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Abstract

What is Peak Oil and does it exist?

A Critical Discourse Analysis of Swedish newspapers

The purpose of this study is the reports of Peak Oil in Swedish newspapers. In other words,  how do the news portray or describe the concept and what sources are used when writing articles. With this in mind, I have studied eight published articles in three Swedish newspapers,  Dagens Nyheter, Dagens Industri  and Svenska Dagbladet. To study these articles I've used a qualitative content analysis, as a method, or more specific a  Critical Discourse Analysis (CDA). This method was chosen due to it's tools to examine the text itself and to reveal the structures, unconscious meaning and power of words. Further more I have used theories as  agenda-setting (including framing and priming),  

ideology and newsworthiness to complement the study.The  result  from  the  content  analysis  shows  two  evident  ideologies,  one  with  an economic perspective and the other with an environment perspective – with resource limitation in mind. The credibility of the sources used depends on who wrote the texts,  where both sides tried to be as convincing as possible when presenting their truth and facts. Overall the environment perspective was portrayed as doomsayers and pessimists with a greater degree of uncertainty, while the economic perspective was described as optimists and with certainty. Regarding the sources the paper also shows that in all the articles  confirm  and  legitimize  the  power  to  certain  sources.  One  particular  source stands out, specifically Kjell Aleklett who is represented in more than half of the articles. One probable reason being that he is an respected scientiest who primarily represents the resource limitation aswell as the enviroment perspective. Another that journalists use certain sources to apper credible, but also let sources with power to keep holding on to it.
Keywords: Agenda-setting,  framing,  priming,  newsworthiness,  critical  discourse analysis, content analysis, newspaper, media
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1. InledningAtt olja, vår utan tvekan viktigaste energikälla, kommer att ta slut har diskuterats i över 50 års tid och är starkt förknippat med begreppet Peak Oil. En fråga som får allt större  utrymme och vars nyheter värderas allt högre (Hvitfelt 195, 120f). Den första modellen vad gäller Peak Oil dök upp 1956, när M. King Hubbert träffsäkert förutsåg att Amerikas produktionstopp för olja skulle inträffa mellan 1965 och 1971 – den så kallade Hubbert Peak Theory-modellen (hubbert.mines.edu). Vidare trodde han att världens oljeresurser skulle nå sin topp omkring 1995, vilket aldrig inträffade. Dateringsmisstag behöver dock inte innebära att han har fel i sak. Peak Oil handlar egentligen inte om att själva oljan ska ta slut,  utan det  innebär den tidpunkt som utvinningen är som allra högst,  vartefter  produktionstakten stadigt och oförändrat sjunker. Något som däremot indirekt kan ge sådana konsekvenser, speciellt för länder som inte själva utvinner råvaran – exempelvis Sverige (spbi.se: svd.se). En annan aspekt är nettoenergi, också kallad Energy Returned on  Energy  Invested,  där  forskare  påpekar  att  vi  redan  har  använt  den  billiga  och åtkomliga  oljan  och  att  det  blir  allt  dyrare  att  producera  oljeprodukter (soest.hawaii.edu). Om  toppen  redan  har  inträffat,  eller  när  den  kommer  att  inträffa  är  något  som debatterats flitigt – andra  ifrågasätter om  någon  begränsning överhuvudtaget existerar. Kjell Aleklett, fysikprofessor vid Uppsala universitet och grundare av Association for the Study  of  Peak  Oil  (ASPO),  har  under  flera  år  varnat  för  ett  kommande oljeproduktionstopp, Peak Oil. Det vill säga när produktionen från nya oljefyndigheter inte  längre  kan kompensera för den avtagande produktionen i  de gamla.  Andra,  inte sällan med ett ekonomiskt perspektiv, menar att det inte finns någon begränsning i sikte.  Detta då vi  ständigt  hittar nya fält  och att politiker allt  oftare tillåter att borra olja  i  tidigare  förbjudna  områden  (nytimes.com).  Två  exempel  på  grupper  som  aktivt  och tydligt arbetar med att föra fram sina åsikter och ståndpunkter via medierna. Där en av dessa gärna ser att  frågan ofta lyfts  upp av journalister,  medan den andra gärna vill  fokusera på andra aspekter av oljeproduktionen – eller helst inte alls. Det handlar med andra ord agenda-setting, framing och priming (Nord & Strömbäck 2004, 329: 353f). Utgångspunkten för arbetet är den svenska rapporteringen och debatten kring Peak Oil, hur den ser ut och om publicerade artiklar lyfter fram eller förkastar konceptet.
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1.1 SyfteSyftet med studien är att undersöka hur rapporteringen kring ämnet Peak Oil sett ut i  tryckta svenska rikstäckande tidningar, under perioderna 2005/2006 och 2011/2012. Det vill säga vad som rapporteras, hur det beskrivs och vilka som får komma till tals. Men också om det finns någon skillnad i innehållet för respektive period.
1.2 FrågeställningDe frågeställningar jag använder mig av för att uppnå syftet är:

• På vilket sätt framställs ämnet?
• Vilka idéer och budskap framkommer i tidningarna?
• Vem eller vilka källor får komma till tals?
• Skiljer sig innehållet från 2005 till och med 2012?

1.3 DispositionI studiens andra kapitel beskriver jag teori och tidigare forskning. Kapitlet inleds med tidigare  studier  som  berör  nyhetsvärdering,  journalistik  och  medier,  därefter presenteras de teorier som används i uppsatsen – i detta fall agenda-setting, ideologi och nyhetsvärdering. Kapitel tre berör det material som studien bygger på, där jag tar upp avgränsningar, källa och urval. Det fjärde kapitlet avser den metod uppsatsen bygger på, där jag beskriver kritisk lingvistik och dess grundstenar. I kapitel fem presenterar jag min analys, vilken efterföljs av en slutdiskussion i det avslutande kapitel sex.
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2. Teori och tidigare forskning

2.1 Tidigare forskningDet  finns  en  hel  del  tidigare  forskning  vad  gäller  nyhetsvärdering,  journalistik  och medier. I min genomgång av denna forskning har jag dels fått vägledning att identifiera teorier  och  metoder  som  är  relevanta  för  min  studie.  Men  också  en  bakgrund  till journalistikens och mediernas utveckling. De studier som behandlar Peak Oil riktar sig främst  på  hur  begreppet  kan  komma  att  påverka  i  framtiden  och  vilka  följder  en begränsad tillgång på olja kan medföra. Jag har däremot inte funnit någon studie som behandlar hur ämnet diskuteras i svenska medier. Denna tidigare forskning är något som dels  kan  motivera  syftet  med  min  undersökning,  men  som  också  bidrar  till  en infallsvinkel. Både Hadenius & Weibulls och Hvitfelts arbeten ger exempelvis en bild av hur mediemarknaden fungerar, hur journalistiken formas av sensationella händelser och dramaturgi.  Hvitfelts  På  första  sidan  (1985),  men  också  Bengt  Johanssons  Vid 

nyhetsdesken. En studie av nyhetsvärdering vid svenska nyhetsredaktioner (2008) har varit relevant för infallsvinkeln på min egen studie, inte minst hur de ser på journalistikens nyhetsvärdering.Bengt  Johanssons  Vid  nyhetsdesken.  En  studie  av  nyhetsvärdering  vid  svenska  

nyhetsredaktioner (2008) är en rapport som berör nyhetsvärdering. Studien är en del av en serie rapporter i  forskningsprojektet  Hot på agendan  genomfört  mellan 2005 och 2008 av Demokratiinstitutet  DEMICOM. Hela serien studerar mediernas rapportering kring  samhälleliga  hot  och  risker.  Bengt  Johanssons  undersöker  i  sin  studie  hur nyhetsvärderingen går till på ett antal svenska nyhetsredaktioner som Rapport, Svenska Dagbladet och Dagens Eko. Han studerar bland annat hur medierna producerar nyheter, hur de väljer ut  och väljer bort  material  – vilken urvalsprocess en nyhet går igenom innan den alls publiceras. Just nyhetsvärderingen i denna studie är också det som jag anser är mest relevant för mitt arbete.Medieforskarna Hadenius  och Weibulls  rapport  Sensationsjournalistik  eller  nödvändig  

granskning? (1990) är skriven på uppdrag av Svensk Informations Mediecenter (SIM) och studerar tre mediala händelser under 1980-talet. Studien behandlar den granskande journalistiken  och  dess  problem.  Bland  annat  hur  personerna  och  deras  framtid 
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påverkades i  dessa tre fall  genom mediernas framställning.  Där medier presenterade historia,  livssituation och information som tidigare inte var tillgänglig – där en effekt blev uppsägningar och avhopp från tjänster. Vidare berör de etiska perspektiv och hur journalister handlat i dessa specifika fall, men också hur de handlade rent professionellt. Författarna menar på att det främst handlade om sensationsjournalistik, medan pressen menade  på  en  nödvändig  granskning.  De  refererar  också  till  Furhoff  (1986) där författaren  skriver  att  det  inte  alltid  ligger  i  medieföretags  intresse  att  föra  en granskande journalistik, utan att det kommersiellt kan vara bättre med en mer oetisk personjournalistik (Hadenius & Weibull 1990).Håkan Hvitfelts På första sidan (1985) är skriven på uppdrag av Beredskapsnämnden för psykologiskt  försvar.  Hvitfelt  studerar  journalistiken och dess  nyhetsvärdering  ur  ett kritiskt perspektiv. Extra intressant är också att rapporten var av mycket stor betydelse när  den kom ut  och den första  av  denna  typ  inom svensk  forskning.  Främst  är  det  urvalsprocessen vad gäller nyhetsvärdering som avhandlas, men också hur andras roll ser  ut  i  processen,  exempelvis  journalister.  Undersökningen baseras  på  en  analys  av förstasidorna hos Sveriges (då) största tidningar (Hvitfelt  1985).  Författaren redogör noga  den  teoretiska  utgångspunkten  för  nyhetsvärdering,  men  ger  också  sin  syn  på begreppet  med  stöd  av  tidigare  forskning.  Centralt  är  också  att  värderingen  inte  är slumpmässig, utan snarare är systematisk. Under processen väljs delar av verkligheten ut, vilka har vissa specifika och gemensamma egenskaper – medan andra som saknar dessa istället väljs bort. Olika händelser anses, av varierande grad, vara nyhetsmässiga och är något som återspeglas i  det utrymme de får i nyhetsmedier. Vidare behandlar författaren också identifikationsfaktorer,  hur geografiska och kulturellt avstånd spelar roll och hur tidsfaktorn är en viktig ingrediens (ibid). Då jag kommer att gå in djupare på  Håkan Hvitfelts forskning i teorikapitlet väljer jag att inte presentera samtliga faktorer och formler här.
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2.2 Teori

