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Ordförklaringar 

 

Can’t lose: en strategi för storytelling som handlar om att skapa intresse och nyfikenhet 

inför ett ämne genom en berättelse (Simmons, 2006: 164).  

 

Construal Level Theory (CLT): en teori som kan användas för att förklara varför 

människor har svårare att visualisera ett hot ju längre bort i tid och rum de uppfattar att 

hotet befinner sig (Ejelöv et al. (2018: 2) 

 

Dispositionsordningen: retoriskt schema för hur ett tal borde planläggas för att uppnå 

största möjliga övertalningseffekt (Vigsø, 2010: 233) 

 

Doxa: betyder den allmänna uppfattningen, något som inte kan förklaras utan något som 

förutsätts (Vigsø, 2010: 233).   

 

Easy way out: När människor upplever starka känslor som exempelvis ångest eller rädsla 

kan hjärnan välja att stänga av och fokusera på något lättare (Simmons, 2006: 51). 

 

Ethos: bygger på människans känsla och förtroende inför avsändaren. Den moraliska 

karaktären, intelligensen och auktoriteten hos talaren understryks genom ett vänskapligt 

tilltal (Vigsø, 2010: 221). 

 

IPCC: FN:s Klimatpanel som ska ge världen tydliga vetenskapliga perspektiv på 

klimatförändringarna och dess miljömässiga påverkan.  

 

  



 

 

 

 

 

Kairos: är ett begrepp som står för den aktuella och specifika situationen och spelar en 

viktig roll när det kommer till att övertyga (Lindqvist, 2008: 29).  

 

Logos: talar till människans förnuft genom logiska resonemang med en saklig bevisföring 

baserad på fakta och objektivitet med hjälp av neutrala ordval (Vigsø, 2010: 221) 

 

Pathos: avser att tala till mottagarens känslor och sinnesstämningar, såväl positiva som 

negativa. Det kan handla om glädje, medkänsla, skratt, upprördhet, avsky och hat (Vigsø, 

2010: 221).  

 

Persuasio: kommer från det latinska ordet persuadere och påminner om engelska verbet 

persuade som betyder att övertala (Kjeldsen, 2008: 17).  

 

The voice of God: en sorts berättarteknik som fungerar som ett uttryckligt sätt att 

förmedla vilken ståndpunkt och perspektiv dokumentären utgår ifrån (Nichols, 2001: 47). 

  



 

 

 

 

Abstract 
According to the IPCC sea levels can rise by up to one meter in the next century and 

maybe even more depending on both individual lifestyle choices and policy making on a 

societal level. An episode from the Swedish Radio P3's podcast series, P3 Dystopia, has 

been investigated as a communication effort to spread knowledge about the climate issue 

and its consequences. The episode chosen for this study deals with the sea level rise and 

its threat on civilizations across the globe. The podcast is part of the Swedish public 

service campaign prior to the election to parliament in September of 2018. Because of 

this, the episode has been examined using classical rhetorical theories to identify what 

strategies it utilizes to promote sustainable behavior. One of the key purposes of this study 

is to investigate how the producers describe and dramatize the sea level rise and its 

aftermath. Due to this the episode was examined through a storytelling perspective 

considering what basic story design structures it uses. 

 

This study is based on research on risk communication about climate change and how 

they should be communicated to achieve the best possible effect. The research considers 

emotion regulation strategies as the missing link in effective communication about 

climate change. Since early 21st century most of the research conducted on this area has 

been focused on using fear as a motivator for behavioral change, but in recent years some 

scientists say that fear is not enough. This study aims to investigate what sort of emotions 

the podcast episode uses to capture and influence its listeners and in what way these 

emotions are conveyed. 
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Inledning 
Havsnivåerna kan stiga med upp till en meter under de närmaste århundradet, enligt 

IPCC. Mängden koldioxid i atmosfären bidrar till en uppvärmning av jorden och när 

jorden blir varmare blir också vattnet varmare. På grund av denna uppvärmning smälter 

glaciärer och landisar fortare än de byggs på. När vatten värms ökar volymen och 

tillsammans med smältvattnet från ismassorna höjs därför havsnivåerna. Konsekvenserna 

av den stigande havsnivån har redan nu drabbat önationer i Indiska oceanen och Stilla 

havet, som riskerar att helt försvinna under vatten (WWF 2019). I Sverige kommer 

effekterna av den globala uppvärmningen att drabba södra Sverige mest eftersom 

landhöjningen där är väldigt liten, jämfört med norra Sverige. När havet höjs kan stora 

skador på bostäder, vägar och samhällsviktig infrastruktur påverkas kraftigt (SMHI 

2019). Och frågan är inte om havet kommer att stiga utan hur mycket och hur snabbt! 

 

Denna uppsats baseras på forskning om riskkommunikation om klimatförändringarna och 

hur de bäst kommuniceras för att uppnå bästa möjliga effekt. Ett avsnitt ur Sveriges Radio 

P3:s podcastserie, P3 Dystopia undersöks som en kommunikationsinsats för att sprida 

kunskap om klimatfrågan och dess konsekvenser. P3 Dystopia ingår i Sveriges Radio 

P3:s satsning inför valet 2018 och i den utforskar journalisterna Jack Werner, Anna 

Davour och Viktor Hariz scenarier där vår tids stora frågor verkligen går åt skogen. "Vårt 

mål har varit att gripa tag i lyssnaren med de stora berättelserna och lämna dem med 

insikten att det handlar om vad de gör härnäst", säger Jack Werner enligt ett 

pressmeddelande (Omni 2018).  

 

Vad är P3 Dystopia? 
P3 Dystopia är en podcast, som består av tio avsnitt med olika teman som alla handlar 

om vad som kan hända om det värsta inträffar. Varje avsnitt behandlar en specifik 

krissituation som eventuellt kan uppstå i framtiden och de faktorer som tros ligga bakom 

dem. Poden väcker frågor som var är vi nu, vart är vi på väg, hur långt fram i tiden ligger 

dystopin och vad kan vi göra för att begränsa eller undvika katastrofen? På deras hemsida 

går det att läsa att de blandar både vetenskap och filosofi för att utforska och analysera 

samtida världsomfattande problem. Problem som vi människor själva har skapat genom 

bland annat industrialisering och globalisering.  
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Programmets konstruktion bygger på ett kollektivt utforskande där filosofiska dilemman 

och fängslande historier sammanfogas till en effektfull berättelse (Sveriges Radio 2019). 

Valet föll på P3 Dystopia för att det är den enda poden på Sveriges Radio som handlar 

uteslutande om miljö och kriser och som förmedlar vetenskapliga fakta genom ett 

skönlitterärt tilltal. Denna uppsats avser att analysera avsnitt 2 av 10: När havet kommer 

som är 58 minuter långt och publicerades på Sveriges Radio, fredagen den 11 maj 2018. 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka beståndsdelar och element i podcastavsnittet som 

används för att övertyga lyssnaren om havsnivåhöjningens orsaker och konsekvenser, 

samt hur detta klimathot dramatiseras. Genom att bryta ner hela programmet till sina mest 

grundläggande komponenter och analysera dem, går det att identifiera vilka strategier 

som redaktionen använder för att bygga upp berättelsen.  

 
Frågeställningar 
 

• På vilket sätt framställs den stigande havsnivån i P3 Dystopia När havet kommer? 

• På vilket sätt är berättelsen i podcastavsnittet uppbyggd? 

• Vilka retoriska strategier använder producenterna för att övertyga lyssnaren till 

att förändra sitt beteende? 

 

Tidigare forskning  
Under denna rubrik presenteras en genomgång av vilken roll känslor spelar i 

riskkommunikationen om miljöfrågor. Fokus ligger på den forskning som undersöker vad 

som sker när rädsla introduceras i kommunikation gällande klimatförändringar orsakade 

av den ökade koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Två stycken forskningsartiklar 

och avhandlingar ligger till grund för denna uppsats. Nedan följer en beskrivning av vad 

varje forskningsartikel handlar om.  

 

Meijnders, Midden och Wilke har publicerat en forskningsartikel som handlar om att 

rädsla är ett effektivt sätt att kommunicera risker på. Studien menar att rädsla kan 

stimulera människor till att tänka själva och vara kritiska till beslutsfattare, men bara om 

tre krav blir mötta. Detta är intressant för att podcastavsnittet vill uppmana människor till 

att reflektera över sina egna individuella, vardagliga handlingar.  
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Skaparna bakom podcastavsnittet vill att människor varenda dag ska sätta press på 

makthavarna så att de gör det rätta för miljön. Frågan är om podcastavsnittet följer 

rekommendationerna i denna studie.  

 

Ejelöv, Hansla, Bergquist och Nilsson har skrivit en vetenskaplig artikel som undersöker 

vilken roll känslor har i riskkommunikation gällande klimatförändringar. I denna artikel 

används begreppet Construal level theory som är en teori som beskriver relationen mellan 

det psykologiska avståndet och en specifik händelse. Händelsen kan till exempel vara 

klimatförändringar och hot i relation till hur människor tänker om den händelsen. Denna 

artikel är intressant för uppsatsen eftersom det analyserade podcastavsnittet beskriver 

konsekvenser av havsnivåhöjningen på avlägsna platser och för dem närmare lyssnaren. 

 

Att föra faran närmare 

Enligt Ejelöv et al. (2018: 1) råder vetenskaplig konsensus som säger att 

klimatförändringar är ett brådskande hot mot vår planet, men att människor i allmänhet 

är kluvna inför orsakerna och konsekvenserna av dessa förändringar. På grund av detta 

verkar människor återkommande vara oförmögna att vidta de nödvändiga åtgärder som 

krävs för att minska utsläppen (Ejelöv et al. 2018: 1). Både de globala och lokala 

aspekterna av klimatförändringarna måste kommuniceras på ett sätt som är personligt 

engagerade och som främjar ändrat beteende hos befolkningen ner till individnivå. Men 

frågan är hur ska risker som människor uppfattar som alarmerande nära och svårgripbart 

avlägsna på samma gång kommuniceras?  

 

Kommunikation om klimatförändringar och dess risker baseras ofta på teorin om att det 

är viktigt att få dem att verka närmare i tid och rum. Genom att föra dem närmare går det 

att förändra inställningen hos människor att det är av största vikt att bidra till att begränsa 

utsläppen av växthusgaser (Ejelöv et al., 2018: 1). Meijnders et al. (2001: 965) menar att 

ju längre bort i tid och rum människor uppfattar att ett hot befinner sig, desto svårare är 

det för dem att visualisera det. Som ett resultat av detta är människor mindre engagerade 

i att lösa problemet.  

 

Meijnders et al. (2001: 955) undersöker vilka reaktioner som frambringas genom att tala 

till människors rädsla specifikt och hur dessa reaktioner sedan påverkar deras förmåga till 

förändrat beteende. Genom att tala till människors rädslor kan resultatet bli att de börjar 
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tänka och därefter förändrar sitt beteende, att rädsla kan stimulera människor till 

eftertanke och till att vara kritiska varelser. Meijnders et al. (2001:965) menar att denna 

beteendeförändring bara kan ske genom att nedanstående krav uppfylls.  

 

Rädsla kan vara paralyserande och om människor upplever maktlöshet inför situationen 

kan kommunikationsinsatsen få motsatt effekt. Därför måste ett kristallklart samband 

mellan den beskrivna faran och det individuella beteendet förklaras. För det andra måste 

förslag på vilka åtgärder som kan göras på ett personligt plan presenteras. Slutligen måste 

dessa åtgärdsförslag bygga på starka, övertygande och rimliga argument (Meijnders et al. 

2001: 965).  

 
Ju närmare, desto läskigare 
Vissa typer av klimatförändringar kan vara så pass unika och platsspecifika att de 

innefattar konsekvenser som är mycket mer kritiska där än vad de är på andra platser. 

Som exempel kan ges de önationer som riskerar att svämmas över och bli obeboeliga om 

havsnivån stiger bara 20 - 40 cm (P3 Dystopia, 2018). Vilka konsekvenser en sådan 

havsnivåhöjning har i Norra Sverige kan se helt annorlunda ut. Därför är det viktigt att ta 

med i beräkningarna att den personliga relevansen i den enskilda mottagarens liv är 

avgörande för hur det tar emot budskapet (Meijnders et al. 2001: 955). Den personliga 

relevansen har som tidigare nämnts förklarats genom distansen i tid och rum mellan en 

händelse och en person, det vill säga Construal Level Theory (CLT). Distansen kan avse 

både geografiskt och psykologiskt avstånd. 

