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Abstract 

During the last decades, the concept of climate refugees (or climate induced 

migration) have been debated in Sweden as well as globally. The debate is 

fragmented and the suggested solutions are many, foremost concerning different 

kind of preventive actions and legal protection. The issue is today mostly governed 

on a supranational or interstate level, but there are actors trying to impact the 

national level of policy making.  

This study uses Maarten A. Hajer’s argumentative discourse analysis with the 

aim to clarify the Swedish climate migration discourse between 2010-2017. 

Additionally, the discourse is discussed in relation to its potential impact on 

Swedish policy making, and compared with the several discourses that have been 

identified in the global arena between 1980-2015. 

Four competing as well as integrated discourses, or problem images, are 

identified with one being the dominant. The study reveals how the overall opinion 

is raising the question of a wider refugee definition and extensive preventive actions 

– but despite that, and Sweden having one of Europe’s most progressive migration 

as well as climate politics, the government continues to be restrained in the issue of 

climate migration. 

 

Nyckelord: Maarten A. Hajer, critical discourse analysis, Sweden, climate 

migration, climate refugees 

Antal ord: 9952
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1 Inledning 

 

Trots att Sverige har en av Europas mest progressiva invandrarpolitik är den 

återhållsam i fråga om klimatmigration (vars definition och benämning diskuteras 

under 1.1.2). Många aktörer är trots det delaktiga i diskussionen och kräver åtgärder 

av olika karaktär. Somliga argumenterar för en öppnare migrationspolitik eller en 

omformulering av Genèvekonventionen som inbegriper klimatmigranter, och en 

del menar att vi främst ska arbeta förebyggande i utsatta länder. Andra 

problematiserar begreppet eller  ställer sig rent av skeptiska till konceptets 

innebörd. 

Utifrån en diskursanalytisk teori och metod undersöker studien hur det talas om 

klimatmigration i en svensk kontext, hur problem och lösning framställs samt hur 

diskussionen kan påverka politiken. Paralleller dras även till de globala diskurser 

om klimatmigration som tidigare forskning har identifierat.  

Studien påvisar fyra olika problembilder som interagerar med varandra såväl 

som de globala diskurserna. Slutligen hålls även en diskussion om diskursens 

inverkan på svensk migrationspolitik med fokus på klimatmigration.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Klimatmigration i världen  

Begreppet klimatflyktingar introduceras av Lester Brown under 70-talet och 

studerades under de kommande decennierna av flertalet forskare. Under 80- och 

90-talet talades det om 10-25 miljoner migranter (Black 2001). 2001 uppskattar 

slutligen forskaren Norman Myers att det 2050 kommer finnas 200 miljoner 

människor på flykt till följd av klimatet (Myers 2001). Än idag refererar många till 

Myers uppskattning, däribland FN:s flyktingorgan, likväl som andra förkastar den 

som osäker eller inkorrekt (Reuben 2016). Myers satte dock begreppet på agendan 

och det har därefter studerats och diskuteras ur många aspekter. Den politiska 

diskussionen har förts på nationell nivå såväl som inom EU och på FN:s 

klimattoppmöten 2009 och 2015. Under mötet 2009 valde Maldiverna tillsammans 

med andra utsatta länder och en rad organisationer att argumentera för att ge 

klimatmigranter rättsligt skydd (Stiernstedt 2015 b). Även många internationella 

aktörer har valt att engagera sig i frågan: idag bedömer International Displacement 

Monitoring Center att mellan 2008 och 2014 tvingades 26,4 miljoner människor fly 

på grund av naturkatastrofer, och det norsk-schweiziska initiativet Nansen arbetar 

aktivt för att öka kunskapen om klimatmigration (Migrationsinfo 2017 b). Det 
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växande deltagandet gav resultat och 2014 erkändes de första klimatmigranterna 

från öriket Tuvalu, vilka fick uppehållstillstånd i ett annat land (Migrationsinfo 

2017 b). I dagsläget täcker dock inte Genèvekonventionen1 de som behöver fly till 

följd av klimatförändringar (UNric 2017). 

Andra aspekter som berörs i den globala diskussionen är var ansvaret för 

klimatmigration bör läggas och hur frågan ska hanteras. Även benämningen är 

föremål för oenigheter och idag används termer som klimatflyktingar, 

klimatbetingad migration och displacement refugees (Black 2001).  

En ytterligare aspekt är klimatmigration som orsak till konflikter. Ett väl använt 

exempel i den globala såväl som den svenska diskussionen är konflikten i Syrien. I 

The National Observer rubriksätts 2015 en bild på ett drunknat barn på flykt med 

”This is what a climate refugee looks like”. Även chefen för det Washington-

baserade Center for Climate and Security, Francesco Femia, har i Time Magazine 

stöttat detta perspektiv och menar att vi till följd av klimatförändringar kan komma 

att se liknande utvecklingar på andra platser. Johan Kuylensiterna, chef för 

Stockholm Environment Institute, menar att torkan, orsakad av klimatförändringar, 

kan ha varit en bidragande faktor till konflikten men varnar för att skylla det enbart 

på det. Andra deltagande i diskussionen hävdar att det är problematiskt att definiera 

Syriens flyktingar som klimatflyktingar, däribland den tyska forskaren Angela Oels 

som utgör en del av denna studies teori (Fjellman 2015).  

1.1.2 En begreppsdiskussion  

De två vanligaste benämningarna som används är klimatflyktingar (eng: climate 

refugees), vilken är den ursprungliga, och klimatbetingad eller klimatrelaterad 

migration (eng: climate-induced migration), vilken är den nyare (Black 2001; 

Methmann – Oels 2015). Idag används de båda benämningarna, inte sällan i samma 

kontext. Displacement refugees är endast undantagsvis använt i Sverige och 

kommer därför inte att behandlas i denna studie.  

Trots kritiken har några mer vedertagna definitioner av klimatmigration gjorts, 

bland annat då Röda Korset år 2002 satte upp ett klimatförändringscenter och 2005 

då ett underorgan till FN antog ett resolut kring rättigheter för människor vars 

territorier försvinner till följd av klimatförändringar (Reuben 2016; UNCHR 2011). 

2012 formulerar Global Governance Project2 följande definition: 

”[climate refugees are defined as] people who have to leave their habitats, 

immediately or in the near future, because of sudden or gradual alterations 

in their natural environment related to at least one of three impacts of 

                                                                                                                                                         

 
1 Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar definierat som människor som har flytt från sina länder på grund 

av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet 

till viss samhällsgrupp, och som inte kan eller vill återvända (UNric 2017).  
2 The Global Project var ett forskningsprojekt som utgjordes av tretton europeiska forskningsinstitut. Idag har 

majoriteten av verksamheten tagits över av Earth System Governance, en global forskningsallians vars 

huvudkontor finns på Lunds universitet (Glogov.org 2017; Earth System Governance 2017) 

http://time.com/4024210/climate-change-migrants/
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climate change: sea-level rise, extreme weather events, and drought and 

water scarcity.” (Global Governance Project 2017) 

I denna studie används, när inte en specifik benämning är relevant för 

sammanhanget, benämningarna klimatmigranter eller klimatmigration för 

kontinuitet, neutralitet och tydlighet. I materialurvalet är samtliga texter som 

använder benämningen klimatflyktingar, klimatmigration och klimatbetingad- eller 

relaterad migration intressanta. Detta diskuteras närmare under 2.2. 

1.1.3 Klimatmigration i Sverige 

2015 väljer radio- och TV-formatet Musikhjälpen att skänka de insamlade 

donationerna till klimatmigration under temat ”Ingen ska behöva fly undan 

klimatet”. Under några dagar donerar individer, organisationer och företag 31 105 

000 kronor till ändamålet och totalt registrerade 268 000 engagemang. De åtgärder 

som donationerna gick till var huvudsakligen förebyggande åtgärder som 

utbildning och krisberedskap i utsatta länder (Radiohjälpen 2015).  

Frågan har varit på agendan både innan och efter Musikhjälpen 2015 och delar 

till synes karaktärsdrag med den diskussion som länge förts på global nivå. Frågan 

drivs av flera olika aktörer ur många olika aspekter, men i dagsläget finns inget 

rättsligt skydd för klimatmigranter då Sverige likt många andra FN-medlemmar 

utgår från Genèvekonventionen. Hur svenska aktörer talar om klimatmigration är 

vad denna studie ämnar klarlägga och kommer således inte diskuteras närmare 

under detta avsnitt utan presenteras och analyseras i kapitel 4. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Hur klimatmigration definieras som problem i den offentliga diskussionen påverkar 

vilka lösningar som föreslås, vilka i längden (potentiellt) blir föremål för politiska 

beslut (Hajer 1995: 14-15, 21-22). Anmärkningsvärt för Sverige är frånvaron av 

partiers och regeringars officiella ståndpunkter trots en aktiv debatt: begreppen 

saknas på samtliga partiers partiprogram och få eller i princip inga officiella 

uttalanden av nämnvärd vikt har gjorts de senaste åren från ministrar och 

oppositionsledare. De som går att finna avhandlas i denna studie. 

Utifrån antagandet att diskurs, vars innebörd presenteras närmre i kommande 

kapitel, konstruerar verkligheten och därmed påverkar politiska beslut är studiens 

syfte är att blottlägga diskursen om klimatmigration. I studien förs även 

resonemang kring vad den har och kan komma att ha för påverkan på politiska 

beslut.  Följande frågeställningar och delfrågor ämnas besvaras: 

 

1. På vilka olika sätt representeras klimatmigration i Sverige?  

2. Vilken är den dominerande problembilden? 
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3. Hur påverkar problembilderna den svenska migrationspolitiken med 

fokus på klimatmigration?  