2.2.1 Agenda-settingLars Nord skriver om mediernas förmåga att bestämma den politiska dagordningen, det vill  säga  agenda-setting  teorin.  Teorin  hävdar  att  massmedier  i  allra  högsta  grad påverkar  dess  publik.  Genom att  rapportera  om specifika  ämnen och aktuella  frågor påverkar  medierna  vår  uppfattning  om  hur  viktiga  dessa  är.  En  förenklad sammanfattning av agenda-setting är att ”medierna inte säger vad vi ska tycka, utan vad vi ska tycka något om” (Nord & Strömbäck 2004, 329: Nord & Strömbäck 2012, 319f). Ett begrepp som kan vara något missvisande om detta tolkas som att medier har en utstakad och planerad strategi att påverka, samt att journalisterna har en intention att vela styra opinion. Det handlar snarare om att nyhetsmedier och arbetande journalister sätter  agendan efter  vad  de  tror  att  sin  målgrupp eller  publik  är  ute  efter  (Nord  & Strömbäck 2012, 19ff). Vilken information värderas som en nyhet och vad sorteras bort? Det är detta som avgör vad mottagarna kommer att lägga tid och energi på att tycka till  om. Samtidigt är det heller ingen envägskommunikation, utan publiken påverkar i sin tur också innehållet - agenda-setting är ett samspel mellan medier och publik (ibid). Människor  är  beroende  av  information  och  medier  för  att  kunna  orientera  sig  i samhället,  medan medierna i  sin  tur  är  beroende av vad dessa  människor  tycker  är relevant samt hur stort behovet av orientering är . Ett stort behov av orientering innebär också att medier i allra högsta grad är relevant. Är behovet däremot mindre så måste medierna  också  erbjuda  andra  tjänster  för  att  upplevas  som  relevanta. Sammanfattningsvis är agenda-setting ett samspel där medier, publik och beslutsfattare alla spelar en roll. 
2.2.2 Framing och PrimingEn utveckling av agenda-setting teorin innefattar även begreppen framing och priming. Priming  kombinerar  såväl  medieagendan  som  medieinnehållets  betydelse  i kommunikationen.  Det  vill  säga  hur  människors  bedömning  av  frågor  eller  ämnen, exempelvis Peak Oil, påverkas beroende på vad medierna väljer att publicera och inte. Medierna  kan  således  skapa  opinion,  eller  förändra  ett  beteende  genom  deras 
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publiceringar av nyheter (Nord & Strömbäck 2004, 353f). Skulle medier ofta publicera nyheter och artiklar om Peak Oil är det inte säkert att detta påverkar människors åsikt om ämnet, utan det påverkar snarare hur viktig de anser att ämnet är.Medan den första nivån handlar om de objekt, vilka sakfrågor, som dagordningen berör syftar  begreppet  priming  till  de områden,  ämnen  eller  frågor  som  medier  väljer  att belysa eller helt utelämna (Nord & Strömbäck 2012, 323ff).  För att exemplifiera priming ytterligare kan vi använda oss av ett politiskt exempel. Där ämnen och frågor som lyfts fram i  ett  debattprogram kan bli  helt  avgörande för  vad människor uppfattar att  ett  politiskt parti bedriver för typ av politik. Hade de valt att lyfta fram något annat kanske utgången  och  uppfattningen  blivit  en  annan.  Medan  agenda-setting  avser  mediers täckning ser priming till hur medierna framställer ämnen och frågor som viktigare än andra (Nord & Strömbäck 2004, 353f).Inom begreppet priming ingår även  substantiella-  och  affektiva attribut.  Substantiella attribut  syftar  exempelvis  till  en  persons  ideologi,  åsikter  och  personlighet.  Medan affektiva attribut ser till  hur medieprapporteringen kring en person ser ut, om denna framställs positivt eller negativt (Nord & Strömbäck 2012, 324). Till exempel så är detta av intresse vid en studie kring vilken typ av rapportering som sker kring Peak Oil, både hur ämnet framställs men också innehållsmässigt. Det vill säga vem som skriver, vilken ton rapporteringen framhåller samt vilka åsikter som framhävs. Framing-teorin ser till mediernas utformning av verkligheten och hur denna gestaltning påverkar människor i  deras verklighetsbeskrivning och uppfattning.  Det vill  säga hur nyhetsinnehåll vanligtvis utformas och ges ett sammanhang av journalister inom ramen för  vad som upplevs  som bekant  för  dess  publik.  Men framing kan också se  till  hur publikens  referensramar  påverkas  av  journalisternas  verklighetsbeskrivning  –  deras version av verkligheten (Nord & Strömbäck 2004,  353f).  Robert  Entmans citat  är  ett ypperligt förtydligande om vad framing handlar om: ”frame innebär att man väljer ut vissa  aspekter  av  en  uppfattad  verklighet  och  gör  dem  mer  framträdande  i  en kommunicerande text, för att på så sätt främja en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen lösning på det beskrivna problemet” (Nord & Strömbäck 2012, 328). 
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Framing  handlar  mycket  om  hur  mediers  gestaltningar  kan  påverka,  och  rent  av förändra, sin publiks referensramar (Entman 1993, 51ff). Detta genom att lyfta fram och belysa specifika egenskaper, vilka också blir de mest framträdande. Ett relativt komplext ämne som Peak Oil kan uppfattas helt olika, beroende på hur rapporteringen ser och hur den som rapporterar har uppfattat ämnet i fråga. Valet att lyfta fram bilder på sinande oljekällor och en text  som argumenterar för att  det  är kris  kan exempelvis  förstärka budskapet om en katastrof. Alternativt att en serie artiklar argumenterar för att Peak Oil  inte  existerar,  då  människan  ständigt  hittar  nya  oljekällor  och  utvecklar  ny  teknik. Medier och journalister kan alltså gynna ämnen, områden eller personer – samtidigt som andra likväl kan missgynnas. Framing handlar alltså dels om hur medierna arbetar, det vill säga vilka ramar dessa verkar inom. De normer, rutiner och förutsättningar som i sin tur styr utbud och hur nyheterna utformas. Men också hur medierna vinklar, perspektiv och aspekter som får ta plats (Nord & Strömbäck 2012, 327ff: Entman 1993, 51ff).
2.2.3 IdeologiNyhetsindustrin  är  en  bransch  i  förändring,  där  organisationer  pressas  av  den förändrade marknaden och kämpar för att få ihop det ekonomiska. Tidningsbranschen i synnerhet  är  under  extrem press  i  kölvattnet  av  internet  och  dess  utveckling.  Vissa aktörer har dukat under medan andra har gjort radikala förändringar för att få tidningen att gå runt (Allan 2010, 8f). En sida av detta är att journalistiken och nyhetsbranschen blir  allt  mer centraliserad, det vill  säga att det blir färre men större aktörer.  Dels  då företag  går  i  graven,  men  också  för  att  andra  företag  köper  upp  konkurrenter.  Ett exempel  på  detta  är  Rupert  Murdoch  och  hans  nyhetsimperium  (newscorp.com). Utvecklingen  av  internet  innebär  dock  även  en  mindre  påverkan  från  medierna  och agenda-setting.  Medierna kontrollerar och bestämmer inte längre på samma sätt  vad människor  vet,  rollen  som  gatekeeper  har  minskat  markant.  Omorganiseringar, nedskärningar  och  avvecklingar  får  effekten  att  nyheter  blir  mer  koncentrerade, samtidigt  som  personalen  ska  bli  mer  flexibla  och  får  fler  uppgifter  att  genomföra, såkallad  multi-tasking.  Detta  innebär  sannolikt  att  den  producerade  kvaliten  på nyheterna  påverkas  negativt  i  jakten  på  ständig  effektivisering  (Allan  2010,  8ff). Effektivisering är relevant då nyhetsredaktion i allt större utsträckning publicerar och 
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rapporterar ”färdiga” nyheter inskickade från företag och organisationer. Det underlättar alltid arbetsbördan att få en i princip färdigställd nyhet i handen.Den  dominanta  ideologin  är  en  marxistisk  teori  om  hur  den  styrande  kapitalistiska klassen för över sina idéer på de underordnade klasserna – med andra ord hegemoni.  Inte att de nödvändigtvis tvingar på dem sina åsikter, utan att de för fram sina specifika idéer, normer och värderingar som universala termer. Det vill säga att de  likställer dessa  med de idéer, normer och värderingar som vanliga människor bör ha – att dessa är de enda rätta och rationella. Nyhetsmedier anses av vissa att begränsas till allt färre aktörer, aktörer som strävar efter att maximera vinster och effektivitet. Det ges mindre utrymme åt kontroversiella frågor för att ge plats åt enklare nyheter som genererar reklamintäkter (Allan 2010, 19f).Herman och Chomsky försöker genom sin  propaganda modell, utifrån ett amerikanskt perspektiv, sammanfatta  hur  detta  fungerar  (Herman  &  Chomsky  1998:  Allan  2010, 19ff). De menar att kommersiella nyhetsmedier tenderar till att förmedla den ideologi som  anses  relevanta  av  samhällets  elit  –  att  systemet  först  och  främst  ser  till kapitalistiska  intressen.  Vidare  menar  de  att  även  om  det  förekommer  och  tillåts diskussioner, kritik och debatt så accepteras detta endast så länge som dessa håller sig  inom den dominerande klassens syn och ramverk. Genom att styra över medier och dess innehåll  är det möjligt  att  propagera för sin ideologi på samhället,  vilket  innebär att ideologin  befästs  och  sedan  reproduceras  (Allan  2010,  19ff).  De  anser  således  att medierna inte är fria och objektiva, utan att journalister arbetar efter villkor och filter  uppsatta av dess ägare. Men också den allmänt accepterade ideologin i ett samhälle kan sätta gränser för vad som kan presenteras och vad som i sin tur anses vara sant. Även om de inte alltid är medvetna om det så bedriver de ändå propaganda som är betydligt mer subtil och effektivare än censur (ibid). Herman och Chomsky presenterar fem filter, vilka de menar bidrar till detta:
1. Första filtret syftar på resurser och ägandeskap. Det kräver exempelvis enorma resurser att inte minst äga ett nyhetsmedium, men också att bedriva dessa. Inte sällan äger  en och samma organisation flera  stora medier  och kan likväl  vara delägare  i  andra,  till  exempel  Rupert  Murdoch  och News  Corporation.  Det  är heller inte ovanligt att de har nära band med staten och överenskommelser om 
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vad  som  får  och  inte  får  presenteras.  Samtidigt  ligger  nyhetsmedier  ständigt under  press  utifrån  att  ge  resultat  och  generera  vinster,  inte  minst  från aktieinnehavare, banker och ägare (Allan 2010, 20).
2. Det andra filtret avser reklam och dess påverkan på innehåll. Här menar Herman och Chomsky att reklam och annonsörer har en direkt påverkan på medierna och dess överlevnad. Då reklamintäkter är den enskilt viktigaste inkomstkällan bidrar det också till vilka frågor och ämnen som får utrymme, de är helt enkelt mindre benägna att släppa fram det som inte anses vara tillräckligt intressant eller lockar läsare som inte har tillräcklig köpkraft (ibid).
3. Enligt  Herman  och  Chomsky  är  det  tredje  filtret  mediers  överanvändande  av exempelvis  statliga-  och  företagskällor.  Det  vill  säga  att  journalister  arbetar  i symbios  med  dessa  källor,  dels  för  att  de  anses  trovärdiga  men  också nyhetsvärdiga - till exempel att polisen sannolikt får svara på frågor istället för demonstranten.  Samtidigt  som  denna  typ  av  källor  ökar  trovärdigheten  för nyhetsmedierna  så  erbjuder  de  också  ett  flöde  av  nyheter,  genom exempelvis värdiga  pressmeddelanden.  Ett  arbetssätt  som  dels  påverkar  dagordningen (agenda-setting), men gör det också svårt för andra källor att nå ut (ibid).
4. Filter  nummer  fyra  ser  till  kritik  eller  negativ  publicitet  vad  gäller  mediers innehåll.  Det vill säga allt från klagomål till tillrättavisningar av organisationer eller stat. Sådana tillrättavisningar kan vara kostsamma, dels för att det kan sluta med rättegång eller att annonsörer drar sig ur – exempelvis om läsare bojkottar företaget.  De menar  att  nyhetsmedier  är  väl  medvetna  om detta,  men att  det sällan påverkar en redaktion och dess arbete – åtminstone inte officiellt (ibid).
5. Det sista filtret är politisk ideologi, vars syfte är att ena exempelvis en befolkning mot  en  gemensam fiende eller  motståndare.  Herman och Chomsky menar  att konceptet är medvetet luddigt, för att detta ska kunna appliceras vid flera olika tillfällen  eller  motståndare  till  rådande  ideologi.  Till  exempel  är  det anpassningsbart  vare  sig  det  gäller  kommunistiska  stater  eller  kriget  mot terrorismen, där syftet är att ena – vi mot dem (ibid).
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Dessa filters  syfte  är  att  få  alternativa  nyhetsval  att  vara  svåra  att  föreställa  sig,  där journalister  tycker  de  strävar  efter  objektivitet  och  arbetar  efter  ett  professionellt  ramverk. När en journalist producerar en nyhet och den tagit sig genom samtliga filter anses den vara nyhetsvärdig.  När makthavare och inflytelserika har olika syn på hur saker  och  ting  ska  genomföras  eller  uppnås  kan  detta  visa  sig  genom  en  debatt  i  medierna (Allan 2010, 22).
2.3.4 Nyhetsvärdering Om du ställer frågan till en journalist, hur denne identifierar och känner igen en nyhet,  svarar de ofta att de känner igen den när de ser den - en magkänsla eller instinkt (Allan 2010,  89).  Att  historik och tidigare erfarenheter är en stor bidragande faktor när en journalist avgör om något anses vara nyhetsvärdigt eller ett scoop. Ändå lämnar detta oss med frågan om vad som är just nyhetsmässigt och vad baserar dessa erfarenheter sig på?Enligt Stuart Hall pratar journalister ofta om nyheter som något uppenbart, något som i princip väljer ut sig själv. De pratar om vilka de främsta nyheterna är och vilka vinklar som är mest lämpliga (Stuart Hall 1981: Allan 2010, 72). Nyhetsmedier arbetar efter speciella ramverk när de gör sin bedömning, där det i huvudsak finns två olika aspekter.  Det ena är nyhetsvärdering, vilket handlar om vad en nyhet måste innehållet för att den ska anses vara nyhetsmässig.  Det andra är urval  och syftar till  att  andra faktorer än värderingen påverkar själva produktionen av en nyhet. En fördjupning i nyhetsvärdering visar  på framförallt  två styrfält.  Dels  vad publiken väntas vela  ha,  det  vill  säga vilka  nyheter som medier upplever att dess målgrupp är intresserad av – ett marknadsmässigt styrfält. Men också ideologi, vilka nyheter som medierna anser att dess publik bör ta del av – eller inte ta del av. Med ideologi menas exempelvis lagstiftning och etiska regler som journalister arbetar efter (Johansson 2008, 6ff: Manning 2001, 60ff). Ett exempel och en grundsten i journalistikens ideologi är att alltid rapportera sanningen. Det ställer dock frågan vad som är sanningen och ur vems synvinkel denna presenteras. En annan fråga är om egna åsikter påverkar valet av nyheter, eller om rådande samhällsideologier, eller annonsörers  åsikter  påverkar  densamma.  Enligt  Shoemaker  och  Reese  handlar  det främst om journalisters yrkesideologi och hur de ser på sin publik (Johansson 2008, 6ff).  
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Skulle Peak Oil exempelvis ha fått mindre, eller inget utrymme alls, i nyhetsmedier före 2005  kan  detta  bero  på  dessa  styrfält.  Att  ämnet  valts  bort  kan  bero  på marknadsmässiga  skäl,  såväl  som  att  det  inte  upplevts  som  tillräckligt  viktigt  av journalister – eller att det bedömts som att det inte är vad publiken vill ha.Ett flertal forskare har bidragit till att försöka ringa in vad nyhetsvärde är och vad en nyhet bör innehålla för att anses vara just nyhetsvärdig. Stuart Allan tar upp följande punkter i sin bok News Culture (2010) kring värderingen av nyheter:  Konflikt, relevans,  