 

Ju längre bort från en individs omedelbara närhet en händelse uppfattas äga rum, desto 

mer abstrakt kommer denna händelse att uppfattas av den personen. Med andra ord 

uttolkar personen händelsen på en högre nivå. Konstruktionen av det inträffade befinner 

sig alltså på en abstrakt nivå. Motsatsförhållandet till detta är att en mer geografiskt nära 

händelse ger upphov till en konkret uppfattning om det inträffade och konstruktionen av 

den befinner sig därför på en lägre nivå (Ejelöv et al. 2018: 2). Risker som är konstruerade 

på en lägre nivå får människor att generellt uppfatta dem som mer personligt relevanta 

och desto större sannolikhet är det att de väljer att agera och förändra sitt beteende, men 

det kan också innebära att de inte förstår på vilket sätt de ska göra detta. 
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Skuld, skam och rädsla 
Ejelöv et al. (2018: 2) menar att när människor upplever starka känslor inför en händelse 

uppfattar de att händelsen är psykologiskt närmare dem. Och ju större det psykologiska 

avståndet till en känsloframkallande händelse är, desto mindre intensiva känslor lockas 

fram i människors känsloliv. Huruvida intensiva känslor ökar tack vare att det 

psykologiska avståndet krymper kan bero på vilken sorts känslor som uppfattas. Ejelöv 

et al. (2018: 2) föreslår att fundamentala känslor som exempelvis rädsla och ilska kan 

uppstå genom uppfattningen av hur nära ett förestående hot är. Självreflekterande känslor 

som exempelvis skam eller skuld krävs för att en person ska kunna sätta sig in i hur det 

är att vara i en annan persons situation. Genom det perspektivet kan denne sedan avgöra 

huruvida sina handlingar är lämpliga eller inte.  

 

Ejelöv et al. (2018: 2) påstår att abstrakta beskrivningar av klimatförändringar långt bort, 

kommer att ge upphov till starkare känslor av skuld och skam. På samma sätt kommer 

konkreta beskrivningar av klimatförändringar som är geografiskt nära, att ge upphov till 

starkare känslor av rädsla. Det är viktigt att göra skillnad på känslor som skuld och skam 

och känslor som rädsla enligt Ejelöv et al. (2018: 2). Detta på grund av att skuld och skam 

är mer associerade med att agera utifrån långsiktiga mål och känslan av rädsla är starkare 

associerad med att agera utifrån kortsiktiga mål. Skuld och skam kan därför vara 

avgörande när det kommer till att kommunicera riskerna med klimatförändringar 

eftersom de får människor att agera långsiktigt.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Målet med att introducera känslor i riskkommunikation är att influera människor till att 

känna samhörighet med människor som påverkas av händelser som sker geografiskt eller 

psykologiskt långt bort från dem. Dessa känslor kan sedan avgöra om en individ är 

kapabel att förändra sitt beteende och minska de utsläpp som orsakar klimatförändringar 

eller ej. Meijnders et al. (2001) anser att rädsla är en viktig komponent men att det finns 

tre krav som måste följas för att uppnå önskad effekt med övertalningsförsök baserad på 

rädsla. Ejelöv et al. (2018: 2) föreslår att rädsla, å ena sidan och skuld och skam å andra, 

regleras på olika sätt. De menar att det krävs att kommunikationsinsatser involverar fler 

känslor än rädsla för att nå fram till människor, till exempel skuld och skam. Med denna 

forskning som bakgrund undersöker uppsatsen vilka känslor podcastavsnittet använder 

sig av för att inspirera lyssnarna till att göra det rätta för miljön.   
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Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik presenteras de teoretiska ramarna för uppsatsen. Till att börja med 

har uppsatsen utgått från filmteoretikern Bill Nichols idéer om dokumentärer. Dessa idéer 

handlar dels om att en dokumentär kan delas in i olika stilar eller genre, och dels att en 

dokumentär kan sägas ha en egen unik röst. Det dokumentära syftet är att övertyga eller 

övertala lyssnaren att anta ett på förhand konstruerat perspektiv. P3 Dystopia erbjuder ett 

perspektiv på verkligheten och får därför räknas som en dokumentär på grund av att de 

återger händelser som skett, sker och kan ske i framtiden. Det har varit viktigt för 

uppsatsens resultat att fundera över dessa faktorer för att avgöra podcastens huvudsakliga 

syfte.  

 

För det andra har uppsatsen analyserat podcastavsnittet utifrån de strukturer för 

storytelling som författaren och föreläsaren Robert McKee utarbetat. Han har 

sammanställt de olika beståndsdelarna en bra berättelse bör innefatta för att vara 

övertygande och fängslande. Detta har varit värdefullt för att förstå hur podcasten är 

dramatiserad och uppbyggd.  

 

Slutligen hänvisar uppsatsen till författaren Annette Simmons, som har skrivit många 

intressanta böcker om storytelling. Hennes filosofi om att det är viktigt att som berättare 

visa sig sårbar inför sina lyssnare har varit användbart i analysen av podcastavsnittet. Hon 

menar att det är betydelsefullt att backa upp fakta med en uttrycksfull berättelse för att 

läsaren ska kunna förstå innebörden av informationen. Eftersom P3 Dystopias signum är 

att kombinera fakta med fiktion har detta varit givande för uppsatsens resultat. 

 

Dokumentärstilarna 
Enligt Nichols (2001: 99) går det att gruppera in dokumentärer i olika typer eller genre. 

Dessa grupperingar är generella och en dokumentär behöver inte förhålla sig till en enda 

stil rakt igenom, men det går oftast att finna en dominant kategori per dokumentär. 

Genrestudier beaktar vilka kvaliteter som karaktäriserar de olika sorterna och vinkeln ur 

vilken en dokumentärproducent skapat dokumentären. De olika typerna är poetisk, 

förklarande, delaktig, reflexiv och framförande. Dessa benämningar sätter ramarna för 

vilka en given dokumentär verkar inom och vilka konventioner producenten anammar 

(Nichols, 2001: 99).  
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Den poetiska stilen överger konventionen av att klippa en berättelse i en oavbruten, 

kronologisk följd. Istället strävar den efter att utforska associationer och mönster som 

involverar tidslig rytm och rumsliga förbindelser. Den poetiska stilens styrka är 

möjligheten att öppna upp för alternativa former av kunskapsförmedling, snarare än att 

bara sprida kunskapen direkt och rätt fram. Den lägger stor vikt vid att förmedla en känsla, 

ton och berörande effekt istället för att presentera rena fakta (Nichols, 2001: 102–104). 

 

I den förklarande stilen arrangerar producenten fragment av den verkliga, historiska 

världen till en argumentativ, retorisk helhet. Dokumentärer inom denna genre talar direkt 

till åhöraren genom röster och argument som lägger fram ett tydligt perspektiv om 

världen. Utmärkande för denna stil är att använda en auktoritär kommentator, The Voice 

of God, och förlitar sig starkt på information och logik genom det talade ordet. 

Klippningen inom den förklarande stilen innebär sällan att etablera en rytm eller ett 

mönster för berättandet, så som i den poetiska stilen, utan bibehåller istället den 

kronologiska kontinuiteten av argumentationen (Nichols, 2001: 105–107).  

 

Den delaktiga stilen ger publiken en känsla för hur det är att befinna sig i den givna 

situationen och hur den utvecklar sig. Genom att lyssna på en deltagande dokumentär 

förväntar sig lyssnaren att få verkligheten återgiven av den person som befinner sig i 

situationen som presenteras. Berättarens röst framkommer som ett perspektiv på frågan 

och personen antar en undersökande roll. Rösten identifieras genom en direkt, personlig 

involvering i händelserna som utspelar sig och blir ett vittnesmål från berättaren själv 

genom ett personligt reflekterande över händelserna (Nichols, 2001: 117–121).  

 

Den framförande stilen lägger stor vikt vid det som existerar utanför fakta och använder 

därför dikter och skådespelade scener som ska uttrycka intensiva personliga känslor. 

Enligt Nichols är den fria kombinationen av fakta och fiktion en vanligt förekommande 

egenskap hos framförande dokumentärer. Den här sortens dokumentärer använder 

poetiska beskrivningar av verkligheten och utnyttjar okonventionella narrativa strukturer. 

Den fungerar på så sätt som ett fönster in i den omkringliggande världen, och har en 

uttrycksfull karaktär som förtydligar högt belägna, kroppsliga och kraftfulla personliga 

perspektiv på den specifika sakfrågan. Framförande dokumentärer tilltalar lyssnaren 

personligen och ger den således vad som kan bli en ingång till politisk aktion (Nichols, 

2001: 131–137).   
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Den reflexiva stilen vill få publiken uppmärksam på antaganden de gör om den sociala 

omvärlden och verkligheten. Denna typ av dokumentär ämnar justera dessa antaganden 

och för att kunna göra det används tekniker som upprör mottagaren. Politiskt reflexiva 

dokumentärer vill provocera mottagarens uppmärksamhet på den sociala ordningen och 

det som upprätthåller den (Nichols, 2001: 128). 

 

Dokumentärens röst 
När Nichols (2001: 42) pratar om rösters karaktärer menar han det inte bokstavligt talat. 

Dokumentärer är menade att förmedla en representation av verkligheten eller historiska 

händelser genom ett visst perspektiv eller utifrån en viss ståndpunkt. Just det faktum att 

dokumentärer inte är en exakt reproduktion av verkligheten, utan endast en version av 

den, gör att det är möjligt för lyssnaren att kunna analysera och urskilja vilket perspektiv 

dokumentären är berättad utifrån. Det dokumentära syftet är att övertyga eller övertala 

lyssnaren att anta detta perspektiv som sitt eget, vilket görs genom styrkan i de argument 

som presenteras och styrkan i röstens vädjan. Nichols (2001: 43) menar att det dominanta 

sättet att övertyga i en dokumentär är att förmedla logiska argument medan det inom 

fiktion handlar om att förmedla en så pass övertygande berättelse som möjligt. Den 

dokumentära rösten är inte begränsad till vad som sägs rent verbalt utan den talar med 

alla medel som är tillgängliga för skaparen (Nichols, 2001: 46). Det kan handla om till 

exempel vid vilket tillfälle något ska klippas, vad som ska sammansättas och hur det ska 

presenteras. Huruvida berättelsen ska klippas utefter en kronologisk ordning och om det 

ska användas annat material än det som dokumentärproducenten skapat själv. Det kan 

handla om intervjuer, föreläsningar eller andra samtal. Den tydligaste typen av röst i en 

dokumentär är utan tvekan den som tillhör det skrivna eller talade ordet (Nichols, 2001: 

47). Att använda det talade ordet som berättarteknik fungerar som ett uttryckligt sätt att 

förmedla vilken ståndpunkt och perspektiv dokumentären utgår ifrån. 

 

McKees strukturer 
Enligt McKee finns det oändliga möjligheter när du berättar en historia. Det går att välja 

inom vilket tidsspektrum historien ska berättas, hur karaktärerna ska se ut, hur gamla ska 

de vara, ska det vara en realistiskt eller fiktiv berättelse? Eller kanske en kombination av 

båda? McKee (1997: 32) menar att en berättelse ska innehålla några olika element, vilka 

är strukturer, händelser och akter.  
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Han anser att en vackert berättad historia är som en symfonisk enhet där alla element 

omfamnar varandra. För att hitta en harmoni måste man studera alla beståndsdelar var för 

sig som om de vore enskilda instrument och sedan föra ihop allting, studera det som en 

helhet, som en konsert (McKee, 1997: 31). All detta utgör tillsammans en fullständig 

story. 

 

Struktur används för att en berättelse ska vara sammanhängande. Strukturen skapar en 

röd tråd rakt igenom berättelsen så att en mottagare lätt kan förstå den. Här väljs vilka 

komponenter som ska komma efter varandra för att uppnå den effekt producenten vill 

uppnå. Vad är det för känsla producenten är ute efter, vad vill den att mottagaren ska 

känna? Vad det är som ska inkluderas och exkluderas avgörs i detta första element 

(McKee, 1997: 33).  

 

Händelser är en viktig beståndsdel enligt McKee (1997: 33). Karaktären i en berättelse 

brukar oftast vara i någon typ av konflikt innan händelsen utspelar sig. Detta kan till 

exempel vara en konflikt på jobbet, i samhället, med familjen, med sin käraste eller en 

inre konflikt med sig själv. När konflikten sedan är löst och har karaktären genomgått en 

förändring. Det är förändringen som kommer ge historien mening och djup. I det här 

elementet blir mottagaren engagerad i att börja känna något för karaktären. Mottagaren 

kanske till och med börjar relatera till karaktären eller konflikten som den har (McKee, 

1997: 35). Story Values ingår i händelser och spelar på mottagarens värderingar. Dessa 

ska få mottagaren att känna sig mer investerad i berättelsen. Berättaren kan använda sig 

av olika motsatser, till exempel ond och god, kärlek och hat, fattig och rik etc. När 

mottagaren väljer sida engagerar den sig omedvetet i berättelsen (McKee, 1997: 33).  

 

Akter bygger upp spänningen mot en höjdpunkt. Denna höjdpunkt kommer innebära en 

avgörande tvist för karaktären eller karaktärernas öden och påverkar resten av berättelsen. 