 

Utifrån mitt syfte har jag valt metoden diskursanalys, då det hjälper oss förstå 

hur samhället formas av och genom diskursiv interaktion (Hajer – Versteeg 2005). 

Diskursanalys som metod och teori kommer presenteras i följande två kapitel.  

1.3 Tidigare forskning 

Den internationella forskningen om diskursen kring klimatmigration är omfattande 

och avhandlar en variation av perspektiv, främst med fokus på aktörer som FN, 

internationella icke-statliga organisationer (NGOs) och media. Några exempel är 

”Rethinking climate refugees and climate conflict: Rhetoric, reality and the politics 

of policy discourse” (Hartmann 2010) och “The first climate refugees? Contesting 

global narratives of climate change in Tuvalu” (Farbotko – Lazrus 2012) samt den 

studie som utgör en del av studiens teoretiska utgångspunkt (Methmann – Oels 

2015).  

Den svenska statsvetenskapliga forskningen är långt ifrån lika omfattande och 

de studier som direkt berör ämnet är få och utgörs av uppsatser på universitetsnivå, 

där vikten läggs på populärkultur och samverkan (Persson 2010; Nordenberg 2013). 

En av uppsatserna har även utfört en normativ studie kring de första officiellt 

erkända klimatflyktingarna (Wallin 2015). 

Således går det att motivera att det finns en lucka inom svensk statsvetenskap 

på ämnet och denna studie är en första ansats att analysera diskursen i en svensk 

kontext. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 innefattar en presentation av det diskursanalytiska fältet, en introduktion 

till min huvudsakliga teori samt det urval av material som analyseras. I kapitel 3 

förklaras därefter de två teoretiska utgångspunkterna närmare: Maarten A. Hajer 

som inspirerat studiens vetenskapsteori såväl som analytiska ramverk, samt Chris 

Methmann och Angela Oels studie på ämnet som jag delvis grundar min analys i. I 

Kapitel 4 presenteras analysen samt ett avslutande resonemang om politisk 

inverkan. Slutligen sammanfattas slutsatserna i kapitel 5, där jag ämnar svara på 

mina frågeställningar, tillsammans med en kortare diskussion om framtida 

forskning. 
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2 Metod 

Studien använder kritisk diskursanalys som metod med utgångspunkt i Hajers 

argumentativa diskursanalys. I ”A decade of discourse analysis of environmental 

politics Achievements, challenges, perspectives” formulerar Hajer och Wytske 

Versteeg (2005) följande om diskursanalysens styrkor som metod:  

“/…/ its capacity to reveal the role of language in politics, its capacity to 

reveal the embeddedness of language in practices and its capacity to 

answer ‘how’ questions /…/.”  

Kapitlet presenterar kritisk diskursanalys som metodologiskt fält utifrån 

vetenskapsteoretiska premisser och syfte, en introduktion till Hajers angreppssätt 

och avgränsningar inom det, samt det urval av material som analyseras. 

Traditionellt sett skiljs metod och teori åt men i valet av diskursanalys är 

tillvägagångssättet något annorlunda och innebär att jag inte enbart utgår från en 

metodologisk ram, utan även en teoretisk sådan med vissa vetenskapsteoretiska 

premisser (Winther Jørgensen – Phillips 2000). I efterföljande kapitel preciseras 

och operationaliseras därför metoden då den knyts an till Hajers teoretiska såväl 

som metodologiska angreppssätt.  

2.1 Det diskursanalytiska fältet 

2.1.1 Vetenskapsteoretiska premisser 

Diskursanalys har kommit att innebära olika premisser, definitioner och analytiska 

ramverk för olika forskare och på olika platser, och en bestämd metodologi saknas 

(Hajer 1995: 44). Generellt är dock att det har sin utgångspunkt i 

socialkonstruktivismens syn på verkligheten. Vår sociala värld existerar inte 

objektivt (till skillnad med den fysiska), utan händelser ges betydelse med hjälp av 

språket – hur vi talar om någonting konstruerar hur vi uppfattar det och vi handlar 

därefter (Winther Jørgensen – Phillips 2000: 11, 15). Det ska dock inte ses som ett 

sätt för individer att medvetet manipulera verkligheten efter sina preferenser, utan 

individen är i sig själv ett resultat av diskursen (Foucault 1976: 95). I somliga 

diskursanalytiska angreppssätt är det vad som framförs i texten som är relevant och 

det som ensamt konstituerar verkligheten. Den kritiska diskursanalysen skiljer sig 

från detta och utgår från att diskurser inte enbart konstituerar sociala praktiker, utan 

även konstitueras av dessa (Winther Jørgensen – Phillips 2000: 11-14). 

Nödvändigt att notera är att denna premiss avser även mig som forskare, vilket 

innebär att det ”resultat” (i studien kallad analys av den anledningen) som 
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presenteras inte kan betraktas som objektivt, utan blir en del av min egna diskursiva 

och sociala konstruktion (Winther Jørgensen – Phillips 2000: 42). Därav kan 

diskursanalysen som metod varken hävdas objektiv eller subjektiv, utan snarare 

kritisk.  

2.1.2 Kritisk diskursanalys som metod 

“Discourse analysis is a method to analyse what language does, the politics 

of meaning that takes place, the way in which it affects perceptions and 

cognitions, the way in which it distributes power to some and less to 

others.” (Hajer 2017) 

Inledningsvis är det avgörande att skilja diskurs från diskussion:  en diskursanalys 

belyser den specifika diskursiva strukturen i en viss diskussion, och således är alltså 

diskussionen föremål för analysen (Hajer 2006: 67).  

Genom att klarlägga kontexter, aktörer och sociala praktiker kan det förklaras 

varför en händelse konstrueras på ett sätt snarare än ett annat (Hajer 1995). Med det 

dock inte sagt att endast en diskurs existerar vid ett tillfälle, tvärtom: överlappande 

och interagerande diskurser för en kamp med varandra om att bestämma vad 

subjektet upplever som sant (Winther Jørgensen – Phillips 2000: 11-14, 28, 70; 

Hajer 1995). Kampen mellan diskurser är ett av de element som står i fokus för 

Hajer såväl som denna studie, då ett delsyfte är att finna de dominerande, så kallade, 

storylines3 som konkurrerar med varandra och fungerar som verktyg för att spåra 

problembilder (Hajer 2009: 69). Det är denna premiss som tillför det kritiska 

inslaget: att anta att det existerar flera verkligheter innebär att ställa sig kritisk mot 

”sanningen” (Hajer – Versteeg 2005). Uppfattningen att diskurser strider mot och 

överlappar varandra delas av flera andra diskursanalytiker, däribland John S. 

Dryzek (2013: 9-10) som likt Hajer och Michel Foucault, som presenteras i nästa 

stycke, lägger betydande vikt vid denna konflikt. Dryzek menar även att diskurser 

inte minst spelar en viktig roll i situationer där formella relationer är något vagare, 

som i global politik där miljöfrågor har styrts av diskursen om hållbar utveckling 

(Dryzyk 2013: 13). 

En av de forskare som varit tongivande inom kritisk diskursanalys är Foucault. 

I hans senare studier argumenterar han för att vikten i forskning bör läggas vid att 

finna de mindre framträdande praktikerna, då dessa visat sig bestämma hur de större 

systemen fungerar. Han kritiserar därmed statsvetenskapen för att lägga för stor vikt 

vid stora institutioner och för lite vid mindre praktiker. Han bryter i sin forskning 

ned stora diskurser i flera mindre ”komponentdiskurser” och problematiserar med 

detta nya angreppssätt relationen mellan och inom olika diskurser (Hajer 1995:47-

48). Hajer (1995: 1, 45) såväl som Dryzek (2013: 22) delar Foucaults uppfattning 

att det inte endast finns en diskurs vid en och samma tidpunkt, eller att endast den 

dominerande är den intressanta (denna ståndpunkt presenteras närmare i 

nästkommande kapitel). Detta belyser dock endast en ytterst liten del av Foucaults 

                                                                                                                                                         

 
3 I brist på svensk motsvarighet kommer hädanefter den engelska termer storylines att användas. 
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bidrag till det diskursanalytiska fältet, med syftet för att kontextualisera Hajers 

angreppssätt. 

Innan dess är det dock värt att poängtera att det precis som inom många andra 

statsvetenskapliga metodologier finns lika många praktiska tillvägagångssätt som 

det finns diskursteoretiker. Denna studies analytiska ramverk är mer inspirerad av 

Hajer än en direkt applicering, då Hajers diskursanalys är långt mer omfattande än 

denna studie har kapacitet till. 

2.1.3 Introduktion till Hajer 

Det är bland annat med inspiration från Foucault som Hajer (1995: 58) utformat ett 

nytt angreppssätt för att analysera diskurser i politiska kontexter, vilken han 

benämner som den argumentativa diskursanalysen. Hajer definierar diskurser som 

följande:  

“Discourse is here defined as a specific ensemble of ideas, concepts, and 

categorizations that are produced, reproduced, and transformed in a 

particular set of practices and through which meaning is given to physical 

and social realities.” (Hajer 1995: 44; Hajer –  Versteeg 2005) 

Syftet med argumentativ diskursanalys är att analysera hur språket påverkar 

politiken, med fokus på politiska beslutsprocesser och utifrån teorin att lösningar 

på konflikter konstrueras av hur problemet definieras (Hajer 1995: 55). Problem – 

till exempel klimatmigration – som kan uppfattas som givna är i själva verket 

resultatet av en diskursiv kamp där olika problembilder konkurrerar om att etableras 

som meningsfulla och ”sanna” (Hajer 1995: 42-43; Winther Jørgensen – Phillips 

2000: 13).  