lämplighet, förenkling, personifiering, oförutsett, kontinuitet, sammansättning, referenser  

till eliter och elitnationer, kulturell relevans, negativitet. För att en händelse eller ett ämne ska anses vara god nog för nyheter bör alltså några av dessa kriterier vara uppfyllda,  men  inte  nödvändigtvis  alla  (Allan  2010,  72ff).  Konflikt  hanterar  journalismens ståndpunkt att en nyhet alltid har två sidor, två olika parter som har olika intressen och står i konflikt med varandra – en form av dramatisering. Relevans avser att en händelse på något sätt, om än indirekt, bör påverka målgruppens liv eller tidigare erfarenheter.  Medan lämplighet syftar till tidpunkten för en nyhet, där färska nyheter är att föredra – gärna under de senaste dygnen. Begreppet förenkling avser att rapporteringen bör vara så enkel som möjlig, detta för att mottagarna ska göra en entydig tolkning av vad som hänt.  Personifiering  syftar  till  att  medierna  bör  försöka  att  undvika  abstrakta definitioner,  utan  snarare  försöka  ge  en  bild  eller  ett  ansikte  till  sin  målgrupp.  Det oväntade eller oförutsedda säger sig självt,  att  rapportera om något som inte hör till vanligheten och som väcker intresse. Kontinuitet avser att försöka passa in materialet så att både journalister och publik förstår sammanhanget och vilken typ av händelse det rör  sig  om.  Detta  medan sammansättning  ser  till  utbudet,  att  nyhetsmedier  behöver varierat  innehåll  –  allt  från  lokala  nyheter  till  internationella.  Referenser  till  både personer  och  nationer  med  elitstatus  har  oftast  ett  nyhetsvärde  i  sig,  exempelvis rapportering  kring  högt  uppsatta  politiker.  Vad  gäller  kulturell  relevans  så  tenderar händelser  eller  ämnen som berör  den egna  eller  närliggande kultur  till  att  värderas högre  än  kultur  som  anses  främmande.  Slutligen  är  inte  sällan  negativa  nyheter prioriterade och anses ofta att ha ett högre nyhetsvärde än positiva nyheter (ibid).I Sverige är det kanske främst Håkan Hvitfelts teorier för nyhetsvärdering som används och de teorier som jag främst kommer att förhålla mig till i min studie. Hvitfelt menar 
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även  han  att  det  finns  typiska  egenskaper  hos  potentiella  nyheter,  vilka  också  ökar sannolikheten att de blir just nyheter. Han använder sig av en  nyhetsvärderingsformel,  vilken avser följande punkter (Hvitfelt 1985, 120f):
1. Traditionella sakområden som politik, ekonomi, brott och olyckor
2. Relevanta händelser och kort avstånd - kulturellt såväl som geografiskt
3. Faktiska händelser 
4. Händelser som berör avvikelser, sensationella eller överranskande
5. Handlar om enskilda personer (inte minst elitpersoner)
6. Enkla att förstå, både vad gäller språkbruk och artikeluppbyggnad
7. Viktiga och relevanta
8. Tidsaspekten, utspelar sig under kort tid – tematiska
9. Negativa inslag
10. Har ursprung från traditionella källor, eller möjligen elitpersoner

Även han menar inte att samtliga punkter måste uppfyllas vid varje enskild nyhet. Utan ju fler av dessa punkter som uppfylls, desto större sannolikhet är det att det blir en nyhet och än större nyhetsvärdering (ibid).
2.3.5 Debattartiklar och ledarsidorVanligt förekommande i medier, inte minst i tidningar, är både debatt- och ledarartiklar. I en  debattartikel  argumenterar  författaren  för  en  viss  hållning  och  ståndpunkt  i  en aktuell  fråga,  där  huvudsyftet  är  att  övertyga  läsaren.  Det  vill  säga  att  det  som argumenteras för är det enda förnuftiga förhållningssättet till en fråga eller för att lösa ett problem. Ledare är i  sin tur en sektion där ett medium publicerar sina egna och redaktionens åsikter kring aktuella händelser eller rent utav vad gäller politiska frågor. Inte  sällan  är  det  också  ägarna  till  densamma  som  också  avgör  den  politiska inriktningen.Journalistikens granskande och ifrågasättande av makten kan delvis sägas återspeglas i  exempelvis  debatt  och ledarartiklar.  Vilka  inte  sällan diskuterar,  som tidigare  nämnt,  frågor som anses vara av ett allmänintresse. Denna typ av artiklar möjliggör också olika gruppers  behov  av  publicitet,  vare  sig  det  gäller  forskare,  politiska  partier  eller  en tidnings egna ståndpunkt (ledarsidor). Det är en motvikt till både statlig och privat makt, 
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en grundläggande funktion i vårt demokratiska samhälle (Allern 2001, 18ff). Debatt- och ledarsidor kan sägas ingå i journalismens uppdrag, vilket också stärker dess legitimitet och trovärdighet. Det genom en djupare diskussion kring aktuella och viktiga ämnen.  Likväl genomgår även denna typ av artiklar en form av värdering och måste passa in i  helheten, men också  anses vara relevant för mediernas målgrupp – eller överhuvudtaget nyhetsvärdig. En tidning publicerar sannolikt inte artiklar, inklusive debatt- och ledare, som inte överensstämmer med dess ideologi. Vad gäller nyhetsvärdering så är det inte helt osannolikt att  just debatt- och ledartexter publiceras i  samband med ett aktuellt  tema eller specifika händelser.  Till  exempel så blir det betydligt mer aktuellt  med en granskande och debatterade artikel eller ledare kring oljeutvinning i samband med en negativ händelse eller katastrof, likt Deep Water Horizon (gulfspillrestoration.noaa.gov). För att  en debattartikel ska publiceras kommer denna sannolikt  också att gå igenom liknande nyhetsvärderingskrav som en vanlig nyhet. Det vill säga om denna diskuterar något som anses vara relevant, aktuellt eller om den lyfter upp en konflikt mellan olika parter – möjligen politiska partier eller organisationer med olika ståndpunkter. Slutligen är denna form av text något som kan sägas vara ett dramaturgiskt verktyg för att skapa uppmärksamhet – både för redaktionen men också för författaren och dess organisation. Det  är  ett  utmärkt  verktyg  för  exempelvis  organisationer  eller  politiska  partier  att använda för att  främja sina  egna intressen eller  möjligen förbättra sin image (Allern 2001, 33ff). 
2.3.6 KällorJournalismen lever på att läsarna känner en trovärdighet för de nyheter som skrivs och presenteras.  En viktig ingrediens i  journalistiken är vilka källor som används och får  figurera  i  nyheterna,  källor  som  också  har  kravet  att  de  måste  vara  ansedda  och trovärdiga. Det skulle kunna sägas att det finns en form av ett inofficiellt rangsystem vad gäller källor och dess upplevda trovärdighet. Till exempel är kunskap eller expertis inom ett  område något  att  föredra,  likväl  som att  en känd  person eller  som innehar  högt anseende hos publiken prioriteras framför personer utan status alls. Detta innebär dock att  det  generellt  är  några få,  högt uppsatta,  personer som frekvent förekommer som källor av journalister– medan andra sällan eller rent utav aldrig får komma till tals. Inte sällan utgörs dessa av tjänstemän eller celebriteter när det handlar om att bidra med 
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information till olika nyhetshändelser – journalisternas reflektion av maktförhållanden i  samhället. Personer som inte anses ha tillräckligt inflytande får ofta bara komma till tals på auktoritetspersoners villkor och i väldigt liten utsträckning. Detta är något som kan vara intressant att ta i beaktande vad gäller Peak Oil, det vill säga om det personer med auktoritet som får forma debatten i utvalda tidningar (Manning 2001, 19ff: 138f). Att arbeta  med  nyheter  innebär  ofta  krav och en  enorm tidspress,  vilket  gör  frågan om källors tillgänglighet både intressant och avgörande. Att förse en pressad journalist med redan  färdiga  uttalanden  och  paketerad  information  ökar  sannolikt  chanserna  att  få komma till tals i en nyhet, det vill  säga att figurera som en källa. Till  exempel så kan företag och organisationer som satt det i system att använda sig av detta bli värdefulla källor i processen för nyhetsskapande (Manning 2001, 50ff: 138f). 
3. Material