När en akt utspelar sig måste en förändring medfölja så att det på något sätt ändrar 

karaktärens slut, antingen positivt eller negativt (McKee, 1997: 41).  
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Storytelling 
Simmons (2006: 163) skriver om olika strategier som kan användas för att kunna nå ut 

till en resistent mottagare. En faktor som kan avgöra är de känslor som finns hos 

berättaren men också hos lyssnaren. Hon menar att det är lätt för mottagaren att tappa 

engagemang om sändaren inte heller är engagerad. Det går bara att förmedla en känsla 

om en själv känner den, det går inte att förmedla något som berättaren inte tror på eller 

känner (Simmons, 2006: 163) En berättelse som ska väcka hopp hos en mottagare måste 

berättas av någon som själv är hoppfull. Detta betyder inte att det går att ändra på hur en 

mottagare känner men det går att flytta deras fokus. Genom att flytta fokus går det att 

omvandla ett negativt perspektiv till ett positivt säger Simmons (2006: 166). Sändarens 

mål med en berättelse är att få lyssnaren att anta ett på förhand bestämt perspektiv. 

Perspektivet ska presenteras av sändaren på ett sätt som gör att lyssnaren inte är medveten 

om övertalningsförsöket. 

 

Ett sätt att försöka övertyga en lyssnare till något är att som berättare inta en auktoritär 

position och därigenom presentera fakta och rationella resonemang. På detta vis dras ett 

streck i sanden och automatiskt uppstår två sidor att välja på, en rätt sida och en fel sida. 

Lyssnaren kommer genom att ställa sig på den ena eller andra sidan av det dragna strecket 

att ta parti i frågan. I den här situationen har berättaren endast en chans att övertyga 

lyssnaren och detta kan bara resultera i antingen en vinnare eller förlorare (Simmons, 

2006: 165).  

 

Om berättaren däremot hade byggt ett sandslott hade den fått fler möjligheter på sig att 

övertyga sin lyssnare. Simmons (2006: 165) kallar detta för en can’t lose strategy. Vad 

hon menar med detta är att om sändaren berättar en historia istället för att presentera fakta 

skapas intresse och nyfikenhet. Detta resulterar i att mottagaren uppmuntras till att vilja 

delta och är på så vis delaktig i att bygga sandslottet tillsammans med berättaren. När 

mottagaren känner sig inkluderad har den omedvetet klivit över “strecket” och till 

sändarens sida. Mottagaren behöver dock inte vara helt övertygad än, men den har flyttat 

fokus från att välja sida till att vara mottaglig för andra perspektiv genom de fakta som 

vävts in i berättelsen. Skulle lyssnaren inte bli övertygad efter den första historien så har 

sändaren fler chanser på sig att berätta en ny. Här menar Simmons (2006: 165) att 

mottagaren är så pass involverad i byggandet att den inte tänker på vems sandslott den 

bygger och på vilken sida den byggs på.  
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Berättelserna fortsätter att pågå tills sändaren har lyckats övertyga mottagaren och 

förlorar inget på att berätta om och om igen. Och lyssnaren känner att den inte förlorar 

något på att lyssna eftersom inga medvetna val har gjorts. Ingen av parterna upplever att 

de har förlorat något på det och det är det Simmons menar med can’t lose (Simmons, 

2006: 164). 

 

För att kunna övertyga en skeptisk mottagare är det viktigt att berätta en historia som 

stärker den fakta som presenteras (Simmons, 2006: 169). Detta gäller inte enbart när en 

skeptisk mottagare ska övertygas utan det gäller alla mottagare. Eftersom det är troligt att 

mottagaren redan har fått samma information tidigare menar Simmons (2006: 51) att det 

inte räcker med bara ren fakta. Vad det egentligen handlar om är att mottagaren bara 

behöver lära sig att förstå vad fakta innebär och detta görs bäst med hjälp av berättelser. 

När människor upplever starka känslor som exempelvis ångest eller rädsla kan hjärnan 

välja att stänga av och fokusera på något lättare. Denna mekanism är något som enligt 

Simmons (2006: 51) kallas för easy way out. Att presentera ytterligare fakta i det läget 

kommer inte att ge personen ett nytt perspektiv medans en berättelse däremot kan göra 

det. Det gäller dock att berätta den bra, en bra historia kan ha inflytande på hur människor 

tolkar informationen framför dem. Simmons (2006: 52) menar att människor väljer att ta 

beslut utifrån vad informationen betyder för en själv och inte utifrån vad själva 

informationen betyder i sig (Simmons, 2006: 54).  

 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Ovan nämnda teorier har varit behjälpliga i att identifiera vilka beståndsdelar och element 

som används för att övertyga och dramatisera klimathotet i P3 Dystopia avsnittet När 

havet kommer. Med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna gick det att bryta ner 

podcastavsnittet i lätthanterliga och överskådliga bitar. Detta underlättade för att separera 

de olika begreppen som utgör den retoriska analysen och har varit direkt avgörande för 

genomförandet av uppsatsens metod. Den forskning som uppsatsen baseras på handlar 

om vikten av att använda känslor i kommunikation om risker. Därför har det varit viktigt 

för uppsatsen att förstå vilka strategier som kan utnyttjas för att skildra en fängslande 

berättelse och därigenom tala till lyssnarens känslor. De olika dokumentärstilarna anger 

på vilket sätt det går att förmedla känslor i en dokumentär genom poetiska beskrivningar 

och personliga vittnesmål av hur det känns att befinna sig i en specifik situation.  
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Metod 
Metoden som har tillämpats för studien är en retorisk analys. Trots sin långa tradition som 

vetenskapligt ämne råder det enligt Vigsø (2010: 215) viss kritik mot att tillämpa den 

retoriska analysen som metod för vetenskapliga studier av medietexter. För gemene 

person kan retorik uppfattas som vackra ord utan innehåll med avsikt att förföra och 

vilseleda en person till att byta position inom en specifik fråga. Vad som står klart är dock 

att den retoriska analysen haft stor betydelse för medie- och kommunikationsvetenskapen 

under de senaste åren (Vigsø, 2010: 215). Genom denna metod har ord och begrepp i 

podcasten P3 Dystopia avsnitt 2 När havet kommer analyserats för att se hur avsändaren 

använt sig av retorik för att övertyga mottagaren. 

 

En retorisk analys bygger på att ställa olika sorters frågor till den utvalda texten och på 

så sätt går det att beskriva samspelet mellan de medel och uttryck en avsändare utnyttjar. 

Nedan följer en redogörelse för de olika grundstenarna som den retoriska analysen stödjer 

sig på, vad de betyder och hur de har tillämpats i uppsatsens undersökning. Först och 

främst introduceras några retoriska begrepp som har varit användbara under analysen. 

Därefter förklaras vad den retoriska situationen innebär och vad den har bidragit med för 

resultat. Slutligen kartläggs hur det går till att analysera en disposition. 

 

Retoriska begrepp 
Uppsatsen har använt några begrepp från den klassiska retoriken för att kunna genomföra 

analysen. Under denna rubrik återfinns en redogörelse för vilka de begreppen är och vad 

de har haft för betydelse för resultatet. Det finns tre grundläggande appellformer inom 

retorik, vilka är logos, ethos och pathos (Vigsø, 2013: 220). De tre appellformerna hänger 

ihop med varandra och det går inte att övertyga en mottagare genom att använda sig av 

endast en form. På grund av detta gäller det i analysen att vara uppmärksam på att olika 

delar av texten använder olika appellformer. För att mottagaren ska känna sig involverad 

i ämnet behöver sändaren veta hur mycket vikt som ska läggas på varje appellform. Under 

uppsatsens analysdel undersöktes och kartlades detta. Med hjälp av detta gick det att måla 

upp en bild av hur P3 Dystopia ser på sina lyssnare, men också hur väl de förstår sig på 

dem (Vigsø, 2013: 222). Den retoriska analysen har bidragit med en bättre förståelse av 

hur stor vikt som fördelats på varje appellform vad gäller övertygandet av den klimatkris 

som beskrivs i avsnittet När havet kommer.  
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Lindqvist (2008: 48) beskriver doxa som trosföreställningar som inte kan eller får 

ifrågasättas vid en viss tidpunkt men också sådant som är så självklart att det knappt 

behöver sägas. Doxa är därför en bra utgångspunkt om man vill övertyga någon. Detta 

sker genom att sändaren försöker kartlägga vad mottagaren tror på och känner. Vad tycker 

den här mottagaren är rätt eller fel? Alla mottagare har olika moraliska kompasser som 

de går efter, därför måste sändaren veta vad dessa kompasser pekar på för att kunna 

övertyga. Detta begrepp har varit relevant för uppsatsens analysdel eftersom det har 

kunnat ringa in vilka kulturella grunder P3 Dystopia bygger sin argumentation på. 

Berättarna i podcasten säger uttryckligen att anledningen till att de producerat avsnittet 

på det vis som de har gjort är för att de vill undvika att vara en del av bakgrundsbruset. 

Bakgrundsbruset i detta fallet är en doxa och är något som lyssnaren förutsätts veta vad 

det är. Kairos innebär att hitta argument som är lämpliga för situationen och som är 

aktuellt just nu. Begreppet har varit betydelsefullt för att kunna identifiera vilka argument 

som skaparna av P3 Dystopia ansett varit aktuella för att kunna kommunicera den globala 

klimatsituation mänskligheten befinner sig i just nu.  

 

Den retoriska situationen 
Till att börja med identifierades den retoriska situationen. Den retoriska situationen utgår 

enligt Vigsø (2010: 217) från en konkret situation, det vill säga att någon försöker 

övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid på en bestämd plats. För att 

kunna urskilja den retoriska situationen ställdes följande fem frågor (Vigsø, 2010: 217). 

Den första frågan var vem är det som försöker övertyga? Vad går att säga om avsändaren 

och är avsändaren en representant för en organisation med någon form av egenintresse? 

Vad har den för kompetens och därigenom trovärdighet i ämnet (Vigsø, 2010: 218)? För 

det andra har det kartlagts vem avsändaren riktar sig till och detta gjordes genom att 

försöka bestämma vad avsändaren kan tänkas veta om sin publik. För det tredje 

identifierades vad avsändaren vill övertyga om och vad syftet med det är.  

 

Efter detta ställdes fråga nummer fyra som handlar om att identifiera i vilken kontext 

detta övertalningsförsök äger rum. Enligt Vigsø (2010: 218) skapas och läses alla 

medietexter i en kulturell kontext och det kan vara exempelvis direkta hänvisningar till 

vad som händer i världen eller i vilken tid i historien detta sker. Det vill säga hur länge 

kan den uppfattas som aktuell och relevant? Sista frågan som ställdes var hur avsändaren 

försöker övertyga lyssnaren och detta är den retoriska analysens absoluta grund. 
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Appellerar avsändaren till lyssnarens förnuft eller känslor? Vilket språk och vilka begrepp 

är centrala? Denna fråga om hur är enligt Vigsø (2010: 218) bra att ställa redan i 

inledningen av analysen, vilket gjordes. 

 

Att analysera en disposition 
Lindqvist (2016: 235) menar att det inte bara är själva innehållet i en text som avgör hur 

den kan utläsas, vad den betyder och vilka resultat den uppnår hos en mottagare. Det är 

därför viktigt att fundera över vad som står i inledningen och i avslutningen, samt vilka 

argument som framförs i texten. Att hitta rätt disposition för rätt publik vid rätt tillfälle är 

väsentligt för att kunna uppnå önskad effekt av de klart och tydligt presenterade 

argumenten och därigenom påverka lyssnaren till att göra något eller inte göra något 

(Lindqvist 2016: 235). Enligt Vigsø (2010: 233) finns det retoriska scheman för hur ett 

tal borde planläggas för att uppnå största möjliga övertalningseffekt. I detta schemat 

återfinns några huvuddelar som tillsammans utgör en basal dispositionsordning. 

Uppsatsen har använt denna dispositionsordning för att kunna analysera vad som sägs i 

varje fas och på vilket sätt det gör intryck på lyssnarens känsla inför budskapet i 

podcasten.  

