beskrevs, det är ett land som släpper ut väldigt lite växthusgaser men som påverkas 

desto mer. Det är också ett mycket tätbefolkat land (Gunther 2018). Andra artiklar som 

exempelvis artikeln om Al Gore och hans oro inför USA:s klimatpolitik handlar enbart om 

USA:s påverkan på politiken och på klimatförändringarna. Dessa kontraster ihop med 

uppskattningar om antalet förväntade klimatflyktingar skulle kunna bero på flera anledningar, 

men det finns framförallt en som bör lyftas; försäljning. Medieföretag är likt alla andra företag 

mest intresserade av att tjäna pengar. Rubriker och innehåll kan därför ha fått ett mer 

dramatiskt innehåll av ren kommersiell orsak. Detta är av betydelse också för de resultat som 

erhållits. Kanske hade inte samma resultat erhållits och teman analyserats fram om 

datainsamlingen istället hade bestått av offentliga myndighetsrapporter eller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. Offentliga myndighetsrapporter är förmodligen inte lika intresserade av vad 

som är kommersiellt gångbart och har således ett annat språk.  

Temat deltagardemokrati visar det engagemang som finns hos allmänheten. I resultatet 

beskrivs det också hur politiker och makthavare tycks tappa allmänhetens förtroende vilket 

kan bero på flera orsaker. En global värld ger många fördelar så som tillgång till 

naturresurser, en global marknad och fri rörelse. Med en global värld följer dock också ansvar 

och skyldigheter. Här upplevs politiker inte ta tillräckligt mycket ansvar. En annan 

bakomliggande orsak till det tydliga engagemang som genomsyrar flera artiklar kan också 



 

 27 

spåras till det svenska riksdagsvalet 2018. Många skribenter tog chansen att försöka påverka 

politiken att ta den riktning som prefererats. Detta är ytterligare ett bevis för hur även media 

påverkas av yttre faktorer och i detta fall; den aktuella samhällsdebatten. Detta är relevant att 

nämna för att visa att det finns en medvetenhet inför vad som kan påverka journalister, vad de 

skriver och vilka källor de tar med. Det kan därför indirekt också påverka vilka teman som 

analyseras fram.  

Att samla in tidningsartiklar från svenska dagstidningar och sedan analysera dem med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys har varit en relevant metod vilken gett rimliga resultat. 

Metodvalen anses därför mycket lämpliga. Den kvalitativa innehållsanalysen föredras framför 

en kvantitativ metod. Detta för att målet var att nå en djupare förståelse om ett fenomen och 

vilka maktförhållanden som kan ligga bakom, snarare än att bidra med en generell eller 

objektiv sanning om verkligheten. Tillsammans med ett teoretiskt ramverk som liksom 

analysmetoden förespråkar en subjektiv och komplex verklighet framför en objektiv ökar 

möjligheten att granska resultatet med en kritisk blick.  

Ett lämpligt alternativ till vald metod är diskursanalysen. Diskursanalysen kan betraktas både 

som teori och som metod (Bergström & Boréus 2012: 354). Diskursanalysen valdes bort av 

två anledningar; för omfattande och tidskrävande inlärningsprocess samt för att det inte hade 

gått att få med och kombinera andra relevanta teorier, som exempelvis politisk ekologi. 

Politisk ekologi är en teori som dock behövdes för att göra uppsatsen unik. Det är en teori 

som gör det möjligt att skrapa mer på ytan för att kunna undersöka maktstrukturer. Genom att 

använda politisk ekologi gavs möjligheten att studera sambanden mellan ekonomiska 

drivkrafter, politiska sammanhang och sociala förhållanden, vilka alla står i relation till de 

förändringar i miljön som sker i och med den globala uppvärmningen.  

De urval och avgränsningar som gjorts anses relevanta och tidsenliga. Att välja artiklar från 

2015 och framåt bidrar till att göra uppsatsen unik. Att välja en kombination av de största 

nationella morgon- och kvällstidningarna ledde till en större helhetsbild av hur 

klimatflyktingar gestaltas i Sverige. En utmaning med datainsamlingsmetoden bestod i att 

veta när mättnad hade nåtts. Hur vet en forskare när materialet är tillräckligt stort? Här vill 

hävdas att materialet nådde mättnad efter tre sökkombinationer. I det läget hade antalet 

artiklar vuxit till 75 stycken och alla teman som redovisas i resultatet gick att utläsa. I detta 

stadium hade det också konstaterat att de flesta artiklar använde just klimatflyktingar för att 

hänvisa till människor som tvingas på flykt till följd av klimatet, undantagsvis skrevs även 

miljöflyktingar. Tid lades därför inte på att finna artiklar som använde synonymer. Här 

beslutades istället att ta hänsyn till tidsaspekten. Kvalitet är att föredra framför kvantitet och 

därför togs mer tid till att analysera de artiklar som redan samlats in.  

6.3. Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att kombinera dagstidningar med nyhetsforum på internet, 

samt med radio- och tv-sändningar. Detta för att få ett bredare material som kan analyseras. 

Det vore också spännande att undersöka om dessa mediala källor skiljer sig i hur de gestaltar 

ett dagsaktuellt fenomen som klimatflyktingar och vad dessa skillnader i så fall kan bero på.  
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7. Slutsatser 

Svenska dagstidningar mellan 2015 och 2019 gestaltar klimatflyktingar som en effekt, inte 

som enskilda individer. Människor som placeras in under termen klimatflyktingar 

avhumaniseras. Analysen visar att klimatflyktingar förstås som en negativ effekt vilka för 

med sig problem och i värsta fall innebär ett hot mot den globala säkerheten. Detta eftersom 

det leder till sociala förändringar och spås påverka länders ekonomiska förutsättningar. Det 

poststrukturella perspektivet som lyfter alternativa röster kommer här i skymundan till fördel 

för den internationella politiken och till det perspektiv som ser klimatflyktingar som 

säkerhetspolitik.  

Den stora mängden klimatflyktingar, vilket i grund och botten är människor som tvingas 

lämna sina hem då de blivit obeboeliga, anses utgöra ett säkerhetshot. Detta kan sägas vara 

orsak till allmänhetens mer intensiva deltagande och krav på inflytande på både nationell som 

global politik. Det bidrar likaså med svar på varför nationalismen växer sig allt starkare runt 

om i Europa.  

Att placera klimatflyktingar inom säkerhetspolitik är prov på maktutövande. Det hindrar att 

fokus flyttas från de industriella länderna till de mer fattiga regionerna i världen. Slutsatsen är 

därför att rika industriländer som bland annat USA och Sverige överordnas länder i de 

fattigare regionerna av världen, exempelvis Bangladesh. Detta trots att den senare gruppen 

tillhör de som drabbas värst av klimatförändringarna. Här riskerar också flest människor att 

bli klimatflyktingar. Oron inför framtida generationers förutsättningar ter sig större än oron 

över de som redan idag lider av klimatförändringarnas många effekter.  
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