För att spåra dessa problembilder använder sig Hajer av storylines, vilket utgör 

ett nyckelelement i hans såväl som min analys. Värt att lyfta är dock att det likväl 

är en av metodvalets främsta svagheter, då Hajer är vag i sin beskrivning av 

storylines och vad dessa i praktiken utgörs av, vilket lämnar en del 

tolkningsutrymme. Hur jag har valt att tolka storylines förtydligas i efterföljande 

kapitel. Där presenteras hur jag har valt att praktiskt tillämpa argumentativ 

diskursanalys tillsammans med en fördjupning i Hajers teoretiska angreppssätt. 

I mitt val av Hajer som teoretisk och metodologisk inspiration har jag utgått 

från å ena sidan hans relevans och bidrag inom miljöpolitisk diskursanalys och å 

andra sidan min egen vetenskapsteoretiska föreställning. Jag delar Hajers syn på 

språket som social konstruktion, att flera interagerande diskurser existerar 

samtidigt, samt diskursens relation till kontext och sociala praktiker.  

Avgränsningar  

Den fullständiga tillämpning som argumentativ diskursanalys föreslår är 

omfattande i den grad att jag i denna studie uteslutit eller reviderat element. Den 

första värd att nämna är diskurskoalitioner, vilken är den andra av nyckelelementen 

vid sidan av storylines. Diskurskoalitioner avser de aktörer som, utan att behöva ha 

samma intressen eller mål, enas under samma storyline. I denna studie fokuserar 
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jag på att identifiera problemformuleringar, storylines och till viss del aktörer, men 

utan att lägga vikt vid eventuella koalitioner och deras inverkan.   

Den andra är Hajers tio steg för diskursanalys4, vilket utgör en guide för att 

genomföra en argumentativ diskursanalys. Jag har valt att koncentrera mig främst 

på steg ett och tre: skrivbordsundersökning och dokumentanalys [min 

översättning]. Skrivbordsundersökning avser den del av studien då jag skapar mig 

en överblick av det material och fakta som finns att tillgå inom området 

klimatmigration, och identifiera de dokument som är relevant för studien (Hajer 

2006: 73). Det utgör även grunden i mitt urval. Dokumentanalysen utgör analysen 

och innebär att ”analysera dokument för att strukturera koncept, idéer och 

kategoriseringar; användning av storylines, metaforer, etc.” [min översättning] 

(Hajer 2006: 73). Det är i detta stadie aktuella storylines börjar framgå och kan 

struktureras i problembilder.  

2.2 Material och urval 

Det material som analyseras består uteslutande av texter, vilka har valts utifrån två 

preferenser: (1) med syftet att skapa en bred representation av samhället, och (2) 

med syftet att analysera en mindre mängd material djupgående, snarare än en större 

mängd ytligt. Jag har således valt färre texter med en bred representation. För att 

uppnå det, med hänsyn till valet av metod, görs urvalet bland texter utifrån fyra 

aktörskategorier:  

 

(1) media: nyhetsartiklar från Sveriges största nyhetstidningar,  

(2) politiker: yttranden i nyhetsartiklar, motioner, skrivelser, anföranden och 

debattartiklar,  

(3) NGO:s: informationsmaterial och reportage från biståndsorganisation som 

arbetar direkt med frågan, 

4) oberoende debattörer: debattartiklar i svenska media. 

 

Kategorierna samlar de svenska aktörer som på ett eller annat sätt representerar 

och återspeglar samhället. Som nämnt under tidigare avdelning läggs viss vikt vid 

aktörerna men ingen vid eventuella koalitioner, utan dessa kategorier används i 

urvalsprocessen för att systematisera materialet.  

Urvalet förenklas något då material som berör klimatmigration är relativt 

begränsat, och omfattningen som respektive kategori står för varierar. Under urvalet 

har jag sökt på texter som innefattar termerna ”klimatmigration/-migranter”, 

”klimatflykting/-ar”, ”klimatbetingad/-relaterad migration” samt där ”klimat/-

förändringar” och ”migration” nämns i samma text. Därefter har ett urval gjorts 

utifrån kategorierna ovan, då mer omfattande texter valts ut för att öka 

möjligheterna att de ska inkludera de element som ska analyseras. Värt att åter 

                                                                                                                                                         

 
4 Samtliga tio steg kan läsas i dess helhet på (bland annat) Hajers officiella hemsida (Hajer 2010). 
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notera är att nämnda begrepp saknas på samtliga politiska partiers partiprogram och 

hemsidor, med undantag för Miljöpartiet som i något enstaka fall nämner det som 

exempel på följderna av klimatförändringar. Inget parti har, efter noga utförd 

eftersökning, officiellt erkänt det som föremål på deras agenda. Slutligen är 

materialet främst från 2010 och framåt, då det är diskursen i dagsläget (2010–2017) 

jag är intresserad av.  

Utöver de texter som är föremål för analysen har jag även använt mig av 

material med syfte att presentera fakta. I största möjliga mån använder jag mig av 

förstahandskällan, och i vissa fall, av praktiska skäl, av källor med mer 

sammanfattande karaktär. Den främsta av dessa är Migrationsinfo som presenterar 

forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har 

upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Skribenter på 

Migrationsinfo är bland annat anställda på migrationsverket, statsvetare, jurister 

och professorer. De använder sig av statistik från bland annat SCB och 

Migrationsverket och jag bedömer källan som trovärdig (Migrationsinfo 2017). 

 

 

http://fores.se/om/
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3 Teori 

Kapitlet inleder med att presentera Hajers diskursanalytiska angreppssätt, 

nyckelelementet storylines samt den praktiska tillämpningen jag valt tillsammans 

med hur jag gått till väga i analysen. Därefter följer en summering av Methmann 

och Oels diskursanalytiska studie om klimatmigration. 

3.1 Hajers argumentativa diskursanalys  

I den argumentativa diskursanalysen finns ett antal antaganden som är betydande 

för studien och därmed i fokus för denna avdelning: problembildernas roll i 

politiska processer, hur storylines används för att spåra dessa samt att se på rådande 

diskurs som ett resultat av fragmenterade diskursiva komponenter i konflikt med 

varandra (Hajer – Versteeg 2005; Hajer 2006: 68). 

Den argumentativa diskursanalysen tar avstamp i antagandet att konflikter går 

att finna i hur problem definieras, vilka sociala aspekter som inkluderas och vilka 

som lämnas onämnda. Problembilder avgör vad lösningarna blir och på så sätt 

formar diskurser politiken – miljöpolitikens utveckling beror till stor del på denna 

konstruktion (Hajer 1995: 2, 43). Miljödiskursen består inte av en enhetlig 

problembild, utan den är fragmenterad och motsägelsefull, beståendes av en 

uppsättning representationer som framförs av olika aktörer (Hajer 1995: 1, 45). 

Diskussionen om en specifik fråga – i Hajers studie surt regn och i min 

klimatmigration – involverar flera olika interagerande och stridande problembilder 

och den dominanta är således produkten av det, snarare än av en linjär debatt. 

Aktörerna som delar problembild behöver aldrig på något vis mötas och kan präglas 

av olika intressen och tolkningar, men likväl förenas de under en och samma 

storyline (Hajer 2005: 12-13). Som tidigare nämnt kommer diskurskoalitioner dock 

inte presenteras närmare, då analysen utförs med syftet att identifiera storylines för 

att spåra problembilder, utan att lägga vikt vid eventuella diskurskoalitioner.  

Hajer (1995: 44) utgår, som nämnt i föregående kapitel, från en diskursanalytisk 

premiss där inte bara det som sägs analyseras, utan även den kontext som det sägs 

inom. Då verkligheten är socialt konstruerad blir således kontexten intressant: inom 

vilken kontext konstrueras just denna ”sanning”? (Hajer – Versteeg 2005) Genom 

att finna mönster i det som sägs och försöka förstå kontexten, blir diskursen 

relaterad till den sociala praktik som den skapas inom. Hajer kombinerar denna 

aspekt med att även se till innehållet, och därmed betrakta diskurser som en 

uppsättning idéer, koncept och kategoriseringar. Denna kombination ger diskurser 

en relation till sociala praktiker såväl som en institutionell dimension.  
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Det är med utgångspunkt i detta – problembilder som fragmenterade, stridande 

och konstituerande samt relationen till kontexterna de skapas inom – jag har valt att 

använda Hajer som inspiration och ramverk för min studie, för att i slutändan kunna 

resonera kring problembildernas politiska inverkan. Olika problemformuleringar av 

klimatmigration har ambitionen att, åt ett eller annat håll, påverka politiska beslut 

och/eller förändra (eller försäkra) policys gällande klimatmigration, och studiens 

syfte är att klargöra detta argumentativa spel.   

3.1.1 Storylines 

“I employ the concept of story line to refer to a condensed form of narrative 

in which metaphors are employed, used by people as ‘short hand’ in 

discussions.” (Hajer 2017) 

I diskussioner formulerar aktörer olika påståenden, vilka ofta får en narrativ form 

genom att fakta framförs genom en berättelse. Dessa berättelser fyller ofta en viktig 

roll i politiska processer. Hajer exemplifierar detta med att byggprocessen av 

Ground Zero efter 9/11 representerades som ett sätt att visa världen att USA inte 

accepterar en terroristattack mot demokratin, och att de skulle bygga Ground Zero 

”som en demokrati” (Hajer 2006: 69).  