 

Inledningen är fas nummer ett och har som funktion att väcka uppmärksamheten hos 

lyssnaren och få denne att vara positivt inställd till att vilja lära sig något. Detta görs bäst 

genom en kort, tydlig och rimlig översikt av bakgrunden till det som sändaren försöker 

övertyga om. Tonen bör vara lättsam och personlig. För att väcka intresset hos lyssnaren 

kan talaren inleda med en häpnadsväckande berättelse eller händelse som gärna får både 

vara personligt och aktuell. Dessa häpnadsväckande historier kan ta avstamp i ett befarat 

hot eller en förhoppning om en önskvärd förändring (Lindqvist, 2016: 240). Till viss del 

syftar denna inledning till att knyta an till lyssnaren och det kan talaren göra genom att 

fundera över vad lyssnaren anser vara viktigt, vad de känner inför något och vad det är 

som sysselsätter deras tankar. Det är också angeläget för talaren att markera att den 

faktiskt har något nytt att berätta, något som lyssnaren inte hört förut och något som de 

minsann gör bäst i att ta till sig. Detta kan göras genom att påvisa de egenskaper och 

kunskaper talaren har i frågan och få dem att uppfatta den som seriös och 

förtroendeingivande (Lindqvist, 2016: 241).  
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Bakgrundsteckningen är nästa fas. Syftet är att försätta lyssnaren i en sinnesstämning som 

passar talarens intention. Talaren ska då kunna påverka sina lyssnare i den önskvärda 

riktningen. Detta kan göras genom att finna den minsta gemensamma nämnaren i 

publiken och på så vis bilda en homogen grupp av dem. Talet bör anspela på olika 

aspekter av den doxa som återfinns i det specifika sammanhanget och är därför ett grepp 

för att skapa ett vi. I denna fas ges en kort bakgrundsbeskrivning av den information som 

publiken bör veta för att kunna ta del av talets argumentation. Formuleringarna ska vara 

korta, eleganta och klara för att publiken ska uppfatta innehållet (Lindqvist, 2016: 244).  

 

Framställningen är den fas som kommer härnäst. Lindqvist (2016: 245) menar i vissa 

texter kan det vara värt att informera lyssnaren om vad som komma skall för att ge dem 

möjlighet att orientera sig i talets innehåll. Kan de vänta sig en lång föreläsning eller blir 

det en lättsam stund med korta inlägg och argument? Detta görs genom en saklig betoning 

med ett visst mått av pedagogisk ton. Om talaren lyckats väl med sin inledning och 

bakgrundsteckning är lyssnaren nu välvilligt inställd, intresserad och villig att lära sig nya 

saker. 

 

Förslaget presenteras under denna fas. Vid denna tidpunkt är det läge att lägga fram den 

huvudsakliga ståndpunkten i den fråga talaren försöker övertyga om (Lindqvist, 2016: 

245). Som tidigare beskrivits måste inte denna dispositionsordning följas till punkt och 

pricka och därmed kan en texts förslag befinna sig på olika platser i talets upplägg. Enligt 

Lindqvist är det analytikerns uppgift att försöka identifiera vart i texten talets tes 

presenterats. Under uppsatsens analys framkom att podcastavsnittet presenterar det 

huvudsakliga förslaget enligt denna klassiska dispositionsordning.  

 

Bevisning och argumentation är fas nummer fem. Under denna punkt handlar det om att 

presentera de argument talaren har för sin tes, med andra ord de bevis personen har som 

backar upp tesen. Lindqvist (2016: 246) framhåller att det räcker med tre huvudargument 

på grund av att lyssnaren lätt ska kunna hålla ordning på dem. Det finns starka och svaga 

sidor med alla argument och därför kan det vara viktigt att besluta sig för vilket av dem 

som är dominant. Det näst starkaste argumentet bör placeras först, det starkaste sist och 

det som anses vara minst starkt hamnar således i mitten.  
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Anledningen till detta är att det argument som presenteras sist är det som åhöraren med 

största sannolikhet är det som den kommer ihåg bäst efter talet. Argumenten bör bygga 

på en av de tre appellformerna vardera och varieras så att samtliga sidor hos lyssnaren 

beaktas (Lindqvist, 2016: 247).  

 

Vederläggning av motståndarens argumentation är den näst sista fasen. Här blir det dags 

för talaren att bemöta och tillintetgöra de motargument som talaren förmodar kan 

uppkomma. Detta bör bygga på en noggrann undersökning av alla tänkbara aspekter på 

sakfrågan. På samma vis som i argumentationsfasen bör tre starka möjliga motargument 

identifieras och placeras enligt samma modell. I denna fas driver talaren sitt påstående 

mot ett avslut genom att tala till lyssnarens känslor (Vigsø 2010: 234).  

 

Avslut är den sista fasen och dess funktion är att få lyssnaren att minnas talarens 

ståndpunkt i frågan, vad den har sagt och hur lyssnaren bör känna inför både talaren och 

dess tes. Talaren gör en kort genomgång av de viktigaste argumenten i talet. Detta görs 

genom en känslosam ton där talaren strävar efter att få lyssnaren att känna upprördhet 

inför motståndarsidan och sympati för den egna sidan (Vigsø, 2010: 233). 

 

Sammanfattning av metod 
Som tidigare beskrivits har uppsatsen använt McKees strukturer för storytelling och på 

så vis kunna bryta ner hela podcastavsnittet till sina mest grundläggande komponenter. 

Målet med att använda den retoriska analysen och ovan beskrivna begrepp är att genom 

dem kunna förstå och analysera innehållet i dessa komponenter. Med hjälp av denna 

metod går det att identifiera vilka strategier som redaktionen har använt för att övertyga 

lyssnaren om sin ståndpunkt. 

 

Reliabilitet och validitet 
Validitet uppnås genom att fundera över om rätt sak undersöks på rätt sätt (Bryman, 2011: 

163). Uppsatsen har kunnat fånga upp de utvalda teorierna genom en retorisk analys på 

så vis att samtliga frågor som denna metod bygger på stämmer väl in på 

frågeställningarna. Den metodologiska kvaliteten handlar om att en annan forskare ska 

kunna återskapa samma resultat genom att göra om samma studie, det vill säga studien 

ska ha reliabilitet. För att detta ska kunna åstadkommas i en uppsats där kvalitativa 

metoder används är det viktigt att vara tydlig och transparent i sin argumentation.  
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I denna uppsats finns en frikostig och gedigen empirisk grund som ger en tydlig bild av 

de teman, strukturer och mönster som upptäckts genom analysen. På detta vis kan läsaren 

inta ett kritiskt förhållningssätt och avgöra om denna studien kommit till rimliga resultat 

(Bryman, 2011: 160). Den grundligt genomförda retoriska analysen har bidragit till detta 

och har varit en ständig utgångspunkt för uppsatsen att förhålla sig till.  

 

Analys 
Nedan följer en genomgång av de viktigaste analysresultaten som uppsatsen funnit med 

hänsyn till de teoretiska utgångspunkterna. Nichols idéer om dokumentärstilar och 

dokumentärens röst inleder denna analys för att sedan övergå till att redogöra för vilka 

berättarstrukturer podcastavsnittet utnyttjat. Till sist redovisas de resultat som uppkommit 

då Simmons filosofi om storytelling applicerats på P3 Dystopia När havet kommer. 

 
Genreanalys 
P3 Dystopia När havet kommer har analyserats utifrån Nichols (2001: 99) teorier om de 

olika typerna av dokumentärer. Texten följer samma struktur och stilarna presenteras i 

samma ordning som de gör i den teoretiska genomgången av uppsatsen. 

 

Den poetiska dokumentärstilen innehar några egenskaper som har återfunnits i 

podcastavsnittet. Ett exempel på detta är att berättelsen är ihopklippt utan en kronologisk 

ordning för de händelser som bidragit till den nuvarande klimatsituationen och 

havsnivåhöjningen. Den första historiska händelsen som presenteras i avsnittet är när 

stormen Sandy drog in över New York 2012. Nyhetsinslag som talar om den förödelse 

stormen orsakade blandas med en intervju med Stefan Skarland, fotbollstränare för ett 

ungdomslag från Göteborg, som var på plats vid tillfället.  

 

I nästa del får lyssnaren veta vilket syfte podcasten har och vad den kommer att handla 

om. Berättarrösten meddelar att ett TED-talk med oceanografen Johan Englander från 

2014 kommer att ligga till grund för hela berättelsen. Något senare, mot mitten, ges en 

snabb historielektion om hur Sverige fortfarande påverkas av inlandsisen genom den 

landhöjning som pågår varje år, från en halv millimeter i Skåne till en hel centimeter i 

norr.  

  



 

18 

Om podcastavsnittet klippts tidsmässigt kronologiskt hade avsnittet om inlandsisen inlett 

berättelsen och avslutats med intervjuer från 2018 med meteorologen Pär Holmgren. Ett 

annat utmärkande drag hos poetiskt drivna dokumentärer är att fokusera på argument 

baserade på känslor snarare än logik. Detta öppnar upp för möjligheten att förlita sig på 

att förmedla olika sinnesstämningar istället för fakta. Denna sortens dokumentärer 

utnyttjar alternativa former för kunskapsspridning och den inledande fiktiva berättelsen 

om Kristianstadsbon är ett tydligt tecken på detta.  

 

Den förklarande stilen innehåller redogörelser om verkliga händelser som bevisligen 

inträffat. Bevisen för dessa händelser utgörs av intervjuer och vetenskapliga fakta som 

arrangeras till en retorisk helhet. Podcasten använder sig av vad som kallas för The Voice 

of God eftersom historien presenteras uteslutande genom det talade ordet. Detta är enligt 

Nichols (2001: 109) den mest fördelaktiga metoden att använda när det kommer till att 

mobilisera stöd för en viss åsikt eller perspektiv. Målet är att få mottagaren att ta ett 

personligt ansvar och förändra sitt beteende så att dessa konsekvenser förmildras och 

därigenom undvika översvämningen av jorden.  

 

Den delaktiga stilen innefattar att talaren själv är närvarande i berättelsen. Avsändaren 

delar med sig av personliga erfarenheter och åsikter som kan få lyssnaren att känna 

samhörighet med både budskapet och de individer som producerat dokumentären. Detta 

är ett viktigt inslag i P3 Dystopia När havet kommer på grund av det sätt som podcastens 

syfte presenteras i det inledande stycket av berättelsen.  

 

Om vi hade gjort som vi hade tänkt nu i det här programmet och kört en runda 

med siffror. Hur mycket glaciärerna har smält, hur stor del av Arktis som är 

isfritt, hur många isbjörnar som förväntas svälta ihjäl och hur mycket 

temperaturen redan har stigit. Ja, det skulle nog bara ha blivit till en del av 

bakgrundsbruset. Så istället så tänkte vi berätta om en specifik grej, en enda 

bild, som för mig iallafall skar rakt igenom det här bruset och gjorde så att 

jag på riktigt började känna: Hur i helvete kommer det här att gå? 

 

Vidare diskuterar de tre producenterna vilka konsekvenser som havsnivåhöjningen får i 

deras egna privatliv. De pratar om hur vattnet kommer att påverka människor olika 

beroende på var i Sverige de bor genom att ta exempel från deras egna bostadsorter.  
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Hariz som bor i Umeå, där landhöjningen fortfarande pågår, kommer inte att drabbas på 

samma sätt som Werner som bor i Stockholm eller Davour som bor i Uppsala. De pratar 

om Hariz barn som kommer att behöva stå ut med temporära översvämningar, skred, 

slamströmmar och annat, men att havet inte kommer nå dem på samma sätt som i söder. 

De pratar om hur Mälaren, på grund av en 40 cm högre havsnivå, kommer att svämma 

över Gamla stans tunnelbanestation och vilken “riktig jäkla bitch det kommer att vara 

när man ska åka till jobbet på morgonen”.  

 

Ytterligare egenskaper som gör att podcastavsnittet kan sägas tillhöra den delaktiga 

genren är att berättarens röst växer fram genom en väv av intervjuer och YouTube-klipp 

med olika sociala aktörer och personer. Intervjuerna och klippen är på så vis en viktig 

komponent i producenternas argumentation. Denna sortens dokumentärstil lämpar sig väl 

för att skildra sociala frågor. Podcastens huvudsakliga sociala teman är hur människor 

drabbas olika av havsnivåhöjningens följder beroende på sin sociala status, ekonomiska 

situation och geografiska position.  

 

Den framförande stilens styrka är enligt Nichols (2001: 131) den fria kombinationen av 

fiktion och fakta. Inom denna genre är det vanligt att skildra verkligheten med hjälp av 

poetiska beskrivningar istället för realistiska representationer av den. Detta är framförallt 

tydligt i den fiktiva berättelsen om Kristianstadsbon i podcastens inledning. Berättaren 

återger en verklighet som ännu inte har skett och gör detta genom att beskriva hur det 

skulle kännas att befinna sig i denna fiktiva verklighet. Lyssnaren får veta hur 

Kristianstadsbon känner irritation när strömmen går för femte gången sedan stormen 

börjat och hur det luktar i huset eftersom köttet börjat tina och mjölken surnat när 

kylskåpet slutat fungera. Lyssnaren får veta hur det ser ut utanför fönstret när träden böljar 

vilt i vinden, hur hela huset knakar och att vattnet i Hammarsjön svämmat över hela 

bostadsområden. Lyssnaren får veta hur rädd Kristianstadsbon blir när det förorenade 

vattnet rinner in i ett sår på benet som en utstickande spik rivit upp. Alla dessa poetiska 

beskrivningar håller sig nära verkligheten, men målar upp en dystopisk värld som skiljer 

sig mycket nog från den nuvarande att den kan bli mycket skrämmande att lyssna till. När 

sedan berättaren skänker den potentiellt dystopiska framtiden legitimitet med faktiska 

bevis ger detta skäl för lyssnaren att frukta den nära förestående havsnivåhöjningen.  
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Framförande dokumentärer talar till publiken känslomässigt och uttrycksfullt i första 

hand istället för att peka på fakta om den gemensamma verkligheten. Podcastavsnittet 

åberopar mycket effektivt medlidande och vädjar till känslor, förstånd och förnuft. Den 

placerar deras ståndpunkt på andra grunder och uppmanar publiken till att se världen på 

nytt och därigenom reflektera över vilken relation de har till den. Det är denna typ av 

okonventionella narrativa strukturer som är mycket framträdande i den framförande 

stilen.  