3.1 Avgränsningar, källa och urvalKällan till det material som undersökningen baseras på har hämtats från Mediearkivet Retriever  (ub.umu.se). Mediearkivet  är  en  databas  som  används  i  syfte  att  söka publicerade  artiklar  från  olika  tidningar  och  magasin.  Det  första  steget  vad  gäller innehållsanalysen var att välja ut tidningar, vilka rikstäckande tryckta medier som var aktuella. Det ursprungliga valet föll på Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter  (även Världen),  Svenska Dagbladet,  Kvällsposten,  GT och Metro (riks).  Detta kom att omvärderas då endast tre av dessa tidningar hade fler än tio artiklar i databasen, vilket gjorde att jag därför sorterade bort alla utom dessa tre. Det slutgiltiga valet föll därför på Dagens Nyheter (inklusive Världen, Svenska Dagbladet och Dagens Industri. När jag skriver rikstäckande menar jag i detta fall att tidningarna når en tillräckligt stor del av befolkningen, inte att de nödvändigtvis har läsare hela vägen från norr till söder. Kravet på rikstäckande medier är för att tidningar med lokalanknytning tenderar till att återupprepa samma typ av nyhet, men med en lokal vinkel – därför valdes denna typ av källa  helt  enkelt  bort.  Urvalet  grundar  sig  i  både  det  tidigare  nämnda  kravet  på rikstäckande och att det ska vara tryckt material.  Men också för att dessa medier är  relativt stora och sannolikt har den typ av material som jag har för avsikt att undersöka. 
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Därefter  valdes  själva  tidsperioden som undersökningen baseras på (2005/2006 och 2011/2012) och därefter antalet artiklar (8). Valet av tidsperiod grundar sig dels på att oljeexporten inte har ökat nämnvärt sedan 2005, vilket en del menar beror på Peak Oil  (dn.se). Men också för att det är intressant att studera eventuella skillnader vad gäller innehåll och fokus i artiklar skrivna under de två utvalda perioderna. Vidare föll valet på dubbla  år för att  få  ett  större underlag av relevant  material  att  utgå från.  Det  totala antalet  artiklar,  22  för  respektive  tidsperiod,  får  jag  genom  att  dels  göra  en ”användardefinierad” sökning i Retriever – vilket innebär att jag manuellt väljer vilka tidningar som är aktuella. Därefter har jag manuellt valt tidsperiod genom att använda mig av alternativet ”från och till”, där jag angett 2005-01-01 till och med 2006-12-31, samt 2011-01-01 till  och med 2012-12-31. Sökningen har baserats på sökordet ”Peak Oil” och sorterats dels efter år, men även relevans. Anledningen till valen är helt enkelt för att sortera bort de val som inte är aktuella för min studie. Med material och artiklar menas  i  detta  fall  vanliga  nyheter,  men även debatt  och opinion (inkluderat  ledare).  Insändare eller material som inte faller in under dessa kriterier kommer helt enkelt att väljas bort. Likväl kommer material som understiger 2000 tecken inte att studeras, då dessa anses vara för innehållsfattiga.  Förekommer begreppet Peak Oil  endast som en notis eller endast kort nämns i andra sammanhang i materialet kommer dessa också att väljas bort. Totalt åtta artiklar kommer alltså att analyseras, varav fyra från varje period, där de fyra första artiklarna som uppfyller ovan nämnda kriterier kommer att väljas ut.  Ingen hänsyn kommer att tas vad gäller antalet artiklar från en och samma tidning, utan det kan mycket väl  bli  så att  en tidning har majoriteten av artiklarna.  Dessa artiklar kommer att presenteras i studiens analysdel i mån av plats.Slutligen är det också viktigt att belysa databasens eventuella begränsningar. Dels finns nödvändigtvis inte alla publicerade artiklar för samtliga medier uppladdade i databasen, vilket  kan påverka  det  relevanta  utbudet  för  undersökningen.  Mängden  material  för respektive år kan bero på förbättrade tekniska förutsättningar och större möjligheter till  uppladdning och kan inte  alltid  härledas  till  hur  aktuellt  ämnet  är.  Till  exempel  kan antalet artiklar ha ökat under en femårs-period, vilket dels kan bero på att ämnet är mer aktuellt  och fler  artiklar  är  skrivna –  men också för  att  helt  enkelt  en större  mängd material är uppladdat. 
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4. MetodDenna  studie  kommer  att  baseras  på  en  kvalitativ  analys  för  att  besvara frågeställningarna. En kvalitativ metod är lämplig att använda vid en djupare analys av exempelvis text. Det vill säga hur argumentationen ser ut, vilka idéer som uttrycks och vilka ideologiska budskap som finns i dessa. Mer specifikt är den kvalitativa metod jag kommer att använda mig av kritisk lingvistik, även kallad CDA-analys.
4.1 Kvalitativ innehållsanalys - Kritisk lingvistikBergström  och  Boréus  skriver  i  Textens  mening  och  makt  (2005)  att  en  kvalitativ innehållsanalys används i undersökningar som kräver mer komplicerade tolkningar av texter. Genom en lingvistisk textanalys studeras metaforer, lexikala aspekter (ordval) och syntax (meningsbyggnad).  Följande beskrivning om metaforer ges av författarna:  ”En metafor beskriver något i termer av något annat som det inte är, den överför betydelse  från ett område till ett annat”. Ett exempel på en metafor kan vara att samhällets livsblod  

håller på att sina,  där livsblod associerar till oljan och dess åtkomst. Metonymer, eller liknelser, är ett begrepp som ligger nära metaforer – skillnaden är att metonymer inte överför betydelsen från ett område till ett annat. En metonym är när beteckningen för något används för att beskriva något annat, exempelvis olja är seg som sirap (Bergström & Boréus 2005, 264f). För att göra en korrekt analys är det därför viktigt att hålla isär dessa  begrepp.  Genom  att  studera  meningsbyggnad  och  ordval  är  det  möjligt  att åskådliggöra andra aspekter i en text, till exempel dess ideologiska perspektiv, än bara analysera textens argumentation eller påståenden. Det vill säga hur både skeenden och relationer beskrivs (Bergström & Boréus 2005, 280ff).  Meningsbyggnad och ordval är också grundstenarna i den kritiska lingvistiken, vilket är min huvudinriktning i denna studie.
4.1.1 Kritisk lingvistikDen kritiska lingvistiken tillhör den kvalitativa forskningsinriktningen och är en form av diskursanalys (Bergström & Boréus 2005, 264: Fairclough 2010). Jag har valt metoden utifrån mitt syfte med undersökningen, att  studera nyhetstexter.  Texter vars språk är dels formellt, men som också gör anspråk på att vara både neutral men också objektivt. Det är möjligt genom lingvistiken att belysa de underliggande värderingar som en text 
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vilar på, vilket gör att metoden lämpar sig väl för min studie. Både Fairclough (2010) samt Bergström och Boréus (2005) tar bland annat upp fyra viktiga element för kritisk textanalys,  dessa  är:  transivitet,  transformation,  lexikala  strukturer  och  modalitet. Samtliga  begrepp är  ytterst  relevanta  för  min studie,  inte  minst  vad gäller  syfte  och frågeställningar. Nedan följer en beskrivning av dessa fyra begrepp.
4.1.2 TransivitetTransivitet  syftar  till  hur  meningsbyggnad  ger  uttryck  för  perspektivvalet  när  ett händelseförlopp,  eller  relation,  ska  beskrivas  (Bergström  &  Boréus  2005,  281ff: Fairclough 2010, 94ff). Det vill säga hur meningsskillnader uppstår beroende på val av verb,  där  skillnaderna  utgörs  av  de  processer  som  verben indikerar.  Ett  verb  skulle kunna antyda på en handling, som i meningen politiker jagade kvinna med spade. Detta är en mening som visar en tydlig aktör, en politiker, som handlar mot i sin tur en utsatt  aktör,  kvinnan.  Parterna  i  tidigare  nämnda  mening  får  roller  beroende  på  vem  som tilldelas  den  aktiva  rollen,  agenten,  och  vem  som  blir  påverkad  av  handlingen, mottagaren.  På  så  sätt  kan  maktförhållanden  presenteras,  där  exempelvis  en  agent tillskrivs kontroll över mottagarens öde. Det är inte ovanligt att personer, eller grupper, med  makt  är  de  som  tillskrivs  agentrollen  –  medan  de  maktlösa  förblir  passiva mottagare. Transivitet visar på en ideologisk synvinkel, detta då det ger nyhetsmedier möjligheten att tolka en händelse på olika sätt (ibid).
4.1.3 Transformation Transformation i  sin tur är ett  begrepp som bygger  på själva  beskrivningarna av ett skeende. Det vill säga att vissa beskrivningar antingen kan ge en grundläggande eller en hel bild av ett specifikt skeende. Att det är möjligt att beskriva och uttrycka sig på ett sådant  sätt  att  vissa  element  suddas  ut.  Transformation  rör  främst  två  begrepp, 
nominalisering  och  passivering.  Nominalisering,  substantivistiska  uttryck  av  verb, innebär  att  deltagare  i  en  händelse  utelämnas.  I  en  mening  som  VD  för  oljebolag  

förskingrade pengar från Big Oil AB  kan meningen istället skrivas  förskingrade pengar 

från företag. Passivering behandlar tidigare nämnda agenter och mottagare, där syftet är att lyfta fram mottagaren och inte själva agenten. Meningen Big Oil AB stämmer VD kan istället omformuleras till VD blir stämd av Big Oil AB – ett exempel som flyttar fokus från 
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företaget till personen i fråga (Bergström & Boréus 2005, 284ff: Fairclough 2010, 73ff). Transformation är något som i stor utsträckning kan påverka hur en text uppfattas, inte minst beroende på hur aktörer utelämnas eller vem som får stå i fokus. Däremot är det inte alltid säkert att det på något sätt är medvetet, eller baserat på ideologi.  Det kan nämligen bero på exempelvis utrymmesbrist, att en person är irrelevant eller helt okänd (ibid).
4.1.4 Lexikala strukturer Lexikala strukturer syftar helt enkelt till de ordval som görs i en text, något som kan vara mer eller mindre uppenbart. Vilket vokabulär och termer som används till att beskriva något  i  en  text  kan  ge  en  tydlig  bild  av  både  perspektiv  såväl  som  de  värderingar skribenten har. Ord som understryka, förklara eller meddela kan exempelvis peka på en större trovärdighet för källan. Medan ord som uppger, hävdar eller påstår snarare ger en bild av mindre trovärdighet (Bergström & Boréus 2005, 286f).I  boken  Language in  the  News:  Discource and Ideology in the  Press  (1991) tar Roger Fowler upp olika sätt att se på ord, dels vad de refererar till men också det värde orden har i  förhållande till  andra ord.  De materiella,  eller  mentala,  objekt som ett  ord styr tankarna till är en referens. Värde hänvisar i sin tur till själva förhållandet mellan ord,  hur ett ord definieras av andra. Det vill säga att det skapas en innebörd av vad det är och inte är, i förhållande till dessa andra ord. Vidare kan ord förhålla sig till varandra så att  de förstärker och specificerar innebörden hos varandra – något som skapar en specifik diskurs. Fowler menar att om en skribent använder sig av återkommande ordval som exempelvis arbetarklass, statlig makt, kapitalism och fackföreningar kan det tyda på en marxistisk synvinkel (Fowler 1991, 80ff: Bergström & Boréus 2005, 321ff). Det är därför viktigt att ta fasta på återkommande språk- och ordval som prioriteras. 
4.1.5 ModalitetModalitet behandlar själva skribentens syn på texten. Det vill säga i vilken utsträckning som personen bakom texten kan förknippas med dess innehåll – ställer sig denna bakom det  som  skrivs?  Ta  till  exempel  en  forskare  eller  politisk  ledare  som  skriver  en debattartikel.  Meningarna ”oljeberoendet  måste  minska”  och  ”jag  anser  att  Sveriges 
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oljeberoende måste minska” visar  en tydlig skillnad i hur någon ställer sig bakom det som skrivs (Bergström & Boréus 2005, 323f: Fairclough 2010, 94ff). Fowler tar i sin bok upp fyra typer av  attityder, vilka visar på hur en författare förhåller sig till en specifik text. Den första attityden ser till sanning och olika nivåer av osäkerhet, från så här är det till det skulle kunna vara så här. Attityd av förpliktelse är när författaren uppmanar läsare att handla på ett visst sätt, till exempel att köra miljöbilar. Vidare är tillåtelse, en attityd där skribenten ger tillåtelse att göra något eller agera på ett visst sätt. Slutligen kommer attityd av önskvärdhet, det vill säga att personen bakom texten uttryckligen uttrycker en åsikt, exempelvis Statsministern gjorde rätt som förbjöd diesel (Fowler 1991, 85ff). Det är också  främst  sanningsmodaliteten som  är  den  mest  frekvent  använda  av  de  olika attityderna  vad  gäller  nyhetsmedier  och där  mitt  fokus  kommer  att  ligga.  De  övriga begreppen är mer sällsynta och  kommer att presenteras i de fall de framkommer.
4.1.6 Reliabilitet och validitetFör att undvika eventuella validitetsproblem i min undersökning är det därför viktigt att tydligt  presentera  de tankar och liknelser som upptäckts i  en text  –  både vad gäller ordval såväl  som metaforer.  Det vill  säga att visa på tankesättet  bakom och vad som associerar till vad. Något som kan stärka validiteten och öka genomskinligheten är att använda citat och låta dessa få större utrymme (Bergström & Boréus 2005, 294: 353). Likväl  är  noggrannheten i  förklaringarna något  som även gäller  reliabiliteten,  för  att förbättra intersubjektiviteten och att andra ska kunna nå samma resultat. Jag kommer därför att tydligt motivera specifika fynd i texten, detta för att få en så stark reliabilitet  som möjligt (ibid).
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5. Analys Här  nedan  presenteras  det  analyserade  materialet,  totalt  åtta  artiklar.  Artiklarna återfinns under bilagsdelen av studien, mer specifikt kapitel åtta.
5.1 Artiklar