Således ses storylines som specifika uttryck för underliggande och komplexa 

problembilder. Dessa uttryck används som referens i politiska diskussioner och 

utgör påståenden om verkligheten kring vilka aktörer enas, trots att dessa kan ha 

olika intentioner och agendor – ett faktum som kan göra storylines motsägelsefulla 

(Hajer, 1995: 12-14). De är lämpliga för analys då de kan användas för att förstå 

komplexiteten i en debatt där aktörer med olika insikter och intressen ibland 

använder sig av vad som vid en första anblick kan förefalla vara samma argument 

– dess styrka är just att möjliggöra för aktörer att förena sig bland annars spretiga 

diskursiva komponenter av ett miljöproblem som till exempel klimatmigration. 

(Hajer, 2009: 61). Storylines blir på så sätt politiska verktyg genom vilka aktörer 

kan presentera sina idéer om problem och lösning (Hajer 1995: 64). Med andra ord: 

storylines konstruerar vad som anses sant och dessa kan hjälpa oss separera och 

förstå de problembilder som finns representerade i samhället. Utöver dessa 

resonemang lämnar som nämnt Hajer en del tolkningsutrymme i hur storylines i 

praktiken identifieras. 

Härnäst presenteras den praktiska tillämpningen i denna studie, med 

argumentativ diskursanalys som inspiration och analytisk ram, samt mitt 

tillvägagångssätt. 

3.1.2 Praktisk tillämpning och tillvägagångssätt 

I analysen av materialet lutar jag mig främst mot det Hajer benämner som 

dokumentanalys, då texternas innehåll struktureras efter vad som sägs – vilka 

uttryck, metaforer, idéer och koncept som kommer till uttryck – enligt nedan frågor. 

Syftet är att identifiera storylines för att spåra de problembilder som finns 
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representerade, för att slutligen kunna klargöra den dominerande diskursen och 

resonera kring problembildernas eventuella inverkan på politiken.  

Frågorna har utformats med utgångspunkt i Hajers betoning av storylines som 

spårning av problembilder, antagandet att problembilder strider mot varandra, 

lösningar som härledda till problembilder, samt vikten av kontexten det sägs inom: 

 

▪ Vilka storylines går att identifiera? 

▪ Vilka övergripande problembilder går att spåra? 

▪ Vilka lösningar formuleras utifrån problembilderna? 

▪ Inom vilka kontexter konstrueras dessa problembilder? 

▪ Går det att urskilja eventuella konflikter? 

 

Materialet läses först översiktligt för att identifiera återkommande uttryck, 

problembeskrivningar, metaforer, idéer, argument och lösningar.  Dessa läses 

därefter mer noggrant för att identifiera strukturer. Under analysen systematiseras 

texternas innehåll i en tabell för att underlätta spårningen (se Bilaga 1 under 

Bilagor). Tabellen har utformats utifrån metodologin och de element som vid under 

läsningarna visar sig återkommande. Slutligen kategoriseras problembilderna som 

identifieras för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

Under analysen tar jag stöd i Methmann och Oels studie av den globala 

diskursen om klimatflyktingar, utifrån hypotesen att den diskurs som förs i Sverige 

är influerad av den globala. Det kommer dock påvisas att detta nödvändigtvis inte 

helt stämmer. För att deras studie inte ska begränsa analysen har jag identifierat 

egna problembilder och först därefter härlett samband.  

3.2 Methmanns och Oels studie om den globala 

klimatflyktingdiskursen  

Studien From ‘fearing’ to ‘empowering’ climate refugees: Governing climate-

induced migration in the name of resilience görs utifrån Foucaults diskursanalys 

och kritiserar elasticitet5 som styrmentalitet (Methmann – Oels 2015: 52). Artikeln 

refereras av författarna själva som den mest framstående publikationen om 

klimatbetingad migration och de identifierar tre diskurser som vid olika perioder 

dominerat. 

Under 80-talet introducerades konceptet som ett hot mot suveränitet och 

nationell säkerhet. Under 90-talet utmanas diskursen som en följd av ökat fokus på 

säkerhet för människor snarare än för den suveräna staten, och en mer liberal 

                                                                                                                                                         

 
5 Definierat som ”ability of a system and its component parts to anticipate, absorb, accommodate, or recover 

from the effects of a hazardous event in a timely and efficient manner, including through ensuring the 

preservation, restoration, or improvement of its essential basic structures and functions.” (Field et al., 2012: 5 i 

Methmann – Oels, 2015: 52)  

 



 

 13 

diskurs blir den dominerande. Författarna belyser klimatmigration som ett 

empiriskt exempel på när tonvikten i den globala styrmentaliteten skiftat från 

riskhantering till elasticitet: fram till början av 2000-talet lades vikten vid 

riskhantering och västvärldens ansvar att ”rädda” klimatmigranter, medan ansvaret 

idag har förflyttats till de som befinner sig i riskzonen att tvingas flytta (Methmann 

– Oels, 2015: 52ff). Diskursen har idag sin tonvikt på elasticitet, där systemen inte 

bara ska kunna anpassa sig efter krissituationer, utan också kunna transformera 

hushåll och samhällen så att de ska kunna klara även framtida utmaningar. De som 

befinner sig i riskzonerna är ansvariga för sin egen elasticitet med syfte att 

förebygga och förbereda sig – de är inte längre passiva offer (Methmann – Oels, 

2015: 60f). Begreppet har således omkonceptualiserats som en möjlighet, 

sammanfattat som följande: ”Climate-induced migration appears as a means of 

improving livelihoods” (Methmann – Oels 2015: 58-59). Skiftet tar sig även uttryck 

i att det mest frekvent använda begreppet idag är klimatbetingad migration, istället 

för klimatflyktingar som tidigare, vilket tyder på att avsändarna undviker att dra 

paralleller till hur Genèvekonventionen definierar flyktingar (Methmann – Oels, 

2015: 62). Diskursskiftet är i linje med det som skett inom miljöpolicy och 

klimatförändringar överlag (Methmann – Oels, 2015: 56-58). 

Methmann och Oels kritiserar den elastiska styrningen för att acceptera 

klimatförändringarnas konsekvenser och hindra oss från att istället förändra vår 

livsstil (Methmann – Oels 2015: 52, 54ff). De drar slutsatsen att skiftet har 

framförallt tre politiska följder: (1) subjektet berövas på sina rättigheter då de länder 

som tar emot klimatmigranter ofta är illa förberedda på att integrera dem, (2) 

ansvaret förflyttas från de områden som tidigare skulle ”rädda” klimatflyktingarna, 

till att de som riskerar att bli det ska mobilisera sig för att ”säkra” sig själva, och (3) 

det förutsätter att klimatförändringar är oundvikligt och någonting som vi måste 

anpassa oss efter, vilket resulterar i att klimatförändringar avpolitiseras och 

normaliseras som ett sätt att leva sina liv enligt. Den globala politiken går således 

mot en riktning där elasticitet och acceptans är centralt som lösning (Methmann – 

Oels, 2015: 62f). 

Värt att poängtera är slutligen att deras analys har utförts på ett annat material: 

denna studie har gjort på en mer civilnära nivå (nyhetsmedier och material riktat 

mot civila) medan Methmann och Oels studie har gjorts på styrande texter på 

internationell nivå. Detta av den enkla anledningen att offentliga sådana inte 

existerar i Sverige. 
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4 Analys 

Under analysens gång har fyra problembilder framträtt med hjälp av storylines, 

vilka presenteras var för sig utifrån hur problemet framställs och vilka lösningar 

som föreslås. De jämförs med varandra då de likt Hajers teori föreslår interagerar 

med och överlappar varandra. Problembilderna jämförs även genomgående med 

den globala diskurs som identifierats av Methmann och Oels. Den visar sig dock 

skilja sig något från Sverige, vilket kommer diskuteras närmare under analysens 

gång: spår från två av deras identifierade diskurser finns närvarande i 2010-talets 

samtliga problembilder. Avslutningsvis förs ett resonemang kring hur de olika 

problembilderna har eller kan komma att ha en inverkan på svensk politik. I 

nästföljande kapitel presenteras slutsatserna tillsammans med en diskussion om 

framtida forskning. 

 

Figur 1. Sammanfattning av de fyra problembildernas storylines och centrala 

argument 

 

Inställning Storylines Argument 

Klimatmigration 

som problem 

 

 

Väst fel och ansvar  - Väst orsakar 

klimatförändringar  

- Rättsligt skydd och 

förebyggande åtgärder 

- Risk för konflikt 

- Internationell migration 

Anpassning  - Klimatförändringar 

orsakar migration 

- Förebyggande åtgärder  

- Risk för konflikt 

- Internationell och nationell 

migration 

Klimat och säkerhet - Klimatförändringar 

orsakar instabilitet och 

osäkerhet 

- Samverkan  

Klimatmigration 

som möjlighet 

Problematiserande - Internationell 

klimatmigration saknar 

bevis  

- Inrikes omflyttning 

möjliggör samarbete och 

urbanisering 
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4.1 Klimatmigration som västvärldens fel och ansvar 

Den första problembilden är den som ter sig mest dominerande då majoriteten av 

texterna representerar denna. Den presenteras inledningsvis då element från den 

även återfinns i de kommande. Problembilden utgår från att klimatmigration är ett 

reellt och allvarligt problem där väst är både orsak till situationen och den part som 

därmed ska lösa den, genom juridik och/eller förebyggande insatser på plats i utsatta 

regioner. Den framförs av flera olika avsändare, främst med media som kanal: 

oberoende debattörer, politiker, biståndsarbetare och författare. Kontexten är 

mestadels flyktingkrisen under 2010-talet och internationell klimatsamverkan. 