 

Den reflexiva dokumentärstilen är i särklass den mest dominerande i podcastavsnittet. 

Dokumentärer producerade enligt denna modell ger ofta upphov till en sorts “aha-effekt” 

och på grund av detta tar lyssnaren en närmare titt på hur saker står till. Som politisk 

strategi syftar den till att påminna tittaren om hur den sociala omvärlden fungerar i 

förhållande till de konventioner och koder som människor kanske tar för givet existerar 

och är korrekta. Med hjälp av upplevelser från individer i podcastavsnittet uppmanas 

lyssnaren till att se på världen på ett nytt sätt, genom ett distinkt perspektiv på den sociala 

ordningen  

 

P3 Dystopia belyser vid flertalet tillfällen hur människor som är fattiga eller rika kommer 

att drabbas olika när havet kommer. De menar till exempel att Sverige har släppt ut allt 

mindre växthusgaser de senaste tjugo åren och står just nu för ungefär en tusendel av hela 

världens utsläpp. Däremot har utsläpp som kopplas till svensk konsumtion ökat med 

nästan femtio procent under samma period. Det vill säga saker som befolkningen köper 

där utsläppen för själva produktionen sker i andra fattigare länder. Vidare diskuterar 

podcastavsnittet hur fattiga förorter i USA kan komma att drabbas värre än de rika. 

Mäklarbranschen där har redan börjat använda höjd över havet som ett kraftfullt 

säljargument. Detta gör att de som har råd att köpa sig fri från den stigande 

havsvattennivån kommer att klara sig bättre än de som kommer tvingas bli kvar vid 

kusten.  

 

Politiskt reflexiva dokumentärer pekar ut publiken som sociala varelser och att det är de 

som kan överbygga detta glapp mellan vad som existerar och vad som kan göras åt saken 

(Nichols, 2001: 130). I det avslutande segmentet av podcastavsnittet presenterar 

producenterna den slutgiltiga uppmaningen, som är att varje individ ska ta sitt ansvar som 

samhällsmedborgare och göra sin röst hörd. 
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Analys av dokumentärens röst 
Enligt Nichols (2001: 43) är det dokumentära syftet att försöka övertyga eller övertala 

lyssnaren till att anta producentens ståndpunkt i en viss fråga. Den ståndpunkt som går 

att finna i podcastavsnittet är att havet oundvikligen kommer att komma, att det är 

människorna som orsakat detta och att det är upp till varje individ att göra sitt för att 

avgöra hur pass mycket havsnivån i framtiden kommer att stiga. Hur väl dokumentären 

lyckas övertyga lyssnaren att anta detta perspektiv avgörs genom hur pass starka 

argument sändaren använder. Dessa argument presenteras senare under rubriken 

Dispositionsanalys.  

 

Det finns ett visst ideologiskt perspektiv närvarande genom hela manuset som talar om 

producenternas ställningstagande i olika sociala frågor. Ett stort antal 

ögonvittnesskildringar från personer i någon sorts utsatt samhällsposition vävs in i 

berättelsen. De kritiserar dessutom EU:s hantering av de senaste stora 

flyktingströmmarna och säger att de knappt törs tänka på vilka konsekvenser det skulle 

bli i de värre klimatscenarierna.  

 

Att använda det talade ordet som berättarteknik fungerar som ett uttryckligt sätt att 

förmedla vilken ståndpunkt och perspektiv dokumentären utgår ifrån. Eftersom P3 

Dystopia är en podcast är det självklart att När havet kommer faller inom denna kategori. 

Genom att presentera fakta från olika organisationer, forskare, universitet och studier med 

hjälp av både intervjuer och talmanus blir det tydligt för mottagaren på vilket sätt 

avsändaren vill att den ska tro och tycka. Logiska argument med orsak och verkan som 

grund gör det lätt för lyssnaren att följa klimatförändringarnas utveckling från 

industrialiseringen till idag och vidare in i framtiden.  

 

Nichols (2001: 43) menar att det finns skillnader mellan fiktion och dokumentär när det 

kommer till själva berättandet. Enligt honom ligger skillnaden i att inom fiktionen 

presenterar skaparen en påhittad värld som ska fängsla åhöraren till den grad att den 

glömmer den verkliga världen. Något som är intressant i just detta fallet är att P3 Dystopia 

helt obehindrat blandar fiktion med fakta och verklighet. Lyssnaren bjuds i inledningen 

direkt in i en fiktiv värld där havet slagit ut hela centrala Kristianstad. Huvudpersonen är 

helt anonym och det går inte att avgöra om det är en man eller kvinna och inte heller 

vilken ålder eller etnicitet personen har. Det kan alltså vara vem som helst. Det skulle 
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kunna vara den som lyssnar lika gärna. Sedan övergår berättarna i att göra sig själv synliga 

som avsändare och vilket syfte podcastavsnittet har. Det är denna blandning som gör 

podcasten intressant ur ett storytellingperspektiv. Producenterna utnyttjar både det 

skönlitterära berättandet och de retoriska elementen för att kunna sprida både fakta och 

kunskap om det som skett eller sker.  

 

Analys av strukturer 
Under analysen har McKees beståndsdelar använts som ett verktyg för att identifiera 

retoriska element genom att hitta strukturer, händelser och akter. Strukturer är alla urval 

producenten gör, här bestäms det som får vara med eller inte vara med och dessa val beror 

på vad för känsla producenten vill förmedla åt mottagaren (McKee, 1997: 33). I 

podcastavsnittet förmedlas ångest och rädsla som den övergripande känslan. Detta gör de 

genom att exempelvis prata om till exempel orkanerna Sandy och Irma som drog in över 

USA. De pratar också om glaciärkalvningar och den globala uppvärmningen i samband 

med en graf från oceanografen John Englander. Det är inte bara rädsla och ångest som 

förmedlas utan också någon form av hopp uttrycks. Detta gör de genom att prata om de 

åtgärder som människor gör just nu för att stoppa den stigande havsnivån men också 

framtida lösningar.  

 

Händelserna är det som ger berättelsen en mening och djup (McKee, 1997: 33). I detta 

podcastavsnitt är det ögonvittnesskildringarna som utgör själva händelserna. Dessa 

människor har fått uppleva konsekvenserna av de val resten av världen har gjort och vad 

det gör med planeten. För att få en lyssnare att bli mer engagerad i en berättelse kan 

berättaren använda sig av story values. Story values är enligt McKee (1997: 33) att 

använda sig av lyssnarens värderingar genom att sätta motpoler mot varandra. På så sätt 

väljer lyssnaren en sida och engagerar sig i berättelsen. De övergripande teman som 

analysen funnit är ond mot god, fattig mot rik och hopp mot förtvivlan.  

 

I detta podcastavsnitt hittades sju akter inklusive en akt med eftertexter. De akter som 

hittades i podcastavsnittet var fiktiv berättelse, problemformulering, vetenskaplig fakta, 

gemenskap, problemlösningar och slutligen avslutning. Genom att urskilja dessa akter 

kunde sedan de olika faserna i en dispositionsordning mycket lätt kännas igen. Detta var 

direkt avgörande för den fortsatta retoriska analysen. Mer om uppsatsens analys av 

podcastavsnittets dispositionordning finns att läsa under rubriken: Dispositionsanalys 
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Storytellinganalys 
Under analysen har några av Simmons (2006: 163) filosofier identifierats i texten. En av 

dem är Can’t lose strategy och denna strategi används för att kunna nå ut till en 

ointresserad lyssnare. Simmons menar att för att kunna övertyga måste lyssnaren känna 

sig inkluderad och inte påtvingad något. Genom att talaren visar sig sårbar, upplever den 

som lyssnar att detta inte är ett övertalningsförsök utan ett sätt att skapa gemenskap. 

Talare och lyssnare är på samma sida. I podcastavsnittet visar sig producenterna sårbara 

för lyssnaren när de använder sig själva för att förklara hur de kommer att drabbas olika 

av den stigande havsnivån. 

 

Producenterna delar med sig av var de bor och hur deras hemstäder eventuellt kommer 

att se ut när konsekvenserna av havsnivåhöjningen har nått Sverige. Exempel de använder 

sig av för att illustrera detta är att de pratar om sina barn och barnbarns framtid. De flikar 

emellanåt in personliga händelser som till exempel att berätta att de på riktigt började 

känna hur i helvete kommer det här att gå efter att de varit på resa till Florida och sett 

ödeläggelsen efter en orkan där. 

 

Ett annat mönster som går att finna i podcastavsnittet är att olika exempel på händelser 

som skett på andra platser i världen introduceras och sätts i relation till liknande saker 

som kan ske i Sverige. Detta är till för att lyssnaren ska känna sig närmare faran, att detta 

kan hända här. Om något händer längre bort känns det tryggare för lyssnaren men 

samtidigt också mindre relevant. Genom att ta exempel som drar mottagaren närmare 

verkligheten resulterar detta i något mer personligt. Bland annat är liknelsen med 

glaciärkalvningen och Stockholm ett bra exempel:  

 

2008 var dokumentärfilmarna Adam Winther och Jeff Olowski på västra 

Grönland med filmkamerorna redo. Efter att ha väntat i 17 dagar så hände det 

till slut det de hade väntat på. Som om själva jorden började skaka och skälva 

så började isen falla i bitar. /.../ Tänk dig att du står på Djurgården i Stockholm 

och ser hela Stockholms innerstad, alltså Norrmalm, Vasastan, halva 

Kungsholmen, Gamla stan och Södermalm, bara kollapsa. Och flyta iväg. Det 

är som att det pulvriserats. 
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Producenterna använder sig av vardagliga exempel så att lyssnaren kan känna igen sig i 

situationerna. Det är hundratals val, det är svårt och det är inte en rimlig situation att vara 

i. Producenterna vill få lyssnaren att känna sig sedd, att berättarna känner medlidande för 

dem. För att åstadkomma denna känsla säger de bland annat:  

 

Varenda dag ska vi göra hundratals val för att inte förvärra en extremt 

allvarlig global kris som vi befinner oss i. Men samtidigt så bombarderas vi 

ständigt med reklambudskap som säger raka motsatsen. Köp oxfilé, åk på 

charter, köp ny bil, byt telefon vart enda år och ena sidan uppmanas vi att 

välja tåget för att rädda planeten men samtidigt så har Riksdagen beslutat att 

flygbränsle ska vara skattefritt. Det är som att vi alla går omkring som någon 

slags Jesus i öknen och frestades av Satan från morgon till kväll och det känns 

som om jag ska vara ärlig inte som en rimlig situation att vara i, i det här läget.  

 

Simmons skriver att om man vill att en historia ska väcka hopp hos en lyssnare måste den 

berättas av någon som själv är hoppfull. Detta betyder inte att det går att ändra på hur en 

mottagare känner men det går att skifta deras fokus (Simmons, 2006:163). Producenterna 

i avsnittet är indirekt hoppfulla och detta smittar av sig på lyssnaren utan att de vet om 

det.  Simmons (2006, 166) menar att perspektivet som presenteras av sändaren ska göras 

på ett sådant sätt att lyssnaren inte är medveten om övertalningsförsöket. 

 

I avsnittet använder de dessutom verkliga berättelser från vittnen av olika 

naturkatastrofer. Allt detta sammantaget stärker den fakta som producenterna tidigare har 

lagt fram. I avsnittet går det att finna detta stycke:  

 

När man pratar om vattennivåhöjningar så är det lätt att föreställa sig en tydlig 

gräns som sakta, sakta höjer sig. Att vi märker det. Att vi kan planera och i 

sakta mak flytta oss undan - våra hus, våra samhällen och städer - till högre 

mark. Men verkligheten är snarare så här: Det kommer en katastrofal 

översvämning. Sen drar sig vattnet undan. Sen kommer det en till. Och en till. 

Och en till. Och till slut är vattnet här för att stanna.  
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Vittnet Tafue Lusama från Tuvalu berättar att deras vårflod has become a monthly event, 

alltså en månadsflod istället för en vårflod. ”And it doesn’t, it does not come above the 

land, it seeps out of the ground.” 

 

Ovanstående fakta som beskriver på vilket sätt havet erövrar landet kommer inte ha någon 

betydelse för den som lyssnar om den inte kopplas till en verklig persons liv, i det här 

fallet personen på Tuvalu. 