5.1.1 Vässa ekonomisk analys av miljöpolitiken – Svenska Dagbladet 2012-12-09

Sammanfattning: Detta är en debattartikel som besvarar ett tidigare debattinlägg och är  skriven  av  den  ekonomiskt  inriktade  tankesmedjan  Timbro  (timbro.se).  Artikeln behandlar  dels  Peak  Oil  och  marknadsekonomi,  där  skribenten menar  att  begreppet Peak Oil helt saknar stöd och att det inte finns några som helst bevis på råvaror som tagit slut.
Textanalys: Författaren  till  texten  skriver  med  en  hög  sanningsmodalitet  och  där innehållet läggs fram som odiskutabel fakta. Detta gör sig speciellt tydligt i meningarna 
Det finns i dag inga exempel på råvaror som tagit slut och  Prismekanismerna har alltid  

sett  till  att  utbudet  har  motsvarat  efterfrågan.  Dessa  typer  av meningar  förekommer genom hela texten och det finns egentligen bara ett tillfälle som möjligtvis kan tolkas som osäkerhet. Detta förekommer i meningen  Om deras första antagande var korrekt,  

skulle skatten leda till ännu lägre tillväxt, det vill säga förstärka effekten av den utveckling  

de  själva  vill  undvika.  Osäkerheten  förekommer  i  början  på  meningen,  men  där efterföljande beskrivning också stärker författarens och Timbros synsätt.De agenter som förekommer i debattartikeln är Wijkman och Rockström, Timbro, Erik Lakomaa (ekonom vid  handelshögskolan)  och Christian Sandström från näringslivets forskningsinstitut  –  Ratio.  Samtliga  agenter  tillskrivs  också  aktiva  handlingar  som 
riskerar, låtit, förklarar, varnar och visar. Wijkman och Rockström tillskrivs i detta fall de mer negativa handlingarna som riskerar och varnar, medan övriga tillskrivs mer positiva handlingar som förklarar  och  visar.  De senare handlingarna refererar också till att den tidigare debattartikeln skriven av Wijkman och Rockman är direkt felaktig. I detta fall  används också både Erik Lakomaa och Christian Sandström som källor genom att deras ekonomiskt lagda forskningsrapporter också presenteras.
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Ordvalen som förekommer i texten visar på en tydlig ekonomisk diskurs, där ord och beskrivningar  som  resurser,  ekonomiska  analyser,  miljöekonomiska,  tillväxtpolitik  och 
tillväxt frekvent  förekommer.  Den lexikala  beskrivningen  av  Wijkman och  Rockmans tidigare  artikel  beskrivs  med  ord  som  vill  visa  på  osäkerhet  i  deras  uttalanden.  Till exempel  framställs  dessa  med  ord  och  meningar  som  verklighetsbeskrivningen,  

påståendet,  saknar  stöd,  oroliga  och  stämmer  inte.  Viss  transformation  förekommer också, där skribenten lyfter fram Wijkman och Rockman som tydlig aktör i de meningar som kan uppfattas som negativa. Detta samtidigt som Timbro såväl som de forskare som förekommer i texten får rollen som agent när det rör sig om stöd för författarens egna syn  och med en mer positiv inställning. Denna debattartikel är ett tydligt exempel på både framing och ideologi, där intressenter  från  näringslivet  tydligt  försöker  påverka  verklighetsbeskrivningen.  Detta  genom  att skjuta ner den tidigare artikeln och lyfta fram sin egna syn som den korrekta (Nord & Strömbäck  2012,  327ff:  Allan  19ff).  Texten  uppfyller  ett  flertal  av  Håkan  Hvitfelts nyhetsvärderingsformel. Dels den uppenbara konflikten och de negativa inslagen, men också vilka källor som förekommer och att det rör traditionella områden som politik och ekonomi (Hvitfelt 1985, 120f). De nyhetsvärden som förekommer i texten är dels den uppenbara  konflikten,  men  det  rör  också  traditionella  sakområden  som  politik  och ekonomi. 
5.1.2  Dagens  energipolitik  kommer  att  leda  till  dieselransonering –  Dagens 

Nyheter 2012-05-24

Sammanfattning: Texten är en debattartikel skriven av Kjell Aleklett där han skriver att världen har  nått  Peak  Oil  under  2005  och att  länder  som Indien,  Kina  och länder  i  Sydostasien ökar sin import – på bekostnad av bland annat europeiska länder.  Vilket både han och Colin Campbell skrev om under 2003 genom organisationen Association for  the  Study  of  Peak  Oil  (ASPO).  Kjell  Aleklett  menar  att  om  rådande  energipolitik fortsätter, vilket ökar dieselanvändandet, och inga förändringar görs så kommer detta att leda till  en påtvingad ransonering.  En anledning till  detta är bland annat det ökande antalet  miljöbilar,  vilka  går  dels  på  etanol  men också  diesel  istället  för  bensin  –  ett problem då raffinaderier inte kan slå om utan kräver stora ombyggnationer. Vidare anser 
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han att det bör göras en satsning på biogas för att lindra problemen och kunna lösa framtida mattransporter.
Textanalys: Debattartikeln är  skriven med en hög sanningsmodalitet  och författaren upplevs helt stå bakom det som presenteras. Framförallt används främst ord som är, gör och har istället för modala hjälpverb som exempelvis kan och bör – något som hjälper till att  forma  denna  sanningskänsla.  Viss  osäkerhet  förekommer  dock  i  texten,  där författaren gör vissa antaganden om hur sagda minskning av oljeproduktionen kommer att ske – där också ord som anta och om förekommer. Men som helhet lämnas det inte något större utrymme för  läsaren att  ifrågasätta  det  som skrivs,  eller  den fakta som presenteras.I texten finns ett flertal agenter, vilka är Kjell Aleklett & Colin Campbell (ASPO), politiker inom  Sverige  och  EU,  raffinaderiet  Preemraff,  OECD-länderna,  Indien,  Kina  och Sydostasien. Däremot är det egentligen bara Kjell Aleklett, Colin Campbell och ASPO som förekommer vid ett flertal tillfällen i texten – dels med utskrivna namn, men också under ordet  vi.  Handlingar  som tillskrivs  dessa  agenter  är  bland  annat  analyserat,  bildade,  

studerat och  publicerat.  Mottagaren  av  dessa  handlingar  är  dels  oljebranschen,  men också politiker inom Sverige och EU där de velat påvisa en felaktig bild av oljetillgångar. Indien,  Kina och Sydostasien finns med som aktiva agenter genom att  de  importerar större  mängder  olja,  vilket  påverkar  OECD-länderna  –  vilket  i  detta  fall  också  blir mottagaren av handlingen. Raffinaderiet Preemraff har i sin tur gjort stora investeringar för att anpassa sig till den tillgängliga och numera tyngre oljan, medan politiker inom Sverige och EU har vidtagit och planerat miljömässiga förändringar. Båda vilka påverkar mottagarna transportsektorn och Energimyndigheten – samt i förlängningen också hela samhället. I synnerhet beskrivs politikernas beslut påverka ländernas öde, där felaktiga beslut kan leda till brister i transportverksamheter.  Där bland annat Alliansens beslut om att höja bensinskatten pekas ut som en anledning till kommande energiproblem, då allt  fler  personbilar  istället  väljer  diesel.  I  inledningen av  debattartikeln  presenterar författaren  också  ASPO  och  vad  de  tidigare  har  gjort,  något  som  medför  en  viss auktoritet och trovärdighet. Detta genom att påvisa att de tidigare har haft rätt i sina analyser vad gäller oljeproduktionen. Användandet av ordet vi istället för att använda sig av organisationens namn fungerar som en passivering, där deras studier får stå i fokus 
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istället för vem som står bakom dessa. Ett annat exempel är också att Indien, Kina och Sydostasien lyfts fram som huvudaktörer och att de importerar att större mängd olja, vilket i sin tur påverkar bland annat europeiska importländer.Den lexikala strukturen visar på ett kunnande och en säkerhet i det som sägs. Flertalet  meningar  understryker  att  något  faktiskt  kommer att  inträffa,  eller  att  det  är  på  ett  specifikt sätt utan någon osäkerhet inblandad. Artikeln bygger också på en underton av närliggande katastrof, vilket visar sig i beskrivningar som var för optimistiska, ”krig för  

olja”, minskningen i oljeexporten är signifikant, inte finns tillräckligt med olja, minskning i  

konsumtionen, skjuta upp problemen, krissituation och viktigaste för samhället är mat och  

mattransporter.  Artikeln fokuserar alltså på vad som händer om vi inte börjar planera och ta tillvara på den knappa tid som författaren beskriver fortfarande finns. Ett typiskt upplägg för en negativ nyhet enligt Håkan Hvitfelt (1985), vilken också uppfyller flertalet andra parametrar för att anses vara nyhetsvärdig. Huvudsakliga källor i texten är Kjell  Aleklett och ASPO, vilka genom både priming och framing dels försöker lyfta upp Peak Oil på dagordningen, men också påverka människors referensramar. Där en intressant jämförelse går att göra med exempelvis Nord & Strömbäck (2004). Nyhetsvärderingen i denna  debattartikel  rör  dels  det  ekonomiska  och  politiska.  Men  behandlar  både relevanta och faktiska händelser med negativa inslag.
5.1.3 Slutet nära för billig olja – Dagens Industri 2012-01-27

Sammanfattning: Texten är en debattartikel skriven av Mats Odell, Kristdemokraterna, vilken behandlar både samhällets beroende av olja, men även priset på råvaran. Odell  lyfter  fram  problemen  med  oljeberoendet  för  Sverige  och  att  den  rådande energiöverenskommelsen är svåruppnåelig eller rent av orealistisk – att Sverige ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen 2030. Han menar att Sverige blivit  relativt mindre beroende av olja än andra jämförbara länder, men lägger inte fram några konkreta förslag på fortsatt utveckling – utan att vi endast måste diskutera Peak Oil och vad det kan komma att innebära.
Textanalys: Först ut är textens modalitet, där skribenten uppfattas som osäker – men med vissa inslag av sanning. Författaren skriver till exempel att hur länge oljan ”räcker”  

beror naturligtvis på hur mycket olja som finns  eller då gäller det att hitta möjligheter  
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som inte för oss ur askan i elden vilket en del forskare påstår att utvinningen av skiffergas  

gör. I dessa meningar gör osäkerheten sig tydlig, dels då han inte vågar ta ställning till  Peak Oil och sätter ett frågetecken kring hur mycket olja som egentligen finns tillgänglig.  Men också när han skriver att  en del forskare påstår.  Texten ger således utrymme för ifrågasättande  av  både  innehåll  såväl  som  forskare.  De  inslag  av  sanning  som förekommer i texten är när Mats Odell konstaterar att den svenska målsättningen på en fordonsflotta  fri  från  fossila  bränslen  vid  2030,  där  han  personligen  anser  att målsättningen  är  orealistisk.  Men  också  att  han  och  partiet  (Kristdemokraterna) förväntar sig nya tider och att det krävs den diskussion kring Peak Oil och dess innebörd.Agenterna  som  förekommer  i  texten  utgörs  främst  av  olika  organisationer,  vilka  är Kristdemokraterna, Allians för Sverige, ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas),  OECD (Organisation for  Economic  Co-operation)  och IEA (International  Energy Agency). En forskare nämns dock vid namn, Kjell Aleklett – professor i fysik vid Uppsala Universitet.  Dessa  agenter  tillskrivs  endast  handlingar  som  beräknar,  räknar  och 
diskuterar  förekommer  i  texten.  Det  vill  säga  att  det  inte  förekommer  några ställningstaganden  för  dessa  agenter.  Debattartikeln  utelämnar  också  agenter,  vid beskrivningen  av  oljeindustrin  eller  transportsektorn  förekommer  inga  specifika exempel på aktörer alls. Då det är en debattartikel kommer heller inga källor till tals,  men de som representeras och nämns vid namn är OECD, IEA, ASPO och Kjell Aleklett. I detta  fall  utgör  Peak  Oil-rörelsen  med  ASPO  i  spetsen  den  aktiva  parten,  medan exempelvis  IEA  enbart  figurerar  som  ett  konstaterande  på  ökad  efterfrågan  på  olja. Textens  mottagare  är  i  detta  fall  den  svenska  transportsektorn,  vars  öde  ligger  i politikernas beslut om hur de ska tackla ökad efterfrågan på olja såväl som kommande prishöjningar på fossila bränslen. Vad  gäller  de  lexikala  strukturer,  eller  ordval,  som  förekommer  i  texten  finns  det utmärkta exempel. Bland annat den tidigare nämnda meningen  då gäller det att hitta  

möjligheter som inte för oss ur askan i elden vilket en del forskare påstår att utvinningen  