4.1.1 Problem 

Problemet benämns som klimatflykt och är en konsekvens av klimatförändringarna 

som västvärlden har orsakat. Västvärlden beskrivs som Sverige, Europa, de rika, 

Nord, utvecklade länder eller ”vi”, och de drabbade som specificerade länder, de 

fattiga, outvecklade eller Syd. I stort beskriver denna problembild ett vi och ett dem: 

vi är parten med skulden och dem är de som utsätts för vårt sätt att leva. Vi ska ta 

ansvar för våra handlingar och samhället bör ta denna oundvikliga konsekvens på 

allvar. Just det oundvikliga i frågan är återkommande i texterna om representerar 

denna bild (Esmailian 2013; Sten 2016; Stiernstedt 2015 a; Stiernstedt 2015 b). Det 

är även en aspekt som har en tydlig koppling till den idag dominerande globala 

diskursen där konsekvenserna ses som oundvikliga, likväl som det är en aspekt som 

kritiseras av Methmann och Oels. 

I många fall beskrivs klimatmigration med grund i Myers uppskattning, och ofta 

uppges mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar 2050 med hänvisning 

till FN och UNESCO, som en följd av främst västvärldens utsläpp och 

miljöförstöring. Avsändarna menar att framtiden är här, det är dagens situation 

snarare än gårdagens, att vi står inför en ny realitet och att situationen är en 

väckarklocka (Ceballos – Ferm 2014; Esmailian 2013; Sten 2015). Texterna har en 

allvarlig underton med varnande och känsloladdade beskrivningar om människor 

som flyr, drabbas och utsätts. Camilla Sten (2015), oberoende debattör och 

författare, skriver i samband med Sveriges skärpta flyktingpolitik 2015 följande om 

klimatmigration: 

”Det nuvarande läget är inte en isolerad incident. Det är en väckarklocka. 

Vi kan inte hantera flyktingsituationen nation för nation, kris för kris, dag 

för dag. Vi måste ha en plan. Vi måste acceptera att framtiden redan är 

här.” (Sten 2015) 

Även Vänsterpartiet menar i en partimotion om flyktingar och migration att 

”/…/ när det kommer till klimatflyktingar har vi i Sverige ett stort medansvar 

genom våra utsläpp av växthusgaser” (MOT 2014/1582, s. 6). I princip samtliga av 

de analyserade texterna som representerar denna problembild säger uttryckligen att 

det är västvärldens utsläpp som är orsaken till klimatförändringarna och därmed 
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även klimatmigrationen.  Ord som ansvar, skuld och mer specifikt klimatskuld är 

återkommande. 

Fokus på människor, hem och civilsamhället är genomgående. Det betonas att 

det är människor ”av kött och blod” som tvingas fly och samhällen som splittras 

(Ceballos – Ferm 2015; Esmailian 2013). Metaforer används generellt, som att vi 

stänger dörren för flyktingarna, blundar för problemet och att länder ”långsamt äts 

upp” (Aspegren m.fl 2016; Ceballos – Ferm 2014; Stiernstedt 2015 a). Tre politiker 

i Centerns ungdomsförbund formulerar i en debattartikel följande om 

klimatmigration: 

”Den stigande globala medeltemperaturen, orsakad av våra utsläpp av 

koldioxid och koldioxidekvivalenter är ett problem för hela världen, men på 

vissa platser blir dess följder katastrofala. Folkrika länder som Niger äts 

långsamt upp av ett hungrigt och växande Sahara.” (Aspegren m.fl. 2015) 

Även Anna Axelsson, klimatpolicyrådgivare på biståndsorganisationen 

Diakonia, exemplifierar i följande uttalande i Svenska Dagbladet vi-perspektivet 

och användandet av metaforer: 

”Vi är de som bidragit mest till den globala uppvärmningen. Då kan vi inte 

bara stänga dörren om oss, säger hon och framhåller att människor aldrig 

någonsin kan ses om ett problem.” (Axelsson i Stiernstedt 2015 a) 

Framhävandet av den mänskliga aspekten och fokus på deras säkerhet snarare 

än till exempel Sveriges suveränitet och nationella säkerhet visar tydliga spår från 

skiftet i den globala diskursen som blev skedde under 90-talet.  

För att förtydliga realiteten illustreras problemet med exempel på 

klimatmigration eller platser där förutsättningarna att kunna bo förändras till följd 

av klimatet. Ceballos och Ferm (2015) använder ”bonden i Pakistan”, Esmailian 

(2013) bland annat en pakistansk kvinna hon träffat och försvunna stränder i 

Egypten, Aspegren m.fl. (2016) exemplet med klimatflyktingarna i Kiribati och 

journalisten Jenny Stiernstedt (2015 a) berättar om människor i Bangladesh som 

flyttar norrut och öriken som köper mark i förebyggande syfte.  

”Flyktingströmmar” och det som ofta benämns som 2010-talets flyktingkris 

nämns i flera av texterna och är en återkommande kontext. Även frågan i 

förhållande till internationella klimatavtal, samarbeten och möten som COP21, 

Nanseninitiativet och Kyotoavtalet är återkommande där kopplingen mellan 

migration och klimat är det centrala. I Stiernstedts artikel (2015 a) menar både 

Axelsson och Esmailian som intervjuas att ”kopplingen mellan klimatförändringar 

och migrationsmönster borde få större uppmärksamhet”. Sofia Arkelsten, moderat 

ledamot i utrikesutskottet, säger i samma artikel att denna koppling för första 

gången tagits upp på allvar under ett EU-möte. Sten (2016) skriver uttryckligen att 

det inte är någon skillnad mellan klimatflyktingar och de som flyr från krig och 

konflikt. Detta illustrerar två dimensioner: klimatmigranter som likställt med 

Genèvekonventionens definition av flyktingar, och migration över som en 

konsekvens av klimatförändringar. 

Utöver den direkta konsekvensen att människor tvingas till flykt till följd av 

klimatrelaterade händelser presenteras klimatförändringar även som ett mer 



 

 17 

indirekt sätt att skapa migration, då det bidrar till eller orsakar konflikt i länder där 

resurserna är knappa. Syrienkrisen är den mest förekommande referensen i den 

aspekten. Ceballos och Ferm (2015) säger följande om det de benämner som 

”resurskrig”: 

”Förändringar i temperatur och nederbörd påverkar områdens förmåga till 

försörjning så att de i praktiken blir helt obrukbara. Detta kan i sin tur leda 

till konflikter som tvingar människor på flykt både för sin försörjnings skull 

och med rädsla för sina liv.”  

Sten (2016) uttrycker följande: 

”Det [flyktingar till följd av klimatförändringar] i takt med att tilltagande 

brist på resurser sannolikt kommer att ge upphov till fler väpnade 

konflikter. Om historien visar oss en benägenhet att gå i krig över olja, vad 

händer då när bristvaran är något så livsnödvändigt som färskvatten?  

Detta visar tydliga interaktioner med främst den tredje problembilden (se 4.3) 

där denna aspekt är den centrala, samt den andra som likt denna har inslag av den. 

Det har även kopplingar till 90-talets dominerande diskurs där vikten lades vid 

human säkerhet. Överlag har denna problembild flera inslag från diskursen under 

90-talet och början av 2000-talet, och färre från den som identifieras av Methmann 

och Oels som den dominerande idag. 

4.1.2 Lösning 

Frågan diskuteras som nämnt främst i förhållande till flyktingkrisen under 2010-

talet och Sveriges flyktingpolitik där regeringen på ett eller annat sätt kritiseras för 

att stänga gränserna eller ”sakna välvilja” (Aspegren m.fl. 2016). Syftet ter sig vara 

att ge klimatflyktingar en högre politisk status i Sverige än dagens policys antyder 

(Aspegren m.fl. 2016; Esmailian 2013; MOT 2014/1582, s. 6). Precis som 

Methmann och Oels identifierar används benämningen klimatflykting framför 

klimatbetingad migration, vilket ger dem en liktydig status som de flyktingar som 

avses i Genèvekonventionen.  

Vad avsändarna uppmanar till för lösning varierar därefter något: Sveriges 

flyktingpolitik eller mer övergripande Genèvekonventionen behöver omvärderas; 

västvärlden måste ta ansvar över och stoppa klimatförändringarna i form av till 

exempel reducerade utsläpp; västvärlden bör hjälpa till med förebyggande insatser 

och/eller underlätta anpassning i utsatta regioner. Gemensamt är att det är 

västvärlden som ska initiera och genomföra lösningarna. Flera nämner alla åtgärder 

men samtliga av de analyserade texter som representerar denna bild lägger vikt vid 

en juridisk lösning: en förändrad flyktingpolicy där Genèvekonventionen ska ses 

över alternativt att en ny konvention ska skrivas, och/eller att Sverige ska ta emot 

klimatflyktingar. Denna aspekt tas inte upp som en betydande del av den globala 

diskursen av Methmann och Oels, utan endast som ett konstaterande att 

klimatflyktingar saknar rättsligt skydd i dagsläget. 
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4.2 Klimatmigration med fokus på anpassning 

Denna mer försiktiga problembild ter sig härstamma från den nyss presenterade och 

kan alternativt kategoriseras under den. Även den tar sin utgångspunkt i att erkänna 

klimatmigration som ett reellt och allvarligt problem, och delar flera inslag från den 

storyline som kan identifieras i den första problembilden: klimatmigration är 

oundvikligt, kopplingen mellan klimat och migration erkänns och det finns en 

uppfattning om ”vi och dem” samt ett mänskligt fokus. Den undviker dock att 

belysa en viss part som den orsakande och skiljer sig i att se lösningen som 

anpassning och förebyggande åtgärder. Problembilden framställs främst i texter 

från biståndsorganisationerna Röda Korset och Musikhjälpen 2015 men även i 

politiska uttalanden i media.  