  

Nedan följer en genomgång av de viktigaste analysresultaten som uppsatsen funnit med 

hänsyn till den retoriska analysmetoden. Till att börja med redogör uppsatsen för hur 

podcasten utnyttjat de olika retoriska begreppen och vilken retorisk situationen den 

befinner sig i. Därefter redovisas de olika faserna ur dispositionordningen för att slutligen 

presentera den huvudsakliga argumentationen i podcastavsnittet. 

 

Analys av retoriska begrepp 
Vigsø (2013: 220) menar att alla tre appellformer behövs eftersom de hör ihop med 

varandra när det kommer till att kunna övertyga en mottagare. I detta avsnitt har de tre 

kombinerats väl och det går att se ett samspel mellan appellformerna. Efter att de sakliga 

resonemangen har framförts stärks utsagan med en källa som har någon form av auktoritet 

eller akademisk merit.  

 

The impacts are getting worse. Land is lost. Underground water has been 

salinated by the intrusion of saltwater into the underground water lands.   

 

Ögonvittnesmålet här ovan stärks genom att förklara att det är prästen och Tuvalu-bon 

Tafue Lusama som hörs i intervjun. Ett mönster som går att finna i podcastavsnittet är att 

de är noga med att stärka sina påståenden med någon form av auktoritet. Argument som 

talar till mottagarens känslor och sinnesstämningar går att identifiera ett flertal gånger i 

podcastavsnittet. Meningar såsom ”hur i helvete kommer det här att gå, vi har inte sett 

det värsta än” och ”ett mardrömsscenario” framkallar känslor hos mottagaren, i det här 

fallet rädsla och oro. Känslan som ska förmedlas till mottagaren när prästen från Tuvalu 

berättar om hur deras situation på ön ser ut är skam. Det logiska påståendet, som stärks 

av en person med social rang, avslutas med att förmedla en känsla: ”de låglänta öarna 

riskerar helt enkelt att dränkas”. Öarna riskerar att dränkas och försvinna och vad händer 
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med befolkningen på öarna då? Detta är långt mycket allvarligare än att Mälaren inte 

längre fungerar som dricksvatten, såsom en havsnivåhöjning på 20 cm skulle orsaka i 

Sverige. Producenterna säger på detta viset att det finns allvarligare problem som andra 

redan lider av och som människor i delar av världen har orsakat.   

 

Det pågår en debatt om global uppvärmning och rapporteras om klimathot och 

konsekvenserna av växthuseffekten idag. Citatet nedan är ett exempel på hur 

podcastavsnittet krokar i samtiden genom att berätta att detta ofta i tas upp media. 

Producenterna belyser att själva hotet har vattnats ur och att det är förståeligt att 

människor inte orkar engagera sig i hemskheter varje dag. Kairos används här för att 

belysa trivialiteterna som just nu omgärdar ämnet och problematiserar detta. De menar 

att det är hemskt att det här pågår och att ingen orkar lyssna på det.   

 

Vi hör ju om det här nästan varje dag. Kanske inte specifikt om havet men 

det om den globala uppvärmningen och om klimathotet och växthuseffekten. 

Och det har blivit som ett ständigt pågående bakgrundsbrus av abstrakta 

hemskheter. Och i ärlighetens namn så orkar vi ju inte lyssna på det här 

varenda dag. 

 

Under avsnittet diskuteras John Englanders graf som visar hur havsnivån har gått upp och 

ner, upp och ner i en halv miljon år. Han fortsätter sedan att prata om två grafer till, en 

om temperatur och en om mängden koldioxid i luften. Dessa grafer samspelar med 

varandra men på senare år har en graf pekat spikrakt upp, vilken är den graf som 

representerar mängden koldioxid i atmosfären. Englander menar att på grund av ökningen 

av koldioxid går inte havsnivån upp och ner längre såsom den har gjort tidigare, detta har 

orsakat stora konsekvenser för planeten.  

 

Flera människor i världen flyr redan nu från stigande havsnivåer och torka, men de har 

ingenstans att ta vägen. I poden diskuteras om vart de ska ta vägen och hur detta ska 

hanteras. Producenterna gör en jämförelse med EU:s dåliga hantering av den senaste 

tidens flyktingströmmar från mellanöstern och Nordafrika. Hur ska EU hantera ännu fler 

människor som är på flykt? Och kommer det ens finnas någonstans att ta vägen när detta 

kommer att drabba hela världen? 
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FN:s klimatpanel IPCC beskriver scenarier som kan inträffa om klimatutvecklingen 

fortsätter som den gör. Problemet är att dessa scenarier är för milda menar producenterna 

i poden eftersom värre saker händer redan i världen menar de. Alla dessa exempel som 

har tagits upp är olika typer av kairos som producenterna i podcastavsnittet har använt sig 

av.  

 

Genomgående i poden tas exempel, begrepp och ord upp där det behövs någon typ av 

förkunskap för att kunna förstå vad producenterna pratar om. Exempelvis behöver 

lyssnaren känna till att det pågår en klimatförändring, att glaciärerna smälter och att det 

är människan som orsakar klimatförändringen. De måste också ha någon typ av kunskap 

om vad TED Talk är och vad de menar med EU:s flyktingmisslyckanden. Andra 

benämningar som innefattar doxa i poden är Ankeborg, palmolja, luffarschack samt 

svenskar och deras Thailandsresor. Det har också identifierats en omvänd doxa i avsnittet, 

en doxa som inte stämmer. Vilket innebär att Sverige ses som ett grönt land men är 

egentligen inte så grönt som befolkningen tror. Sverige hamnar på 4:e plats på listan över 

störst fotavtryck per capita i EU, enligt Världsnaturfonden (WWF, 2019).   

 

Den tydliga persuasio som går att identifiera genom poden är en bred persuasio, som 

innefattar varje kommunikation som framställer ett ämne för åhörarna så att de accepterar 

det, förstår det eller medupplever det (Kjeldsen, 2008: 17). Exempel som har hittats där 

syftet är att lyssnare ska meduppleva och förstå innefattar främst huvudpersonen i den 

fiktiva berättelsen i podcastavsnittet, tillsammans med personerna som upplevde orkanen 

Sandy, samt YouTube-klipp med byborna på önationerna Fiji och Tuvalu. Alla dessa 

exempel anger hur producenterna har använt sig av persuasio för att fånga lyssnarens 

uppmärksamhet.  

 

Analys av den retoriska situationen 
För att kunna genomföra en så pass grundlig retorisk analys av podcastavsnittet som 

möjligt var det viktigt att försöka identifiera den retoriska situationen i ett tidigt skede. 

Den retoriska situationen utgår från en konkret situation och innebär att någon försöker 

övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid på en bestämd plats. Följande 

kan sägas om den retoriska situationen i det analyserade podcastavsnittet.  
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Avsändaren 

Berättarrösterna som hörs i podcastavsnittet När havet kommer tillhör podens skapare 

Viktor Hariz, Anna Davour och Jack Werner, vilka tillsammans utgör medietextens 

avsändare. Davour innehar en auktoritär position i samhället på grund av sin anställning 

som journalist på den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. På grund 

av sina nära kontakter med den svenska forskarvärlden menar de själva att läsaren kan 

lita på att det som står i tidningen är baserat på vetenskapliga belägg (Forskning & 

Framsteg, 2019). Werner är frilansjournalisten och är en av tre personer bakom satsningen 

Viralgranskaren, som har som syfte att uppmärksamma vikten av att varje användare av 

sociala medier har ett eget ansvar att vara källkritisk till de nyheter och artiklar som sprids 

där (Werner, 2019). På grund av detta uppdrag är Werner en röst som ger P3 Dystopia 

tyngd och trovärdighet när det kommer till de källor som podcasten använder och citerar. 

Det går att anta att en person som lever på att vara källkritisk är det i alla sina 

professionella uppdrag. Hariz är reporter på P3:s redaktion i Umeå och representerar 

därigenom Sveriges Radio.  

 

Publiken 

P3:s främsta publik är den yngre generationen och de säger själva att de bryr sig extra 

mycket om det som angår och är viktigt för Sveriges unga människor (Sveriges Radio, 

2019). Det tycks också vara viktigt för avsändaren att lyssnaren bör vara villig att utöka 

sin kunskap om klimatförändringarna och dess orsaker. P3 Dystopia riktar sig till alla 

som har ett miljöintresse och som förmodligen genom detta är medvetna om vilka risker 

som är sammankopplade med klimatförändringarna. Detta styrks av den doxa och kontext 

podcasten befinner sig i. Många av de begrepp producenterna använder sig av i sitt manus 

förutsätter att lyssnaren har en viss förförståelse för olika klimatrelaterade händelser. 

Vidare citeras en debattartikel som skrevs av den liberala debattören Isobel Hadley-

Kamptz i september 2017. Lyssnaren förutsätts vara insatt i vad den artikeln handlar om 

och vilka diskussioner den gav upphov till efter publiceringen.  

 

Övertygandet 

Det huvudsakliga perspektivet som kommuniceras i avsnittet är att det inte är en fråga om 

havet kommer att stiga, utan hur mycket och hur snabbt. Podcasten kartlägger vilka 

orsakerna till den stigande havsnivån är, samt vilka konsekvenserna kan bli. Avsnittet 

syftar till att få lyssnaren att ändra sitt vardagliga beteende för att minska 
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koldioxidutsläppen, lindra konsekvenserna som utsläppen redan orsakat och på sätt ta ett 

eget individuellt ansvar för miljön. I ett pressmeddelande inför att det första avsnittet 

skulle sändas sa Werner att deras mål har varit att gripa tag i lyssnaren med de stora 

berättelserna och lämna dem med insikten om att det handlar om vad de gör härnäst 

(Omni, 2018). I avsnittets inledning berättar producenterna att de gör ett program om när 

katastrofen kommer, om när allt går utför och vad som kan, eller kanske inte kan göras åt 

saken. De menar att havet stiger och att det inte kommer sjunka undan igen.  

 

Tidpunkt 

P3 Dystopia kom till som en del av P3:s satsning inför valet 2018 (Omni, 2018). Eftersom 

poden producerades och sändes under ett valår finns uttryckliga uppmaningar till 

lyssnaren att använda sin demokratiska röst. Detta för att sätta press på makthavarna att 

göra det rätta även om ingen verkar lyssna eller om det känns som att en enskild individ 

inte har någon makt att förändra. I podcasten citeras, som tidigare nämnts, den 

debattartikel som Hadley-Kamptz skrev där hon menade att det finns ett samhälleligt 

kontrakt, en överenskommelse, som säger att det är viktigt av varje person går och röstar 

och att det är ett personligt ansvar att göra det. Detta är alltså den kulturella kontext som 

podcasten P3 Dystopia befinner sig i.  

 

Tillvägagångssätt 

Den retoriska analysens absoluta grund är enligt Vigsø (2010: 218) sättet på vilket 

avsändaren försöker övertyga lyssnaren, det vill säga hur. Berättelsen och argumenten i 

podcastavsnittet bygger på en blandning av logos, ethos och pathos och talar därigenom 

till både förnuft, känslor och människors moraliska övertygelser. Några av de mest 

centrala begreppen som används i avsnittet är koldioxidutsläpp, den globala 

uppvärmningen av jorden, havsnivåhöjningen, klimatförändringar, naturfenomen och 

katastrofer. Manuset är skrivet med ett vardagligt språk och ett personligt tilltal och har 

stundtals ett lätt raljerande och humoristiskt tonfall, blandat med svordomar.  
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Dispositionsanalys 
Nedan följer en redogörelse för de resultat som hittats när podcastavsnittet analyserats 

enligt den klassiska dispositionordningen. 

 

Inledningen 

Podcastavsnittet inleds med den fiktiva berättelsen om översvämningen i Kristianstad. En 

talare gör bäst i att fånga lyssnarens uppmärksamhet genom att inleda med en 

häpnadsväckande berättelse som knyter an till ett samhälleligt aktuellt ämne. Den 

inledande berättelsen syftar till att få lyssnaren att förstå vilka ödesdigra konsekvenser 

som havshöjningen kan föra med sig och hur det vardagliga livet kan förändras avsevärt 

som ett resultat av detta. På grund av att lyssnaren direkt kastas in i denna dystopiska 

värld kommer personen att känna rädsla inför framtiden. En kort passage där 

producenterna beskriver P3 Dystopias syfte är insprängt i den fiktiva berättelsen där de 

berättar vilka de är, vad de heter och att de gör: ”ett program om när katastrofen kommer. 

Om när allt går utför. Och vad vi kan, eller kanske inte kan göra åt saken. I det här 

avsnittet pratar vi om havet. Det stiger och det kommer inte sjunka undan igen.” 

 

Denna inledning är mycket effektfull och signifikativ för podcastens kommunikativa 

uttryck. Samtliga av podcastens tio avsnitt inleds på samma vis och är troligtvis nyckeln 

till dess populärkulturella framgång. Som riskkommunikationsinsats är podcasten unik i 

det att den framkallar den känslomässiga komponenten rädsla genom den dystopiska 

beskrivningen av en framtid kontrollerad av havets naturkrafter. 