av skiffergas gör. Meningen innehåller dels en metafor, ur askan i elden, som antyder att vi måste välja rätt alternativ så att det inte skapas än mer problem för samhället på sikt.  Men framförallt är det ordet påstår som är intressant. Det ger ett intryck av att forskarna som anser att skiffergas skulle vara ett dåligt alternativ kan ifrågasättas. Ett ytterligare 
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exempel är första meningen i ett stycke: oljeindustrin möts i dessa dagar av mycken hård  

kritik  och  är  i  många  enskilda  fall  värd  att  hudflängas  när  den  trampat  mänskliga  

rättigheter under fötterna och/eller skövlat och förstört känslig natur på land och till havs. I  meningen finner  vi  ett  antal  metaforer,  där  hudflängas syftar  till  att  industrin som sådan  bör  ställas  till  svars  och  få  ett  kännbart  straff.  Medan  trampat  mänskliga  

rättigheter under fötterna syftar på att de fullständigt bortsett från allt vad etik heter i sin strävan efter att tjäna pengar. Meningen som helhet skuldbelägger oljeindustrin för de miljöproblem som fossila bränslen bidrar till. Andra hälften av stycket beskriver att samhället som helhet inte kan skylla på någon annan än oss själva, detta eftersom vi  efterfrågar produkterna. Intressant i detta sammanhang, som nämnt i inledningen, är det faktum att det är politiker som beviljar tillstånd att borra efter olja i känsliga områden (nytimes.com). Texten som helhet tyder på en politisk diskurs, med förekommande ord som  partiledarna,  kristdemokrater,  debatt  och  diskutera. Rubriksättningen på artikeln utelämnar  också  helt  agenter,  vilket  stämmer  väl  överens  med  avsaknaden  av ställningstaganden och osäkerheten som förekommer i texten. De nyhetsvärdiga  inslag som finns  med i  texten är  att  den i  huvudsak grundar  sig  i  politiska frågor, men med en ekonomisk underton. Den behandlar även negativa inslag, som  är  både  viktiga  och  relevanta  och  de  som  får  komma  till  tals  är  i  huvudsak elitpersoner (Hvitfelt 1985, 120f). Vidare använder författaren till texten, Mats Odell, sig av  agenda-setting  –  mer  specifikt  framing  och priming.  Han lyfter  i  sin  artikel  fram begreppet Peak Oil, men med en snäv vinkel som främst rör samhällets rörlighet genom transportsektorn  och  vilka  effekter  detta  skulle  kunna  få.  Andra  möjliga  effekter diskuteras inte alls eller utelämnas medvetet – det vill säga priming (Nord & Strömbäck 2012,  323ff).  Framing syns bland annat i  den del av artikeln som beskriver Sveriges oljeberoende och att  vi  blivit  relativt  mindre beroende av olja  än andra länder.  Detta tillsammans  med  att  eventuell  brist  på  olja  skulle  innebära  att  huvud  problemet  är transporten,  ett  försök  till  att  påverka  läsarnas  referensramar  (Entman  1993,  51ff). Sverige producerar själv ingen olja och är till hundra procent beroende av andra länder,  vilket  innebär  enda  sättet  att  vara  mer  beroende  är  att  konsumera  en  större  andel  (spbi.se: svd.se).
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5.1.4 Energiboom ger ny kraft åt USA – Svenska Dagbladet 2011-12-27

Sammanfattning: Artikeln beskriver USA:s växande industri vad gäller energiutvinning genom  olja  och  naturgas  -  men  också  de  nya  arbetstillfällen  som  detta  medför.  En utveckling som sägs gå snabbt och där källor uttalar sig om att USA möjligen kan bli självförsörjande  och  inte  längre  behöva  importera  varken  olja  eller  gas.  Vidare  tar författaren också  upp miljöaspekterna  och hälsofarorna  som ökad  produktion skulle kunna medföra.
Textanalys: Artikelinnehållet  presenteras  av  författaren  med  en  sanningsmodalitet. Detta  då  majoriteten  av  innehållet  presenteras  som  fakta  genom  meningar  som ”arbetslöshheten i orter som Williston, Tioga och Stanley är obefintlig och i hela North Dakota pendlar den runt 3 procentsstrecket” eller ”den tidvis populära teorin ”peak oil”, eller att oljereserverna snart kommer att tömmas, ter sig just nu allt dammigare”.  Vidare förekommer  ord  som  är  och  har  frekvent  i  texten,  vilka  tyder  på  en  säkerhet.  Viss osäkerhet förekommer dock i texten, vilka återspeglas av meningar som  inleds med ”i så fall”  eller  ”enligt  optimistiska  bedömningar”. Sammanfattningsvis  förhåller  sig författaren till texten som en sanning, men med inslag av osäkerhet.De agenter som förekommer i artikeln varierar något i de olika styckena, men är främst representanter från näringslivet.  Där de agenter som får komma till  tals genom citat  representerar  oljebranschen,  dels  genom  T  Boone  Pickens  och  Artis  Brown  –  vilka författaren beskriver som oljemagnat respektive ingenjör vid ExxonMobil. Dels lämnar detta givetvis ett  utrymme för parten att visa sina åsikter,  men som också förstärker textens  sanningsmodalitet.  Att  dessa  får  uttala  sig  i  texten  beror  sannolikt  på  deras maktposition, det vill säga att det rör sig om elitpersoner (Hvitfelt 1985, 120f). Andra agenter som förekommer i texten är författaren Daniel Yergin och energianalytikern Amy Myers Jaffe, dessa klumpas dock ihop tillsammans med T Boone Pickens i ett stycke där de kollektivt  påpekar att USA kan bli  självförsörjande på energi  genom en utvecklad industri. Motståndare har vid två tillfällen i texten aldrig namngivits utan klumpas ihop till miljögrupper, samt att de vid ett tillfälle namnges. I det fallet är det James Hansen,  enligt författaren de mest kände experten i USA vad gäller miljöfrågor. Skillnaden är att  de som förespråkar en utökning av industrin figurerar med namn och i vissa fall blir citerade,  medan  motståndare  klumpas  ihop till  en  icke  namngiven  motståndsrörelse 
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eller får ett kort urklipp från ett citat. En anledning till att motståndare klumpas ihop och benämns som målgrupper, men att Hansen får komma till tals kan även det bero på en maktposition –  där  Hansen är  den enda  som är  tillräckligt  välkänd  för  att  få  denna möjlighet - en kontrast i maktförhållandet. Även Barack Obama och hans administration förekommer som agenter i artikeln, där de vid båda tillfällen passiverats. Till exempel  flyttas fokus till  presidenten genom  ”Barack Obama vek sig för miljögrupperna” –  ett inslag som tolkas negativt i förhållande till artikeln som helhet.I inledningen av artikeln finner vi en positiv beskrivning av utvecklingen inom olje- och naturgasindustrin. Till exempel en mening som beskriver arbetslösheten som obefintlig formuleringar som epokgörande, ny milstolpe, täcka behoven i 100 år och gigantiska. En positiv nyhet som får anses både sensationella och delvis  överraskande – något som sannolikt  glädjer  ett  samhälle  som  pekat  neråt  efter  finanskrisen  2008.  Författaren skriver också att  ”den tidvis  populära teorin ”peak oil”,  eller  att  oljereserverna snart kommer  att  tömmas,  ter  sig  just  nu  allt  dammigare”. Vilket  fungerar  som  ett förtydligande  på  de  positiva  nyheterna  som  presenteras  på  artikelns  förstasida. Samtidigt tar artikeln också upp miljöaspekter vid oljeborrning och hydraulic fracking, men till skillnad från de tidigare nämnda positiva sidorna är dessa inte beskrivna med samma säkerhet. Ökade koldioxid utsläpp beskrivs exempelvis som nedsmutsning och eventuella läckage vid naturgaspumpar beskrivs med formuleringar som  om och  kan.  Rubriksättningen till  artikeln  är  något  som också  kan sägas  ger  en  viss  antydan till innehållet och fokus i  själva texten.  Sammanfattningsvis är artikeln något som tydligt bekräftar  framing-teorin,  där  vissa  aspekter  blir  mer  framträdande  och  får  större utrymme (Entman 1993, 51ff). Likväl förekomsten av elitpersoner som källor i texten, vilket  stämmer väl  överens  med Håkan Hvitfelts  teorier  om nyhetsvärdering  och att auktoritetspersoner får definiera debatten i tidningar, eller användas som källor (Hvitfelt 1985, 120f). De källor som förekommer i texten är också till stor del tidigare nämnda agenter, där majoriteten har ett intresse av en ökad energiproduktion. Dessa källor är också  kanske  det  tydligaste  vad  gäller  nyhetsvärderingen,  att  informationen  och hänvisningarna direkt leder till personer som har en maktposition i näringslivet. Överlag har  nyheten  en  positiv  vinkel,  men  med  tydliga  negativa  inslag  om  miljöpåverkan. Slutligen förekommer framing även i denna artikel,  vilken är ett tydligt försök till  att påverka hur människor ser på energifrågan och inte minst tillgången på olja.
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5.1.5 Vasst utspel om oljans framtid – Svenska Dagbladet 2006-05-10

Sammanfattning: Denna artikel täcker Energimyndighetens studie kring oljetillgångar. En studie som pekar på att oljan inte håller på att ta slut och att den snarare kommer att  bli  billigare.  Energimyndigheten menar att oljereserverna är långt större än vad Peak Oil-rörelsen  antyder  och  att  det  är  direkt  felaktigt  att  påstå  att  produktionen  snart kommer att nå sitt maximum.
Textanalys: Artikeln är baserad på Energimyndighetensrapport  och presenterar dess innehåll med hjälp av citat. Detta tyder på att skribenten inte nödvändigtvis står bakom det som presenteras av myndigheten i fråga, utan att det är upp till läsaren att avgöra.  Det  finns  även med en opposition i  form av Kjell  Aleklett,  som tvärtemot  rapporten hävdar att det kommer att råda brist på olja. Men samtidigt skriver författaren ”samma dag  som  statsminister  Göran  Persson  kramar  träd  i  Dagens  Nyheter  och  nästan entusiastiskt välkomnar att det med stigande oljepris ”kommer att bli ohyggligt mycket dyrare att flyga lågpris i framtiden”, gör myndigheten motsatt prognos”. En antydan om att statsministern utan eftertanke går på miljövännernas linje. Vidare bekräftar också skribenten rapporten som en sanning med följande mening: ”Varför kommer då oljan att falla  i  pris?  För  att  reserverna  är  mycket  större  än  vad  pessimisterna  antar,  anser Energimyndigheten”. Sammanfattningsvis finns en osäkerhet i var författaren till texten står, men att det innehållet till viss mån läggs fram som en sanning.De agenter som förekommer i texten Energimyndigheten, statsminister Göran Persson och professorn Kjell Aleklett. Aktiva agenter i texten är främst Energimyndigheten, men också Göran Persson tillskrivs  en aktiv handling.  Den aktiva handling som utgörs  av Göran Persson,  se stycket  ovan,  beskrivs  på ett  förlöjligande sätt  där tolkningen kan göras att statsministern har fått fel information. I samma mening finns också en aktiv handling av Energimyndigheten, som släpper en rapport som motsäger statsministerns uttalande i Dagens Nyheter. Energimyndigheten som agent beskrivs också av följande: ”Energimyndigheten skriver också: ”Att bestämma mängden utvinnbar olja är som att försöka nå regnbågen. Den flyttar sig bortåt ju närmare man kommer”. Detta refererar i sin tur till både Göran Perssons uttalande, men även de i texten så kallade pessimisterna som förespråkar Peak Oil – med Kjell Aleklett som förgrundsfigur. Den passiva parten i  artikeln är i detta fall Kjell Aleklett som aldrig får komma till tals i artikeln, utan det är  