4.2.1 Problem 

Texterna som framställer denna problembild delar första problembildens förståelse 

av klimatmigration som problem: klimatmigration existerar till följd av 

klimatförändringar och frågan ska tas på allvar. Likt i den första problembilden 

framhävs det civila samhället, och då främst i texterna från Musikhjälpen och Röda 

korset. De använder benämningen klimatflyktingar, fokuserar på människorna som 

drabbas och använder liknande metaforer som i den första problembilden. 

Musikhjälpens (2015: 2) utbildningsmaterial benämner de drabbade som 

”människorna” snarare än länderna, exemplifierar hur bistånd kan ”hjälpa en 

bondefamilj i Östra Afrika” och utgår i sina diskussionsfrågor från fiktiva individer. 

Musikhjälpen använder Myers siffror och refererar till de första officiellt erkända 

klimatflyktingarna 2014. Även Isabella Lövin (MP), dåvarande biståndsminister, 

gör följande uttalande i Svenska Dagbladet som drar ytterligare paralleller till den 

storyline som används av Musikhjälpen och Röda korset, så väl som i den första 

problembilden:  

”Hotet är reellt. Folk på Kiribati, på Marshallöarna, Vanuatu – de små ö-

nationerna – de planerar för att evakuera.” (Lövin i Stiernstedt 2015 b)  

Röda Korsets reportage Offer för klimatet utgörs huvudsakligen av intervjuer 

med kvinnor som till följd av klimatet tvingats flytta från sina hem till andra städer. 

Texten inleds med ”När naturen slår till med full kraft raseras hus och liv”, vilket 

väl illustrerar hur hushåll och människoliv positioneras som utsatta för klimatet, 

samt hur bilden förstärks med metaforer (Brandberg m.fl. 2016: 20). De berättar 

om sitt tidigare liv, uppväxt och benämns med förnamn.  

Betoningen i Röda korsets reportage ligger på tillfällig omflyttning till större 

städer och fokus på regionerna snarare än migration över nationsgränser. 

Reportaget berättar hur familjer tvingas flytta till storstäderna och hur det kan vara 

en väg till urbanisering, dock utan att definiera det som en möjlighet: 
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”När hus och jordbruk blir förstörda av naturkatastrofer väljer många att 

överge livet på landsbygden för ett nytt liv i storstäderna. På så sätt 

bidrar klimatförändringarna till en ökad urbanisering.”(Brandberg m.fl 

2016: 20) 

Musikhjälpen talar visserligen om klimatmigration som flykt över 

nationsgränserna men delar Röda korsets regionala fokus där alla berättelser och 

exempel kring frågan kretsar kring de drabbade områdena snarare än 

nationsgränserna i västvärlden.  

Precis som i den första problembilden har den således kopplingar till den 

globala diskurs som utvecklades under 90-talet, men även delvis till den senare, 

idag dominanta, diskurs som ser klimatmigration som en väg till urbanisering. 

Orsakande part – som i andra problembilder är ”vi”, västvärlden eller rika länder 

som är ansvariga för utsläppen – nämns generellt inte alls, utan problemet framställs 

som klimatrelaterade kriser och de drabbade ländernas brist på stöd och utbildning 

att möta dem. Detta gäller Musikhjälpen och Röda korsets texter så väl som de 

politiska uttalandena. De rika länderna sätts dock oundvikligen i perspektiv då det 

talas om fattigare, mer utsatta eller mindre utvecklade länder vilket erkänner att 

motsatsen existerar. Det är dock värt att poängtera detta då avsändarna avstår från 

att nämnda dem, i motsats till första problembilden.  

Problembilden betonar även liv och död på ett vis som inte kan identifieras lika 

tydligt i de andra (Sten, Ceballos och Ferm nämner det dock i sina texter): 

människor så väl som djur dör, liv raseras till följd av klimatet, och somliga åtgärder 

är livsviktiga (Brandberg m.fl. 2016: 20, 22; Musikhjälpen 2015: 2). Musikhjälpens 

slagord var ”Ingen ska behöva fly undan klimatet. Din musik räddar liv” 

(Musikhjälpen 2015). Klimatmigration sätts i denna problembild i förhållande till 

fler faktorer än den klimatrelaterade händelsen, så som terrorism, brist på sjukvård 

och smutsigt vatten. 

”De levde bra tills Somalia föll samman i inbördeskrig och statslöshet 

1991. Mannen dog och tre av barnen. Allt blev sämre och när torkan slog 

till som allra värst 2011 och all betesmark föröddes dog till och med 

kamelerna.” (Brandberg m.fl. 2016: 22) 

Slutligen tas även konfliktaspekten upp som del av problemet. Följande är citat från 

Musikhjälpen respektive Arkelsten som belyser kopplingen mellan 

klimatförändringar och konflikt:  

”När många människor flyttar till en plats kan det leda till konflikter med 

dem som redan bor i området. Många konflikter i världen idag anses delvis 

bero på klimatet från början.” (Musikhjälpen 2015: 11) 

”Där är klimatet centralt, eftersom det i framtiden kommer att finnas med 

som delförklaring till allt fler konflikter.” (Arkelsten i Stiernstedt 2015 a) 

 

Arkelsten erkänner konceptets existens men talar vagt om en juridisk lösning 

samt lyfter Sverige som ansvariga för lösningen tillsammans med andra. Lövin och 

Arkelsten belyser således båda Sveriges och västvärldens ansvar, men någon 

orsakande faktor nämns inte. Båda uttalanden görs i samband med internationell 
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samverkan: Lövin nämner det då kommande klimatmötet i Paris samt 

Nanseninitiativet, och Arkelsten hänvisar sitt uttalande till ett EU-möte. 

4.2.2 Lösning 

Det som främst förenar dessa texter och skiljer denna problembild från andra är hur 

lösningen formuleras, där avsändarna menar att det går att förändra situationen med 

åtgärder på plats i de drabbade regionerna. Det är uteslutande förebyggande och 

anpassande åtgärder som lyfts fram och tonen är hoppfull snarare än varnande. 

Röda korset, Musikhjälpen och Arkelsten uttrycker sig som följande: 

”Det här materialet vill bidra med kunskap, skapa engagemang och inge 

hopp. Klimatrelaterade katastrofer går att förebygga och drabbade kan få 

hjälp. Tillsammans kan vi bromsa växthuseffekten.” (Musikhjälpen 2015: 4) 

”Rödakorsrörelsen arbetar för att minska befolkningens utsatthet. Genom 

bland annat utbildning och ökad tillgång till rent vatten och sanitet blir 

människorna bättre rustade för katastrofer.” (Brandberg m.fl. 2016: 22): 

”Begreppet klimatdiplomati växer och blir bredare. Mer och mer har 

kommit att handla om vad som krävs för att kriser och flyktingströmmar 

inte ska uppstå – förebyggande arbete.” (Arkelsten i Stiernstedt 2015 a) 

Lösningen är således att tillsammans hjälpa de drabbade genom diplomati, 

förebyggande arbete och utbildning. Det är västvärldens ansvar att initiera detta för 

att människor i riskzonen ska kunna anpassa sig efter den rådande situationen. De 

berör således inte den juridiska frågan alls eller Sverige som drivande kraft, utan 

fokuserar på samverkan inom EU samt bistånd. Miljöpartisten Isabella Lövin, 

dåvarande biståndsminister gör följande två uttalanden, vilka poängterar både en 

återhållsam inställning mot en ny konvention respektive bistånd som lösning:  

”Många saker måste vägas in i vad som eventuellt skulle kunna vara en 

definition kring klimatflyktingar.” (Lövin i Stiernstedt 2015 b) 

”Här tar Sverige ett stort ansvar som givare till olika fonder och en rad 

andra mekanismer, säger hon.” (Lövin i Stiernstedt 2015 b) 

Denna representation erkänner således klimatmigranter som koncept men 

fokuserar på samverkan, förebyggande åtgärder och västvärlden som tillsammans 

ansvariga för lösningen, utan fokus på vilka som bär det orsakande ansvaret. Den 

är tydligt influerad av den dominanta globala diskursen, i kontrast till den första 

problembilden: klimatförändringar och dess konsekvenser ska accepteras och 

människor som är eller riskerar att bli utsatta ska ges verktyg att anpassa sig efter 

det. Det transformerande inslaget som utmärker ett ytterligare skifte i den globala 

diskursen går dock inte att identifiera. Inte heller läggs det fulla ansvaret på de 

drabbade regionerna. 
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4.3 Klimatmigration ur en säkerhetsaspekt  

I denna problembild läggs tonvikten på sambandet mellan klimatrelaterade problem 

och säkerhet, främst i form av konflikter, vilket tagits upp i de båda två tidigare 

problembilderna. Främst representeras problem och lösning av en motion och en 

nyhetsartikel, men ytterligare en skrivelse från regeringen samt ett anförande 

kommer presenteras. De senare talar inte om klimatmigration direkt men lyfter 

sambandet mellan klimat och säkerhet. 