 

Bakgrundsteckning 

Nästkommande fas ger lyssnaren en kärnfull beskrivning av det problem producenterna 

vill övertyga lyssnaren om att finns. Beskrivningarna består i bakgrundsfakta om vilka 

naturkatastrofer som inträffat under 2000-talet och vilka problem önationen Tuvalu står 

inför när havet nu hotar deras existens. Korta nyhetsinslag och intervjuer med 

nyckelpersoner utgör en stor del av denna akt och varvas med producenternas egna tankar 

om vilka problem Sverige står inför när havet kommer. Att problemet med att 

havsnivåhöjningen bör angå hela Sveriges befolkning blir tydligt genom att citera de 

rapporter SMHI tagit fram om att havsnivån i Sverige beräknas stiga med cirka en meter 

inom detta århundradet. Klippningen mellan de olika nyhetsinslagen, 

ögonvittnesskildringarna och talmanuset håller ett högt tempo och avslutas med en 
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kärnfull vändpunkt. De menar att människor dagligen översköljs av information om den 

globala uppvärmningen, klimathotet och växthuseffekten. Producenterna berättar att de 

genom denna podcast vill presentera ett nytt perspektiv för att inte bli en del av 

bakgrundsbruset. De visar medkänsla för lyssnaren när de tillkännager sin avsikt med 

podcasten och vill på det viset forma lyssnaren till att vara mottaglig för den nya 

information de vill sprida. Producenterna vill rikta uppmärksamheten mot den graf som 

kommer att vara central för podcastavsnittets argumentation och de sista orden i fas 

nummer två är att producenterna säger att de på grund av konsekvenserna presenterade i 

grafen gör att de undrar ”hur i helvete kommer det här att gå?” 

 

Framställning 

Den tredje fasen ger lyssnaren en pedagogisk introduktion till talets huvudsakliga innehåll 

och berättarrösten i podcastavsnittet uppnår detta genom att systematiskt gå igenom vad 

den ovan nämnda grafen betyder. De introducerar oceanografen John Englander genom 

ett klipp från hans TED Talk från 2014 där han talar om grafens relevans för dagens 

miljödiskurs. Englanders föredrag är ett par år gammalt och för att bekräfta att den 

fortfarande är giltig har producenterna ringt upp honom för en intervju. Detta är viktigt 

för podcastens trovärdighet, att de faktiskt har pratat med Englander personligen och inte 

bara använder sig av offentliga YouTube-klipp. Genom denna telefonintervju får 

dessutom producenterna möjlighet att ställa sina egna frågor till honom för att kunna 

dirigera samtalet åt de håll de önskar. En av de viktigaste frågorna de vill ha svar på i 

intervjun är huruvida mänskligheten är ansvariga för den globala uppvärmningen. 

Englander ger skäl för sin övertygelse att det de facto förhåller sig så och producenterna 

sammanfattar hans utläggning med ett kort och koncist yttrande: “svar JA!”.  

 

I denna fas får lyssnaren ta del av den forskning Englander gjort på Antarktis och 

Grönlands glaciärer och vilka orsaker som gör att de smälter och faller samman, även 

kallat glaciärkalvning. Vetenskapliga bevis och logiska slutledningar pedagogiskt 

förklarade med tydliga kopplingar till platser nära lyssnaren. Producenternas mål med 

detta avsnitt är att föra de geografiskt avlägsna abstrakta konsekvenserna av den globala 

uppvärmningen närmare lyssnarens omedelbara närhet. För att kunna göra detta använder 

det sig av metaforer och exempel som förenklar de komplexa problemen med 

havsnivåhöjningen. Englanders vetenskapliga forskning framstår som mindre 

komplicerad när de förklaras med vardagliga uttryck och formuleringar.  
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Förslaget 

Nästa fas lägger fram den ståndpunkt talaren försöker övertyga lyssnaren om. 

Podcastavsnittets huvudsakliga ståndpunkt är att havet oundvikligen kommer att komma 

och att havsnivåhöjningen är ett faktum. Hur mycket havsnivån kommer att stiga är dock 

oklart och fortfarande något som människor har möjlighet att påverka. Podcasten syftar 

till att mobilisera stöd för deras ståndpunkt och vill bidra till förändrat beteende hos varje 

individ, att det är upp till dem att ta sitt ansvar för konsekvenserna av det kollektiva 

handlandet.  

 

Producenterna redogör inte bara för de stigande havsnivåerna i världen utan även för de 

förväntade förändringar som kommer ske i Sverige. I en intervju med meteorologen Pär 

Holmgren diskuteras IPCC:s prognos för vilka framtidsbilder de förutspår. Det pratar om 

både ett mardrömsscenario och ett optimistiskt scenario. Det optimistiska scenariot 

bygger på att samhället lyckas stoppa i stort sett alla utsläpp av gas, olja och kol och ner 

till minsta flygresa och plastbestick, under det här århundradet. Att oljan stannar i jorden 

och jordens befolkning stannar på runt 9 miljarder invånare. Då förutspår IPCC att 

havsnivån stiger med 60 cm till år 2100 och om 2–300 år kommer höjningen att vara ett 

par meter.  

 

I mardrömsscenariot kommer havet att stiga snabbare och då når havet en meter redan år 

2100. Dessa siffror och höjdangivelser ter sig så pass abstrakta och tidsmässigt avlägsna 

att lyssnaren eventuellt inte kan få grepp om dem. Ett exempel illustrerar i klartext vad 

de skulle innebära för Tuvalu, som skulle bli helt obeboeligt vid en höjning på 20 cm. I 

denna fas ger sig producenterna återigen till känna och talar om hur de personligen skulle 

påverkas av havsnivåhöjningen. Även om det i Sverige fortfarande pågår en landhöjning 

kommer landet att drabbas av andra problem än att havet sväljer hela nationen. 

Temperaturen bli ungefär sju grader varmare och till följd av det mindre snö och mera 

regn. Dricksvattnet i Mälaren kommer att bli oanvändbart och sommarparadis på Sveriges 

västkust kommer att försvinna. För att belysa problemet med översvämningar ytterligare 

talar producenterna om vad det är för sorts vatten som kommer att komma. Det är inte 

vackert, klart och badvänligt vatten, utan ett smutsigt och kemikalieförgiftat sådant. De 

pratar vidare om vilka rent samhälleliga konsekvenser den förändrade havsnivån kan 

orsaka i form av skador på infrastrukturen. Saker som människor tar för givet som till 

exempel transporter av matvaror till affärer, bensintillgång, sophämtning, 
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vattenreningsverk och framkomliga vägar kommer att försvinna eller försvåras. 

Producenterna beskriver också vilka ideologiska perspektiv som går att finna i 

konsekvenserna av havsnivåhöjningen. Allt detta syftar till att föra de geografiskt och 

psykologiskt avlägsna farorna närmare lyssnaren. 

 

Bevisning och argumentation och vederläggning av motståndarens argumentation  

Enligt den klassiska dispositionsordningen arrangeras ett tal med ett separat avsnitt för 

argument och ett för de förväntade motargumenten. När podcastavsnittet analyserades 

fann uppsatsen att producenterna sammanvävt argument och motargument till en enda 

retorisk enhet och därför presenteras uppsatsens analysresultat av argument och 

motargument under samma rubrik. Uppsatsen har kunnat identifiera tre huvudsakliga 

argument med tillhörande motargument. Nedan följer en redogörelse för hur de hänger 

ihop, vad de bygger på och vad de har för betydelse för övertalningsförsöket. 

 

Under analysen av podcastavsnittet framkom att argumentationsfasens första del inleder 

med den imaginära motståndarens förväntade motargument. En redovisning av ett antal 

olika lösningar och åtgärder som genomförts både i Sverige och i resten av världen för 

att skydda sina städer från den stigande havsnivån inleder denna fas. Om detta skulle ha 

varit en offentlig debatt, till exempel mellan politiker inför ett riksdagsval, skulle kanske 

den ena parten hävda att klimathotet och den stigande havsnivån är under kontroll och 

åberopa dessa lösningar som ett argument för sin övertygelse. Producenterna presenterar 

till att börja med några rimliga försök på hemmaplan som syftar till att hålla havet på 

avstånd, men går sedan över till att raljera över några lösningsförsök som kanske inte är 

fullt lika rimliga. 

 

Jag måste bara nämna det sjukaste fly från vattnet grejen en stad nog har gjort. 

På 1800-talet höjde man hela Chicago med nästan två meter för att komma 

högre upp över floden. Det finns ögonvittnesskildringar som till exempel 

berättar om hur ett halvt kvarter lyftes upp med hjälp av sex tusen domkrafter. 

 

Podcastavsnittets första argument blir således att de menar att allt de hittat hittills i 

lösningsväg faktiskt inte är lösningar utan att det egentligen handlar om damage control, 

skadebegränsning. De bemöter samtliga av dessa lösningar genom att ifrågasätta och 

driva med dem. Som tidigare nämnts menar Lindqvist (2016: 246) att det näst starkaste 
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argumentet bör placeras först, vilket uppsatsen menar att producenterna gör. Detta första 

argument bygger på pathos eftersom det humoristiska tonfallet syftar till att få lyssnaren 

att skratta och avfärda lösningarna som ett skämt. 

 

Nästa argument som identifierats bygger på den debattartikel som Hadley-Kamptz skrivit 

där hon citerar en studie från Lunds Universitet. Studien gör gällande att de tre viktigaste 

sakerna en enskild individ kan göra för att minska sitt klimatavtryck är att inte skaffa 

barn, inte flyga och inte äta kött. Producenterna menar på detta viset att det är viktigt att 

varje individ gör sitt för att minska koldioxidutsläppen, som i sin tur värmer jorden och 

på grund av det ökar havsnivån. Eftersom detta argument bygger på en studie syftar 

argumentet att tala till lyssnarens intellekt och logiska slutledningsförmåga, med andra 

ord bygger argumentet på logos. 

 

Producenterna förväntar sig ett motargument som säger dels att de människor som redan 

har barn såklart inte kan avskaffa dem och dels att stålverket SSAB är den enskilt största 

källan till koldioxidutsläpp i Sverige med deras 1,8 miljoner ton per år. Detta skulle 

motsvara att 350 000 svenskar åker till Thailand varje år. Så mycket för individens 

möjlighet att påverka genom sina val. Motsättningarna mellan klimataktivister och 

klimatförnekare är så pass starka inom dagens miljödiskurs att diskussionen om huruvida 

den enskilda individen eller fabrikerna står för mest utsläpp i Sverige är mycket mättad. 

Detta argumentationsutbyte har placerats i mitten av argumentationsfasen på grund av 

denna infekterade motsättning. Det tycks dock vara så att producenterna ändå tycker att 

samtalsämnet fortfarande är så pass relevant för övertalningsförsöket att det är värt att 

nämnas. 

 

Det sista argumentet utgörs av en fortsättning på koldioxidutsläppen i Sverige. 

Producenterna meddelar att Sverige står för en tusendel av hela världens utsläpp och att 

landet släppt ut allt mindre växthusgaser de senaste tjugo åren. Vad som däremot inte 

diskuteras, enligt dem, är att utsläpp som kopplas till svenska konsumtion ökat med 

nästan 50 procent under samma period. De menar att människorna som lever i de fattigare 

länderna, där produktionen av det som konsumeras äger rum, är de som får stå ut med 

följderna av svenskarnas handlande. 
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Man kan säga att vi har outsourcat ansvaret, outsourcat utsläppet som vår 

livsstil orsakar. /.../ Det är de allra fattigaste och sårbaraste människorna som 

ligger bakom minst utsläpp men samtidigt är det de som kommer att drabbas 

allra hårdast. 

 

Detta argument syftar till att tala till människors ethos, deras samvete och moraliska 

värderingar. De personer som har en stark empatisk förmåga kommer att tycka att detta 

är ett mycket effektfullt argument för att minska den egna klimatpåverkan. Detta sista 

argument förefaller vara det starkaste i argumentationsfasen eftersom producenterna inte 

bemöter det med något förväntat motargument. Ett tänkbart motargument skulle dock 

kunna vara att människor utan empati inte bryr sig om befolkningen i de fattiga länderna 

och det faktum att de får sota för västvärldens handlingar. Genom att istället låta detta 

vara osagt anklagar inte producenterna någon för att vara självisk och hjärtlös utan lämnar 

dem istället med att fundera över sin egen människosyn. 

 

Avslutning 

Under denna del av podcasten sammanfattar P3 Dystopia de viktigaste argumenten och 

knyter an dem till känslor som de hoppas mottagarna har inför sakfrågan. Den avslutande 

passagen utgörs av en klassisk grekisk myt om Sisyfos. Sisyfos kastades ner i dödsriket 

och blev tillsagd att rulla en stor stenbumling uppför en kulle. Om han lyckades få upp 

stenbumlingen så skulle han sättas fri, men varje gång han kom mot toppen rullade 

stenbumlingen ner igen och detta pågår i all oändlighet. Producenternas syfte med denna 

metafor tycks vara att tala till människors känsla av maktlöshet inför den egna 

möjligheten att påverka utgången av klimatförändringarna och havsnivåhöjningen. 