31



endast hans teorier kring Peak Oil som nämns. Som passiv får han aldrig möjligheten till  att försvara teserna, utan blir upprepat attackerad av rapportens innehåll i artikeln. Den huvudsakliga källan som förekommer i texten är Energimyndigheten och dess rapport 
Oljans  ändlighet  –  Ett  rörligt  mål.  Men  även  Kjell  Aleklett  används  som  en  källa  i samband med att hans teser kring Peak Oil presenteras. Den enda talekälla som finns med är ett citat från Göran Persson som antyder på stigande oljepriser. Författarens text  fokuserar tydligt på konflikt mellan de förekommande parterna, där skilda åsikter om oljans  framtid  står  i  centrum.  En  anledning  till  detta  kan  bero  på  att  det  finns  ett nyhetsvärde  i  konflikter  –  inte  minst  på  politisk  nivå.  Rubriken  till  artikeln  har genomgått  en  transformation,  eller  mer  specifikt  en  passivering,  där  aktören Energimyndigheten utelämnas – de lyfts ur fokus.  Ordvalen som förekommer i texten visar  på  ett  försök  till  att  attackera  eller  förlöjliga  parter  med  en  annan  åsikt  än Energimyndigheten.  Där  ord  som  kraftigt  och  knappast  förstärker  budskapet  och åsikterna i  rapporten.  Medan ordval  som  regnbågen  är en liknelse till  att  eftersträva något som är omöjligt,  vad gäller strävan efter att  räkna på mängden utvinnbar olja.  Författarens perspektivval och lexikala struktur är mindre uppenbar. Dels skriver han att Energimyndigheten  hävdar  i  sin  rapport,  vilket  ger  en  bild  av  mindre  trovärdighet. Samtidigt  beskriver  han  Kjell  Aleklett  och  dennes  organisation  för  pessimister  och avslutar med att kalla rapporten för frejdig. De två sistnämnda exemplen tyder ändå på en större trovärdighet för myndigheten än för övriga parter. Denna artikel grundar sig,  som tidigare nämnt,  på Energimyndighetens rapport kring begreppet Peak Oil. Texten är både politisk såväl som kritisk, där det i huvudsak används traditionella källor, i detta fall en statlig myndighet. Syftet med rapporten, vilket i sin tur påverkar artikeltexten,  är att  även här försöka förändra bilden av oljans framtid som energikälla  och befästa  rådande ideologi  –  att  det  samhälle  vi  lever  i  är  fullständigt  rimligt. Vidare finns även inslag av priming, mer specifikt i den del av artikel som belyser de  okonventionella  oljetillgångarna  och  att  dessa  är  mycket  stora.  Här  väljer Energimyndigheten  att  utelämna  det  i  sammanhanget  viktiga  Energy  Returned  on Energy Invested – vilket kan sammanfattas som nettoenergi. Okonventionell olja har en annorlunda process och kostar mer att både producera och behandla (soest.hawaii.edu).
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5.1.6  Oljeslukande Irland väljer Sverige som sin förebild -  Svenska Dagbladet 

2006-04-10

Sammanfattning: Nyhetsartikeln  handlar  om  att  Irland  har  den  tredje  högsta konsumtionen  av  olja  i  EU,  baserat  på  en  rapport  som  den  irländska  staten  har genomfört via sitt statliga institut Forfás – vilka hanterar bland annat näringsliv, handel och teknik. Rapporten täcker dels olika scenarier för vad som kan komma att inträffa,  såväl som ett oljesårbarhetsindex. Vidare anser Forfás att Sverige ligger i framkant, med en proaktiv hållning till oljeberoendet och att Irland bör följa efter. Artikeln innefattar även olika experters och länders syn på när Peak Oil möjligen kommer att inträffa, samt vilka alternativ Irland har till oljeanvändandet.
Textanalys: Nyhetsartikelns modalitet är baserad på sanning,  då texten innehåller få meningar och ord med osäkerhet.  Det  är snarare tydliga budskap och meningar som ”Landet  har  den  tredje  högsta  konsumtionen  av  olja  per  invånare  i  EU”  eller  ”Det svåraste  att  bryta  är  beroendet  av  oljeprodukter  som  bensin  och  diesel  i  transportsektorn” –  vilka visar på att författarens egna värderingar utelämnas och att detta är en objektiv sanning.De agenter som förekommer i texten är den Martin Cronin,  Matthew Simmons, Peter Odell,  det kinesiska oljebolaget CNOOC, Exxon Mobil,  Ford och de franska, holländska samt irländska regeringarna. Nyhetens huvudagent är i detta fall en representant för den irländska  regeringen,  Martin  Cronin,  vd  för  Forfás.  Det  är  också  den  agent  som förekommer i majoriteten av texten och den enda med talehandlingar. Övriga agenter förekommer i texten genom att deras prognos för oljetoppen presenteras. Fokus ligger istället på Irlands konsumtion och hur de förhåller sig till Peak Oil och Sveriges mål att  vara  oberoende  av  olja  år  2020.  Cronin  tar  viss  ställning  för  Peak  Oil  och  att  det sannolikt  kommer  att  inträffa  inom  15  år,  samt  att  priserna  därefter  vid  ett  sådant scenario  kommer  att  skjuta  i  höjden.  Dessa  uttalanden  har  dock  en  viss  osäkerhet, genom  användandet  av  kan  komma  och  sannolikheten.  Texten  i  sig  är  inte  speciellt kontroversiell, även om begreppet Peak Oil är relativt omstritt. Författaren gör däremot ett medvetet val att göra artikeln mer relevant genom att lyfta in Sverige genom att bland annat använda det index för oljeberoende som finns i rapporten. Detta ger artikeln ett  större nyhetsvärde, då problemen kommer närmare och blir mer påtagliga – något som 
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möjligtvis också kan påverka den allmänna opinionen (Hvitfelt 1985, 120f). Mottagarna i texten blir regeringar, företag och ekonomier - vilket är synonymt med länder och dess befolkning.  Detta genom att  det pratas om hur ett  minska oljeberoende kan få stora (negativa) effekter på ekonomier och ge sociala förändringar. Befolkningen har i detta fall genomgått en nominalisering och har avpersonifierats och fokus flyttas istället till vad det skulle komma att innebära för företagsekonomin – inte människors överlevnad.Artikeln  är  uppbyggd  på  främst  dramatik  och  konflikt,  vilket  visar  sig  i  de  lexikala strukturer  som  skribenten  har  använt  sig  av.  Genom  texten  förekommer  ord  som 
allvarlig, dramatiskt, utmaning och  realistiskt,  vilket stärker känslan av att Irland står inför stora problem – något som ger intrycket av just  dramatiska händelser.  Konflikt förekommer dels i de vitt skilda prognoserna för oljetoppen, men förekommer även som något mindre uppenbart i form av vad en minskad mängd olja innebär och hur detta  skulle påverka det liv som människorna i landet lever idag. De källor som förekommer i texten  är  i  första  hand Martin  Cronin,  men även Matthew Simmons  och Peter  Odell  förekommer som källor – där de ger olika syn på oljetillgångar i världen. Avslutningsvis är denna artikel också ett exempel på agenda-setting, vilken lyfter fram ett problem vi  bör tycka något om – men inte vad vi ska tycka (Nord & Strömbäck 2012, 319f).
5.1.7  Han utmanar oljeindustrin - Svenska Dagbladet 2005-10-10

Sammanfattning: Artikeln presenterar dels forskaren Kjell Aleklett och organisationen ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas) och vad dessa står för. Men också deras teser om hur den framtida oljeproduktionen kommer att stå sig. Vidare tar artikeln delvis upp bakgrunden till Peak Oil och hur de officiella källornas, IEA och Opec, analyser skiljer sig från ASPO:s.
Textanalys: Modaliteten i artikeln läggs inte fram som en sanning, utan det finns en hög osäkerhet hos författaren. Läsaren uppmanas snarare att tolka texten och dess innehåll som högst osäker, eller rent utav spekulation. Den säkerhet som finns i artikeln är när Kjell Aleklett får uttala sig, varvat med författarens text där det frekvent förekommer meningar  och  ord  som  bygger  upp  en  osäkerhet  i  hur  läsar  bör  förhålla  sig  till uttalandena. Meningar som ASPO ”hävdar emellertid bara att oljeproduktionen är i färd med att nå sin topp” eller ”störst gehör har ASPO fått hos den del av miljörörelsen som är 

34



mest mottaglig för domedagsprofetior”.Den huvudsakliga agenten i texten utgörs av ledaren över ASPO, Kjell Aleklett.  Det är också  endast  han  som  kommer  till  tals  i  artikeln  och  utför  talehandlingar  –  som exempelvis  hävdar. Men också  Peak Oil  företrädaren Matthew Simmons förekommer som  agent  i  ett  stycke,  såväl  som  IEA  (Internationella  Energibyrårn).  Simmons  som genom  sin  bok,  enligt  författaren,  beskrivs  hävda  att  oljereserverna  inte  är  vad  de officiella källorna säger. Det är först i slutet av artikeln som motparten, i detta fall IEA, får utrymme  –  där  de  i  sin  tur  hävdar  att  oljeförbrukningen  kommer  att  öka. Talehandlingarna som förekommer från Kjell Aleklett i texten är förhållandevis många, vilket ger intrycket av en högre personlig interaktion – en aktiv part. Den passiva parten i detta fall får anses vara IEA och Opec. De källor som förekommer i texten är således de olika parterna och i synnerhet Aleklett.  Kjell  Aleklett för miljörörelsens talan och för fram deras ståndpunkt, där även Matthew Simmons figurerar som en källa, medan IEA endast  får  ett  kort  stycke  där  deras  anlys  av  oljeproduktionen  presenteras.   En forskningsrelaterad såväl som politisk kamp om framtida energitillgång. Rubriken  och  den  efterföljande  underrubriken  lyder  ”Han  utmanar  oljeindustrin  – Professorn Kjell Aleklett hävdar att Opec bluffar om mängden olja som är kvar”. Texten antyder att det är Kjell Aleklett som själv utmanar och ifrågasätter de officiella källorna, trots  att  han  är  en  förgrundsfigur  till  en  hel  organisation.  Vidare  understryker underrubriken  en  osäkerhet  genom  förekomsten  av  ordet  hävdar,  det  vill  säga  att författaren  eller  tidningen ifrågasätter  uttalandet.  Samtidigt  har  dessa  genomgått  en transformation, där Aleklett lyfts fram som personen i fokus. Vad gäller ordvalen som förekommer i texten är det noterbart att ordet hävdar dyker upp vid fem olika tillfällen, vilket  understryker  osäkerheten  i  artikeln.  Men  även  ord  som  spådomar,  

domedagsprofetior  och  påstår gör  att  artikeln  eller  förekommande  uttalanden  inte nödvändigtvis uppfattas som speciellt trovärdiga. Författaren kallar också ASPO för  en 

mycket liten grupp oljepessimister, vilket i kombination med domedagsprofetior också tar trovärdighet  från både organisationen som källa  men också de uttalanden som görs. Fortsatt beskrivs också begreppet Peak Oil som spådomar och att dessa argument har framförts  förr och att  det tidvis  funnits  ett  överskott  av olja  vilket  gjort  att  priserna sjunkit drastiskt. Samtidigt ges heller ingen större trovärdighet heller till IEA och deras 
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prognos på att oljeproduktionen kommer att öka, något som i viss mån skapar en mer objektiv bild.Innehållet i artikeln baseras på en konflikt och innehar flera negativa inslag, vilket även den tidigare  nämnda  rubriken också antyder  –  det  är  också där  nyhetsvärdet  ligger. Osäkerheten och det ifrågasättande som förekommer i texten, framing, kan indikera ett försök till  att  bevara den rådande ideologin och att  vårt  nuvarande samhälle  är fullt  fungerande (Allan 2010, 19ff: Nord & Strömbäck 2012, 327ff).
5.1.8 Forskarna tvistar om hur länge världens olja räcker – Dagens Industri 2005-