4.3.1 Problem 

Resursbrist till följd av till exempel torka och översvämningar, orsakat av 

klimatförändringar, kan vara en bidragande faktor till konflikter. Dessa konflikter 

tvingar i sin tur människor i drabbade områden att flytta, främst utanför 

nationsgränsen. De två texter som främst representerar denna problembild har 

olikheter sinsemellan så väl som likheter till tidigare presenterade problembilder, 

men de båda talar om klimatmigration i kontext till konflikter orsakade av klimatet 

som det centrala i diskussionen. Det sätts visserligen i kontext till detsamma som i 

tidigare problembilder – 2010-talets flyktingkris – och de drabbade är fattigare 

länder med resursbrist, men fokus läggs på att migrationen orsakas av en konflikt, 

snarare än direkt av klimatrelaterade problem.  

I en motion av miljöpartisten Jan Lindholm (2013/14: U307) använder han även 

liknande metaforer och termer som i tidigare problembilder, och menar att vi 

blundar för frågan, att en massomflyttning närmar sig och att problemet är 

oundvikligt. Lindholm fokuserar på migration över nationsgränser, talar om ett 

hundratal miljoner flyktingar och länder som ”torkar bort”. Det går att finna de 

hittills mindre använda begreppen klimatrelaterad migration och indirekt 

klimatmigration, snarare än klimatflyktingar. Anmärkningsvärt är även Lindholms 

tonvikt på frågan som en möjlighet snarare än problem. Dessa är inslag med 

kopplingar till de senare årens globala diskurs där klimatmigration som en 

möjlighet till transformation och urbanisering, vilket även togs upp i den andra 

problembilden. Hur han framställer problemet påminner således om de båda två 

tidigare problembilderna såväl som till den diskurs som förts globalt det senaste 

decenniet. Det finns även vissa likheter med den sista problembilden. 

I en nyhetsartikel av Stiernstedt och Peter Alestig (2015) som avhandlar 

sambandet mellan klimat, migration och konflikt är storylinen densamma men 

något försiktigare. Journalisterna och de intervjuade menar att klimatrelaterade 

problem leder till resursbrist, därefter konflikt och slutligen eventuellt migration. 

De framställer alltså samma bild som Lindholm där det centrala är konflikten som 

orsakande faktor till migration, och konflikten som delvis orsakat av klimatet. I 

denna text läggs dock vikt vid att det kan vara problematisk att dra ett alltför linjärt 

samband mellan de tre. Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment 

Institute, intervjuas i nyhetsartikeln:  
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”Katastrofala klimathändelser får en enorm effekt om man har ett sårbart 

samhälle. Men sårbarheten, den fanns redan i Syrien /…/ Men du ser inga 

flyktingar från Kalifornien. Det visar att det är en för enkel 

förklaringsmodell att prata om klimatflyktingar.” (Kuylenstierna i Alestig – 

Stiernstedt 2015) 

En annan del av debatten som visar inslag av samma storyline nämner inte 

klimatmigration specifikt men drar samband mellan klimatförändringar och 

konflikt, och går att finna i en mer strikt politisk sfär. Problembilden, som framställs 

i ett anförande och en skrivelse, är att människor i vissa regioner drabbas hårdare 

av klimatförändringar vilket hotar ekosystem, politisk stabilitet samt sociala och 

ekonomiska förutsättningar. De regioner som nämns är desamma som i andra 

problembilder, vilka främst är länder i Afrika och Asien. I anförandet av Jamal 

Mouneimne (S) belyser han sambandet mellan klimatförändringar och säkerhet, 

med konsekvenser som politisk instabilitet, inskränkta mänskliga rättigheter och 

sociala spänningar (Prot. 2016/17:68, §2, anf. 148.). I en skrivelse från regeringen, 

som även refereras i Mouneimnes anförande, yttras följande om Mellanöstern och 

Nordafrika, vilket även den belyser detta samband: 

”Regionens utsatthet för klimatförändringar och negativ miljöpåverkan 

innebär samtidigt ökade risker för tillbakagång i samhällsutvecklingen och 

grogrund för konflikter.” (Ds 2016/17:62, s. 11) 

Liknande beskrivningar görs av regionerna Afrika söder om Sahara samt 

Latinamerika och Karibien (Ds 2016/17:62, s. 13, 16). 

Denna problembild som representeras av Mouneimne och regeringens skrivelse 

nämner alltså inte migration specifikt men använder liknande ansatser och samband 

som Lindholm, Alestig och Stiernstedt. Möjligt är att detta samband är ett sätt att 

tala om samma problem – klimatförändringarnas inverkan på människor i utsatta 

områden – men på olika sätt, där bilden av migration som främsta konsekvens 

reviderats eller omkonceptualiserats till att handla om mänskliga rättigheter snarare 

än migration. Även om de analyserade texterna skiljer sig något sållar dem sig till 

samma storyline, vilken har inslag från den diskurs som Methmann och Oels 

identifierar under 90-talet där vikten lades vid humanitär säkerhet. 

4.3.2 Lösning 

Lindholms motion innefattar bland annat följande förslag: 

”1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i 

motionen om global samverkan för att förebygga och minimera konflikter 

och resursslöseri på grund av framtida snabbt växande klimatrelaterad 

migration.” (Mot. 2013/14: U307, s. 1) 

Han lyfter alltså främst samverkan som lösning för att förebygga att konflikter 

orsakade av klimatförändringar sker och i sin tur orsakar migration. Lindholm 

framför även ett förslag om ett ”nytt land” och uppmuntrar ”internationell 

solidaritet”, det vill säga juridiska lösningar. Ny mark anpassad enbart till 
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klimatflyktingar är dock inte ett återkommande inslag i debatten vare sig då eller 

nu, varför jag inte kommer ägna en större del än så åt det. Värt att poängtera är 

däremot att det kan vara en del av en utmanande diskurs som ännu inte fått 

grogrund. 

Mouneimne refererar i sin motion till den skrivelse som gjorts av regeringen på 

ämnet och formulerar lösningen som följande: 

”Därför avser regeringen att öka uppmärksamheten på samband mellan 

klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Vidare avser regeringen att driva 

frågor om demokrati, transparens, delaktighet och miljöanalyser för att 

främja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i 

världen.” (Prot. 2016/17:68, §2, anf. 148.) 

Till skillnad från tidigare problembilder är förslagen på lösningar något vagare 

och inte konkreta åtgärder. I skrivelsen nämns bland annat att regeringen ska verka 

för ”/…/ ökad uppmärksamhet på sambanden mellan miljö, klimat och mänskliga 

rättigheter /…/”, ”/…/ uppmärksamma att problemen både kan vara lokala, 

nationella och regionala och behöva angripas på olika nivåer /…/” och ” /…/ arbeta 

aktivt för att öka vår förmåga att begränsa miljö- och klimatförändringarnas 

inverkan på regioners stabilitet och långsiktiga säkerhet”. Det handlar således 

främst om att uppmärksamma sambandet mellan klimat och humanitär säkerhet 

samt att begränsa klimatförändringarna, men mer konkret än så formuleras inte 

lösningarna. Det går dock att se kopplingar till Methmann och Oels dominerande 

diskurser från 2000-talet, då de fokuserar på att hjälpa drabbade regioner att själv 

kunna förebygga instabilitet, såväl som till den första problembildens förslag om 

åtgärder mot klimatförändringarna. 

4.4 Klimatmigration som tillfälliga omflyttningar 

Följande presenteras den sista och mest avvikande problembilden, där avsändarna 

mer eller mindre ställer sig skeptiska till frågan med utgångspunkten att problemet 

inte är som det tidigare förutsetts. Här återkommer även bilden som Lindholm så 

väl som Methmann och Oels globala diskurs delvis formulerar: klimatmigration 

som en möjlighet.  

4.4.1 Problem 

I denna problembild framställs begreppet klimatflyktingar som problematiskt och 

utan bevis. De siffror som i andra problembilder refereras till, alternativt inte nämns 

alls, avfärdas som ”utan vetenskaplig legitimitet” och ”dramatiska förutsägelser” 

(Bolling 2011; Olsson 2015). Journalisten Anders Bolling menar i en nyhetsartikel 
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2011 att inga bevis då6 fanns för internationell klimatmigration och det görs även 

en distinktion mellan ”vanliga” flyktingar och ”så kallade klimatflyktingar”. Till 

skillnad med andra problembilder nämns endast extremväder och inte situationer så 

som torka och översvämningar, där följden är tillfälliga och kortvariga 

omflyttningar. Omflyttningarna sker inom gränserna vilket möjliggör urbanisering 

och ökad solidaritet mellan folkgrupper (Bolling 2011; Olsson 2015).  

”Nu skriver vi 2011, och ännu finns inga tydliga bevis för att ökat 

extremväder skulle ha lett till ökade internationella flyktingströmmar. Det 

visar den senaste forskningen, som sammanställts för ett annat FN-organ, 

Unesco, av migrationsexperten Stephen Castles vid universitetet i Sydney. 

/…/ Detta betyder inte att människor har slutat ge sig av när cykloner slår 

till eller torka bränner deras odlingsmarker, men de förflyttningar som sker 

är oftast korta och tillfälliga.” (Bolling 2011) 

Bolling intervjuar i artikeln befolkningsexperten Christian Skaring som säger 

följande: 

 ”Ordet klimatflykting ger sken av en dramatik som inte riktigt finns /…/ 

Givetvis kommer det att bli konsekvenser, men det är inte så att det kommer 

en flodvåg.” (Skaring i Bolling 2011) 

Skaring talar om att somliga områden är mer sårbara, men att de som bor där 

inte har ekonomiska medel för att utvandra. Han förkastar därmed inte 

klimatförändringarnas konsekvenser men menar att det inte är så som andra 

förutsett eller pekar på. Värt att notera är även att Skaring använder ordet utvandra 

istället för fly och tar därmed ytterligare avstånd från parallellen till flyktingar. 