Talaren misstänker att lyssnaren känner sig uppgiven efter all den information avsnittet 

innehåller och på grund av detta inte är villig att förändra sitt beteende. Vidare berättar 

de att den franske filosofen Albert Camus plockade upp denna myt och gjorde den till en 

del av sin existentialistiska filosofi. Camus menade att människor måste fortsätta rulla 

stenbumlingen även om det i slutändan verkar lönlöst och att de måste lära sig att sätta 

ett värde i själva kampen eftersom det är det enda sättet att ge sina liv någon mening. 

Producenterna gör på detta viset parallellen att klimatet är stenbumlingen och 

mänskligheten är Sisyfos.  
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De avslutande meningarna i podcasten är mycket effektivt formulerade och genom dem 

får lyssnaren ta del av talets slutgiltiga uppmaning och svaret på den fråga som ställdes i 

inledningen, vilken ju var vad kan vi göra för att undvika den katastrof som det skulle 

innebära när havet kommer? 

 

Analys av känslor 
Enligt Meijnders et al. (2001: 965) bör kommunikationsinsatser baserade på känslor som 

ska syfta till beteendeförändring uppfylla tre krav. Uppsatsen har analyserat 

podcastavsnittet för att se om dessa krav uppfylls. Till att börja med ska ett kristallklart 

samband mellan själva faran och det individuella beteendet förklaras. Podcastavsnittet 

gör detta mycket effektivt genom en rad olika liknelser och förklaringar av vetenskapliga 

fakta, som annars skulle vara för avancerade för att förstå orsak och verkan. 

Producenterna bygger en stor del av berättelsen på den graf som John Englander utarbetat. 

Det grafen visar är, svart på vitt, att mängden koldioxid i atmosfären, jordens temperatur 

och havsnivån rör sig tillsammans. Vad grafen också visar är att den linje som 

representerar mängden koldioxid i atmosfären pekar spikrakt uppåt. Orsaken till att denna 

linjen går upp i taket är industrialiseringen, det vill säga när vi människor startar våra 

fabriker, när vi börjar flyga överallt, köra bil, när vi dubblar oss, sen fyrdubblar världens 

befolkning på bara några generationer, då slår vi plötsligt sönder en naturlig cykel som 

har böljat fram och tillbaka i miljontals år. På detta viset förklarar han mycket 

uttrycksfullt vilket kristallklart samband det finns med det egna individuella handlandet 

och klimatförändringarna.  

 

Efter att detta kristallklara samband förklarats måste några åtgärdsförslag som går att 

genomföra på ett individuellt plan introduceras. Producenterna beskriver några förslag på 

ändringar som kan göras i det vardagliga livet. De menar att det är viktigt att planera sin 

konsumtion och vara medveten om det inte går att flyga tio gånger om året, renovera 

huset, köpa nya kläder, äta kött till varenda måltid och åka bil till jobbet varje dag och 

samtidigt tro att jorden inte påverkas av detta. Denna utläggning kan räknas som tydliga 

exempel på vilka dagliga saker som bör göras mindre av varje enskild person. Enligt 

Meijnders (2001: 965) ska de personliga åtgärdsförslagen bygga på starka argument. 

Podcastavsnittets gör detta genom att säga följande. Det finns statistik som säger att 

Sverige har släppt ut allt mindre växthusgaser de senaste tjugo åren. Vad som däremot 

inte diskuteras, enligt dem, är att utsläpp som kopplas till svenska konsumtion ökat med 
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nästan 50 procent under samma period. Producenterna använder denna statistik för att ge 

sitt påstående om att varje människa måste planera sin konsumtion tyngd. Och detta var 

ju det starkaste argumentet i hela podcasten efter genomförd argumentationsanalys. 

 

Forskning på riskkommunikation baserat på känslor har under de senaste årtiondena 

fokuserat på att det är viktigt att föra hot på avlägsna platser närmare mottagaren. Detta 

görs bäst med hjälp av att beskriva hoten på ett konkret sätt med skräckinjagande 

återgivningar av verkligheten för att framkalla rädsla. Ejelöv et al. (2018: 6) menar dock 

att fler känslor än bara rädsla måste involveras. När ett hot beskrivs i konkreta termer kan 

mottagaren förstå vad som måste göras, men inte veta varför det är viktigt att göra det. 

Skuld och skam är däremot känslor som kan göra att människor förstår varför det är 

viktigt att agera och dessa känslor nås bäst genom att beskriva faror i abstrakta termer. 

Genom att blanda både abstrakta och konkreta beskrivningar av ett hot som sker på 

antingen geografiskt eller psykologiskt avlägsna platser, går det att framkalla både rädsla 

inför hotet självt men också skam och skuld inför vilken roll personen själv spelar i detta. 

Med andra ord anser de att genom att beskriva något som sker långt bort på ett abstrakt 

vis förstår mottagaren att faran verkligen existerar och varför det är viktigt att agera. 

Genom att beskriva hotet på ett konkret vis förstår mottagaren på vilket sätt den ska agera. 

Skuld och skam är dessutom vad som krävs för att kunna sätta sig in en annan persons 

situation. Dessa känslor är också viktiga att ta i beaktning eftersom de sammankopplats 

med långsiktigt agerande. Kontra rädsla som mest framkallar kortsiktigt beteende. 

Sammanfattningsvis behövs både konkreta och abstrakta beskrivningar.  

 

Ett hot som befinner sig på en geografiskt avlägsen plats har identifierats i 

podcastavsnittet. Det handlar om önationen Tuvalu och deras nuvarande situation. Den 

stigande havsnivån hotar nämligen redan nu deras existens eftersom en höjning av havet 

på ca 20–40 cm skulle svämma över hela ön. Konkret fakta spelas upp i form av ett 

uttalande från Tuvalus utrikesminister och ett klipp med en invånare från ön som 

beskriver hur vattnet sipprar ut ur marken och inte kommer över land, som det annars kan 

vara lätt att tro. Producenterna använder den inledande fiktiva berättelsen om 

Kristianstadsbon som ett sätt att konkretisera faran med den stigande havsnivån. 

Berättelsen sätter översvämningarna på Tuvalu i relation till en mellanstor svensk stad 

genom att beskriva en mycket dystopisk framtid som framkallar rädsla hos lyssnaren. För 

att övertyga lyssnaren om att detta är ett realistiskt framtidsscenario berättar de om vilka 
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problem Kristianstad faktiskt står inför redan nu. Genom att i inledningen konkretisera 

problemet med den stigande havsnivån är det sedan enklare för dem att ge lyssnaren 

förslag på vilka konkreta steg de bör ta för att inte bidra till den. 

 

En av de mest abstrakta hoten som går att finna i podcastavsnittet är IPCC:s 

mardrömsscenario som säger att inom 300 år kan havsnivåhöjningen ligga på uppemot 

storleksordningen tio meter eller mer. Det är lätt att förstå måttangivelsen eftersom en 

vägg av vatten på tio meter enkelt kan visualiseras. När det kommer till antalet år blir det 

dock mer komplicerat. 300 år är väldigt långt fram i tiden och alla nu levande människor 

kommer att vara döda då. Dessa tre århundraden framåt i tiden är därför ett hot med ett 

långt psykologiskt avstånd. För att kunna framkalla skuld och skam behövs hotet 

beskrivas i abstrakta termer, vilket görs genom att sätta detta hot i relation till lyssnarens 

framtida barn och barnbarn och beskriver vilken värld de kan tänkas behöva leva i. 

Genom denna representation av framtiden ger producenterna lyssnaren möjlighet att 

förstå varför de måste agera för att inte bidra till den stigande havsnivån. På grund av 

detta resonemang om konkreta och abstrakta beskrivningar om hot som befinner sig 

geografiskt och psykologiskt långt bort kan det sägas att P3 Dystopia lyckas med att 

framkalla såväl rädsla som skuld och skam och ger därför mottagaren både svaret på 

frågan varför och hur.  

Diskussion 
P3 Dystopia När havet kommer har som huvudsakligt syfte att övertyga lyssnaren till att 

ta ställning för miljön i valet 2018. De vill informera lyssnaren om vilka orsaker som 

ligger bakom havsnivåhöjningen och vilka katastrofala följder den kan föra med sig. 

Uppsatsen har undersökt avsnittet både ur ett storytellingperspektiv och ur ett retoriskt 

perspektiv för att kunna urskilja vilka strategier producenterna använt sig av för att 

förmedla sin sociala ståndpunkt i frågan.  

 

Ur ett vetenskapligt perspektiv har uppsatsen funnit att när det kommer till att involvera 

känslor i riskkommunikation måste hotet beskrivas i både konkreta och abstrakta termer 

för att lyckas övertyga sin lyssnare. På så vis kan avsändaren nå både de fundamentala 

och självmedvetna känslorna. Lyssnaren kommer då att förstå problemet som beskrivs, 

veta hur den ska agera utifrån det och varför det är viktigt att agera. Det är också 

betydelsefullt att veta hur en fängslande berättelse bör skapas och vilka retoriska 
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strategier som kan utnyttjas för att kunna behålla lyssnarens intresse och nå igenom 

mediebruset. Allt detta sammantaget gör att P3 Dystopia har ett unikt tilltal och en egen 

röst på den sociala debattens arena.  

 

När det kommer till det samhälleliga perspektivet har studien kunnat identifierat ett 

distinkt perspektiv genom vilket podcasten ser på sina lyssnare. De vill uppmana dem till 

att vara kritiska varelser gällande den informationsspridning som pågår om 

klimatförändringarna inom dagens miljödiskurs. Samtidigt har podcasten lämnat ett 

positivt intryck om vilken människosyn de har. Trots att mänskligheten ligger bakom 

samtliga av de klimatförändringar som existerar idag menar de att människor fortfarande 

har möjlighet att påverka vilken sorts framtida värld de vill leva i och lämna åt sina barn. 

Så det finns en glimt av hopp i podcasten! Deras huvudsakliga budskap är att 

medborgarna varje dag ska sätta press på makthavarna att göra det rätta även om ingen 

verkar lyssna. 

 

Självreflektion 
Genomförandet av denna studie har pågått under tolv veckors tid och då är frågan: har 

podcasten haft någon effekt på oss som har lyssnat på podcastavsnittet om och om igen 

och analyserat texten in i minsta detalj? Vi har känt oss upprörda, uppgivna, arga och 

ledsna, samtidigt som vi skrattat och häpnat över människors ignorans och dumhet. Vi 

har blivit berörda av både vittnesmål, vetenskapliga förklaringar och poetiska 

beskrivningar av en dystopisk framtid. Vi har fått nya kunskaper om de konsekvenser 

som den stigande havsnivån har och har haft både i andra delar av världen och här hemma. 

Men, under samma period har vi också fortsatt att åka bil korta sträckor inom staden, köpt 

både ny mobiltelefon och nya kläder och slarvat med sopsorteringen. Den största 

märkbara skillnaden är nog att varje gång vi gör ett val som inte är förenligt med en 

hållbar livsstil känner vi skam, att vi gör något vi inte borde göra och att andra får betala 

för det. Frågan som uppstår då är, om vi känner skam när vi gör något vi vet är fel och 

ändå inte ändrat vårt beteende, vad är det då som saknas? Den frågan är en studie i sig 

men det vi vet är att söndagen 26 maj 2019 är det val till EU-parlamentet. Där kommer 

vi definitivt att rösta för miljön och vår framtid.  
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Förslag på fortsatt forskning  
P3 Dystopia är en del av Sveriges Radio P3:s satsning inför valet 2018. Sveriges Radio 

tillhör public service och har ett särskilt samhällsansvar då deras uppdrag är att verka i 

allmänhetens tjänst. Detta innebär i praktiken att utbudet och innehållet i sändningarna 

ska vara mångsidigt samt spegla förhållanden i hela landet. Nyhetsrapporteringen ska 

utövas sakligt och opartiskt (Myndigheten för press, radio och tv, 2019). Med andra ord 

ska denna institution inte ta ställning till vad som är rätt eller fel i en specifik fråga och 

därmed inte influera sin publik åt det ena eller andra hållet; de ska presentera verkligheten 

som verkligheten är. P3 Dystopia kan räknas som kampanjjournalistik på grund av sina 

redaktionella ställningstaganden om vad som behövs göras på en politisk nivå för att 

mildra eller stoppa klimatförändringarnas utveckling. Trots att de redovisar sina källor 

mycket föredömligt finns ett tydligt ideologiskt perspektiv på sakfrågan och på grund av 

detta kan objektiviteten ifrågasättas. Frågan som bör ställas är huruvida detta är förenligt 

med public service uppdrag eller ej. Det hade varit intressant att vidare analysera vilka 

problem det finns för public service att sända en sådan produktion som P3 Dystopia är.  
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