2015 skriver journalisten Erik Olsson följande i en nyhetsartikel i KIT: 

”Den samlade bedömningen är att det saknas entydiga belägg för att 

klimatförändringar kommer orsaka konflikter eller enorma 

flyktingströmmar i någon särskild riktning.” (E. Olsson 2015) 

Vid fall där personer flyttar på sig går det inte att tala om klimatet som 

huvudsaklig orsak utan fler faktorer kommer spela in. Lennart Olsson, professor i 

geografi vid Lunds universitet, intervjuas KIT-artikeln (2015) och poängterar 

klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser, men problematiserar även han 

sambandet mellan klimat och konflikt som tas upp i tidigare problembilder: 

”Men jag tror det är väldigt farligt att sätta likamedstecken mellan 

påverkan av klimatförändringar och massmigration, krig och konflikter. 

Sådant riskerar bara att bli en självuppfyllande profetia, och 

förändringarna skulle lika gärna kunna leda till ökat samarbete istället.” 

(L.Olsson i E. Olsson 2015) 

Denna problembild är till synes något splittrad men avsändarna samlas under 

en och samma storyline som problematiserar begreppet klimatflyktingar, och 

därmed visar på den tydligaste konflikten i diskursen då den ifrågasätter sådant som 

                                                                                                                                                         

 
6 Notera att artikeln av Bolling skrevs 2011, det vill säga innan de första klimatflyktingarna officiellt erkändes. 
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andra problembilder, främst den första, framställer som sanning. Den visar dock 

interaktioner med både andra och tredje problembilden samt den idag dominerande 

globala diskursen, vilket diskuteras närmare under 4.4.2. 

4.4.2 Lösning 

Till skillnad från andra problembilder ges inte några konkreta förslag på lösningar 

till klimatmigration, då de inte heller framställer det som ett problem. Undantaget 

är då E. Olsson i KIT-artikeln istället riktar fokus på fattigdom som konsekvens av 

klimatförändringar och lösningar på det enligt en ny rapport från Världsbanken (E. 

Olsson 2015). Det illustreras dock ett avståndstagande från konceptet flyktingar och 

migration, som kan identifieras även i Bollings och Skarings framställning samt den 

i dagsläget dominerande globala diskursen. 

Istället för att lyfta klimatmigraiton som ett problem som kräver lösning läggs 

fokus på det som en möjlighet. L. Olsson lyfter i intervjun i KIT-artikeln hur 

paralleller kan dras till vattenbristen i Afrika vilket skapade bättre samarbeten 

mellan folkgrupper, och sållar sig således till Skaring och Bolling som belyser att 

klimatmigration inom nationsgränserna kan leda till snabbare urbanisering (E. 

Olsson 2015). Även det visar kopplingar till dagens dominanta globala diskurs. 

4.5 Diskursens inverkan på politiken 

I analysens tidigare avdelningar har det påvisats hur fyra interagerande och 

överlappande problembilder finns representerade. Främst finns skillnaden i hur 

allvarligt problemet framställs, vilka konkreta lösningar som föreslås och var i 

problematiken tonvikten läggs. Det politiska läget för klimatmigranter är idag vagt 

och i Sverige har ännu inga policyförändringar gjorts, trots att diskussionen pågått 

under många år. Deltagandet från partier och regering är inte heller jämförbar med 

de initiativ som tas på global nivå, och de verkar snarare lägga ansvaret på 

internationella samverkansorgan, även om de menar att Sverige kan driva frågan.  

Det finns dock flera möjliga utfall vid fallet ett de olika problembilderna vinner 

större mark. Ett alternativ är att den första och till synes dominerande 

problembilden får grogrund även i politiken. Det skulle innebära att Sverige 

antingen driver frågan om en mer inkluderande Genèvekonvention på internationell 

nivå, alternativt att Sverige officiellt öppnar för att ta emot klimatmigranter. Det 

bör dock poängteras att debatten sker sporadiskt och det är möjligt att den svenska 

diskursen egentligen styrs av den globala elasticitetdiskursen, där åtgärder och 

ansvar läggs på internationell nivå. Detta tas upp närmare som en slutsats i 

efterföljande kapitel. 

Ett andra alternativ är att den andra eller tredje problembilden blir dominerande, 

alternativt interageras till en ny. I det fallet blir problemet regionalt snarare än 

internationellt och fokus läggs på anpassning och förebyggande åtgärder. 

Sambandet mellan klimat och humanitär säkerhet är centralt, snarare än mellan 
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klimat och internationell migration. Med tanke på att de båda problembilderna har 

den starkaste kopplingen till den idag dominanta globala diskursen är det långt ifrån 

osannolikt. 

Ett tredje alternativ är att den problembild som ställer sig något mer skeptisk 

mot klimatmigration blir den som influerar politiska beslut. Den har även vissa 

kopplingar till den idag dominanta globala diskursen där klimatmigration ses som 

en möjlighet. Även det skulle troligen leda till ett större regionalt fokus. Dock är 

möjliga lösningar svåra att identifiera då problembilden inte erbjuder några sådana. 
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5 Slutsats 

Analysen påvisar genomgående en av Hajers centrala utgångspunkter i den 

argumentativa diskursanalysen – hur en dominerande diskurs inte är produkten av 

en linjär debatt, eller hur endast en diskurs kan existera vid en tidpunkt. Det blir 

tydligt hur den svenska diskursen om klimatmigration är fragmenterad och består 

av överlappande och interagerande problembilder. 

Hur klimatmigration som problem framställs – som en reell och allvarlig 

konsekvens av klimatförändringarna – är detsamma i de tre första problembilderna, 

likväl problemets kontext som å ena sidan är 2010-talets flyktingkris och å andra 

sidan internationell klimatsamverkan. Det belyser de två möjliga praktiker 

problemet diskuteras i relation till: klimat och migration. Spår från en och samma 

storyline går att finna i dessa tre problembilder, där drabbade människor lyfts som 

”dem” och västvärlden som ”vi”, konfliktaspekten är närvarande och känsloladdade 

metaforer är vanliga. Klimatmigration erkänns således generellt som ett verkligt 

problem men med varierande framställningar om dess omfattning, orsak och 

lösning. Problembilderna har sannolikt interagerat med varandra under många år 

och format varandra med influenser från den globala diskursen. Skillnaderna mellan 

de tre problembilderna är lika många som likheterna, och utgörs främst av vilka 

konkreta lösningar som föreslås, om fokus är regionalt eller internationellt samt hur 

stor roll säkerhetsaspekten ges. I dagsläget ter sig dock den första problembilden 

dominera den svenska diskussionen. Den delar karaktärsdrag med främst den 

globala diskurs som dominerade under 90-talet och början av 2000-talet, där 

tonvikten lades på människor och västs ansvar att ”rädda” klimatflyktingar. Dess 

mest differentierande karaktärsdrag är hur den sätter västvärlden som orsak till 

klimatmigration.  

Den mest framträdande konflikten som går att identifiera finns mellan den första 

och sista problembilden, då den sista i stora drag problematiserar det den första 

framställer som sanning. De andra två delar inslag med båda, vilket belyser 

komplexiteten i diskussionen och interaktionen mellan storylines. 

Min slutgiltiga tolkning är att den dominerande problembilden i Sverige utifrån 

omfattning och spridning inte är den som ytterst influerar det politiska 

beslutsfattandet. Istället påverkas politiken främst av den globala diskursen, där 

Sverige förlitar sig på beslut som tas på en internationell nivå, alternativt lägger 

ansvaret på samverkan.  De uttalar sig visserligen om att Sverige bör vara drivande 

i frågor som beror på klimat och säkerhet, men utan att tala direkt om 

klimatmigration, och fokus är på samverkan, en nedtonad eller obefintlig inställning 

till juridiska åtgärder och återhållsamhet i stort. 

Sammanfattningsvis har studien identifierat olika representationer, en 

dominerande problembild, en tydlig konflikt, diskursens potentiella inverkan på 
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svensk politik och relationen till den globala diskursen, samtidigt som den bekräftat 

diskursers komplexitet. 

5.1 Framtida forskning 

Då studien inte fokuserar på eventuella aktörskoalitioner anser jag det värt att 

belysa somliga samband inför framtida forskning: den andra problembilden utgörs 

främst av biståndsorganisationer och högt uppsatta politiker; den tredje nästan 

uteslutande av politiker; de två övriga – vars konflikt är mest framträdande – av 

aktörer som ofta utgör opinion. De aktörer som är ytterst ansvariga för åtgärder – 

beslutsfattande politiker och biståndsorganisationer – följer även den globala 

diskursen i större utsträckning än till exempel debattörer och journalister.  

Studien har även identifierat en lucka mellan den svenska dominerande 

diskursen och det svenska beslutsfattandet vilket skulle kunna studeras ytterligare 

med fokus på varför denna diskrepans existerar.  

Slutligen är forskningen kring klimatmigration i Sverige i dagsläget tunn och 

denna studie belyser en komplex relation mellan aktörer och mellan diskurs och 

beslutsfattande. Många infallsvinklar är alltså möjliga såväl som relevanta, och min 

förhoppning är att denna studie har påvisat det och kan inspirera till fortsatt 

forskning på ämnet. 
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