09-29

Sammanfattning: Artikeln  grundar  sig  på  en  intervju  där  två  forskare  deltar,  Kjell Aleklett och Marian Radetzki. Kjell Aleklett blir tillskriven rollen som pessimisten som förväntar sig att oljetillgångarna snart kommer att sina, medan Marian Radetzki anses vara  optimisten  som  analyserar  oljemarknaden  ur  ett  ekonomiskt  perspektiv  och förväntar  sig  en  ökad  produktion  och  minskande  oljepriser.  Dels  behandlas synpunkterna på att  allt  färre  och mindre oljefält  upptäcks  och produktionen vid de redan funna, men också International Energy Agencys (IEA) roll diskuteras.
Textanalys: Författarens  förhållning  till  texten  får  anses  vara  av  en  hög sanningsmodalitet. Texten mellan talehandlingarna presenteras som sann, till exempel genom ”har gjort sig kända som stridbara företrädare, i takt med att oljepriserna skjutit i  höjden och där var dåtidens experter oroliga för att kolet skulle ta slut”.  Det handlar främst om frågeställningar till de övriga två parterna i denna intervjuartikel och det är trots  allt  en  relativt  liten  del  av  artikeln  som  utgörs  av  författarens  egna sammanfattningar  –  något  som kan tolkas  som ett  försök till  objektivitet.  Vad  gäller intervjuobjekten, vilket är det som i denna artikel får mest utrymme och således mest intressant,  så  har  de  en  hög  sanningsmodalitet  -  något  som  också stärks  av  deras uttalanden.  Kjell  Aleklett  säger bland annat ”Vi  vet  att  USA nådde sin topproduktion 1971 och att produktionen i Nordsjön också vänt nedåt” och ”IEA har en dold agenda, nämligen att de på något sätt måste kunna visa att det går producera mer olja”. Marian Radetzki säger i sin tur ”Men idag ligger huvuddelen av kolet fortfarande kvar i backen.  Idag är det en fullständigt värdelös resurs och Kina har ökat sin oljeförbrukning särskilt 
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mycket, och det beror på att de inte hade byggt ut sin elkapacitet tillräckligt”.  Uttalanden som  slår  fast  att  det  som  sägs  är  rätt  och  riktigt  och  ger  inte  utrymme  för  några spekulationer eller osäkerhet. Den osäkerhet som förekommer i de bådas uttalanden rör eventuell investering i oljebolag.De aktiva agenterna och källorna i texten är huvudsakligen de två forskarna, men även skribenten  är  aktiv  och  ställer  vid  ett  tillfälle  en  fråga  till  Kjell  Aleklett.  De  aktiva handlingar  som  förekommer  i  texten  är  ordet  säger.  I  denna  text  får  Kjell  Aleklett, företrädare  för  organisationen  ASPO,  anses  vara  oppositionen  som  ifrågasätter  den rådande  makten  och  de  officiella  siffrorna  från  International  Energy  Agency.  Medan Marian Radetzeki indirekt företräder dessa och den ekonomiska synen på ämnet, främst då han anser att den officiella statistiken förefaller rimlig och inte förväntar sig någon nedgång i oljeproduktionen alls. Mottagaren i texten beror också på vems uttalande det rör  sig  om,  när  det  exempelvis  gäller  Kjell  Aleklett  är  det  IEA  och  det  ekonomiska perspektivet  som  blir  mottagare  –  vilket  inkluderar  Radetzki.  När  Marian  Radetzki uttalar sig går det i  motsatt riktning,  då är det istället,  som författaren uttrycker sig,  pessimisterna, domedagsprofeterna och ASPO som blir mottagaren. Även om författaren understryker att båda forskarna är överens om en hel del vad gäller energifrågorna, så bygger texten också på en tydlig konflikt mellan dem. Det är också konflikten som är  nyhetsvärdet, vilket även rubriken till artikeln antyder. Den aktiva rollen som skribenten har  i  texten  utgörs  av  en  fråga  riktad  till  Kjell  Aleklett  och  fungerar  som  ett ifrågasättande. Skribenten påpekar att Lundin Petroleum ger stöd till den forskning han bedriver  och  frågar  ”har  Adolf  Lundin  ett  intresse  av  domedagsprofetior”.  Någon liknande fråga till Radetzki finns inte i texten, något som dels kan bero på ett ytterligare nyhetsvärde då den belyser en ytterligare konflikt. Men det kan också röra sig om ett  ställningstagande, då den åtminstone delvis berövar ena parten på trovärdighet.Den lexikala struktur som förekommer i texten pekar på både en ekonomisk såväl som en miljöinriktad diskurs, där ord som oljetillgångar, oljepriser, miljöproblem, fyndigheter,  

prognosen  och  värdet.  Även aktörernas  uttalanden i  texten  visar  på  dessa  diskurser, genom att använda sig av ord som glädjekalkyl, prisnivå, resurs och oljeförbrukning. Både 
glädjekalkyl och  domedagsprofetior  är två metaforer som finns med i artikeln, där den förstnämnda antyder en överskattad förväntan på världens kommande oljeproduktion. 
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Medan den andra inte syftar till den religiösa meningen, men att en förväntad brist på olja likställs med att förvänta sig en katastrof och stundande samhällskollaps. Forskarna som står  bakom begreppet  Peak Oil  beskrivs  i  artikeln  som  besjälade  av  tanken,  en liknelse  med  att  de  helt  enkelt  inte  kan  tänka  sig  något  annat.  Oljebolaget  som samarbetar med forskare genom att ge bidrag, en kombination som beskrivs bland annat med  konspiration  och  väldigt sympatiskt. Något som också delvis utvecklas i  artikeln, men som antyder att bolaget önskar dra vinning på deras åsikter och eventuell påverkan på oljepriset.Artikeln i sin helhet uppfyller ett flertal punkter vad gäller nyhetsvärdering, inte minst vad gäller konflikt och negativa inslag. Men den berör också ekonomi, politik och har tydliga källor baserade på elitpersoner. Vad som är speciellt med denna text är att det finns  två  tydliga  parter  som står  för  olika  ideologier,  vilka  driver  sin  egen linje  och utnyttjar  priming såväl  som framing.  Både Aleklett  och Radetzki  vill  belysa  specifika sakfrågor och områden, medan andra utelämnas – samtidigt som de försöker påverka hur deras ståndpunkt gestaltas (Nord & Strömbäck 2012, 323ff).
6. SlutdiskussionSyftet med denna uppsats var att undersöka hur rapporteringen kring Peak Oil sett ut i  tryckta  svenska  medier,  i  detta  fall  Svenska  Dagbladet,  Dagens  Nyheter  och  Dagens Industri, under perioderna 2005/2006 och 2011/2012. Mer specifikt ville jag studera vad som rapporteras och på vilket sätt själva ämnet framställs. Men även vilka idéer och budskap som får ta plats, vilka källor som får komma till tals och om innehållet skiljer sig mellan de två olika perioderna.I majoriteten av texterna så går det att utläsa underliggande värderingar, där främst två grupper med olika ideologier ställs mot varandra – om än indirekt. Då menar jag hur de med ett ekonomiskt synsätt står i  ena ringhörnan medan den andra utgörs av främst forskare med en geologisk eller miljömedveten inriktning (Allan 2010, 19ff). Den part  som  ofta  benämns  som  en  miljörörelse  beskrivs  av  sina  motståndare  med  en  hög osäkerhetsfaktor och inte sällan som domedagsprofeter, där deras uttalanden tolkas som ett abrupt slut  på det  samhälle  vi  lever idag.  Detta medan de ekonomiskt lagda ofta beskrivs som positiva med åsikter som visar på en lovande framtid – optimisterna mot 
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pessimisterna. Uttalanden som ”det finns idag inga exempel på råvaror som tagit slut” som ett  svar  på  en möjlig  oljebrist,  eller  idag är  det  en helt  värdelös  resurs som en förklaring till varför dåtidens experter inte borde ha oroat sig för en brist på kol. Medan Peak Oil-företrädarna får stå i centrum med uttalanden som ”För att optimisterna ska ha rätt måste vi de närmaste 20 åren hitta ny produktion som minst motsvarar 60 procent  av dagens  produktion”. Som tidigare  nämnt  beskrivs  Peak Oil-företrädarnas  budskap med en större osäkerhetsfaktor än de som representerar vare sig näringsliv eller den ekonomiska falangen – sådana uttalanden beskrivs i  större utsträckning med en hög sanningsmodalitet  och  objektiva  fakta.  Detta  får  effekten  att  de  diskurser  som presenteras i tidningarna visar på vad som är det korrekta och sanningen i vårt samhälle – att vårt sätt att leva inte möter några hinder.Vad gäller de  aktörer och  källor som förekom i artiklarna fann jag att Kjell Aleklett, företrädare för ASPO, dök upp i hälften av dessa. En trolig anledning till detta är att han anses vara en trovärdig källa såväl som ansiktet utåt för de som förespråkar Peak Oil, framförallt här i Sverige. Men också för att det sannolikt finns få källor som anses vara tillräckligt  nyhetsvärdiga  för  att  få  figurera  i  en artikel.  Att  politiker,  OECD,  IEA eller elitpersoner från näringslivet förekommer som källor i texten stämmer väl överens med Håkan Hvitfelts  teorier  om nyhetsvärdering.  Det  vill  säga  att  auktoritetspersoner  får definiera debatten i tidningar, eller användas som källor (Hvitfelt 1985, 120f). Vad gäller Kjell Aleklett så har han i flertalet artiklar fått möjligheten till talehandlingar, vilket inte kan sägas om övriga källor som representerar Peak Oil eller en miljörörelse. Vidare så upplever jag att den påståenden och information i flertalet artiklar skiljer sig, beroende på vem som gör uttalandet.  Till  exempel  försöker ASPO lyfta fram varför de tror att  oljeproduktionen kommer att minska och hänvisar i de flesta fall till deras egna studier. Medan  de  med  ett  ekonomiskt  perspektiv  sällan  gör  detsamma,  även  om  det förekommer. Min uppfattning är också att miljörörelsen eller de så kallade pessimisterna inom Peak Oil-rörelsen får stå i en form av försvarsställning – såvida de inte skrivit en debattartikel själva. Detta kan delvis bero på att de ifrågasätter nuvarande statistik vad gäller  oljeutvinning,  men också för  att  de attackerar  den rådande ideologin och evig tillväxt.
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De huvudsakliga mottagarna i texterna är främst de två olika grupperna, ofta beroende på vem som skrivit innehållet eller själva vinkeln på artikeln. I de fall där en grupp själva skrivit en artikel så förekommer aldrig, eller ytterst sällan, den andra parten för att prata om sin sak – utan de talas endast om dem i texten. Anledningen till detta kan bero på att  de  vill  ge  en  bild  av  underlägsenhet  till  sina  motståndare  och  lyfta  fram  sin  egen trovärdighet. Men också samhällen och dess befolkning förekommer som mottagare i en stor del av texterna, om än indirekt. Detta baserat på underliggande meningar och hur en brist på olja kan ge långt gångna effekter på samhället och dess infrastruktur.Vad  gäller  de  lexikala  strukturer och  språket  som  förekom  i  texterna  så  var  det framförallt  beskrivningen av förespråkare  av Peak Oil  eller  miljögrupper.  Dels  kunde dessa  klumpas  ihop  till  en  icke  namngiven  massa,  medan  de  med  ett  ekonomiskt perspektiv förekom med både namn och titel. Men också att de, som nämnt ovan, ofta beskrevs som pessimister. Deras tolkningar och uttalanden beskrevs inte sällan med ord som  hävdar  eller  påstår  vilket antyder en hög osäkerhet (Bergström & Boréus 2005, 321ff).  Vad som också är intressant är att begreppet Peak Oil  sällan förklarades i  de  artiklar som skrevs av annat än företrädare för ämnet. I de fall som Peak Oil beskrevs var  det med en luddig, eller direkt felaktig tolkning, där det antyds att det innebär att själva resursen kommer att ta slut – vilket inte är fallet. Peak Oil som begrepp syftar till att vi  nått toppen av produktionen och att det inte kan produceras tillräckligt med olja för att  möta  samhällets  behov  –  något  också  en  direkt  översättning  syftar  till.  Detta  kan naturligtvis bero på ett missförstånd, såväl som en medveten taktik i samband med att de lyfter fram alternativa källor som okonventionell olja.Samtliga artiklar berörde i någon utsträckning teorin  agenda-setting, men framförallt framing och priming. Noterbart var att artiklar, i synnerhet debatt, tydligt använde sig av priming vare sig det handlade om att belysa eller utelämna något för att styrka egna uttalanden. Detta samtidigt som ett aktivt användande av framing i texterna är ett försök att påverka gestaltningarna av både begreppet Peak Oil och hur mycket olja som kan produceras (Nord & Strömbäck 2012, 323ff). Min tolkning av detta är att det rör sig om att  försöka  påverka  sin  publik  eller  väljare,  antingen  genom  att  försöka  få  fler  att diskutera de upplevda problemen – eller att det överhuvudtaget inte existerar några. Det för oss in på vilka skillnader som finns i artiklar skrivna 2005/2006 och sådana skrivna 
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2011/2012.  Den  huvudsakliga  skillnaden  här  är  att  det  råder  en  betydligt  större osäkerhet  i  texter  från 2005/2006,  där  Peak Oil  diskuteras  som ett  möjligt  framtida scenario  och  en  oenighet  bland  forskare.  Medan  artiklar  från  2011/2012  blandar tvärsäkra uttalanden som att vi redan har nått toppen alternativt att det inte finns några problem överhuvudtaget. Känslan är att de som står bakom och driver tesen Peak Oil har ett  större  underlag  och  vågar  göra  mer  specifika  uttalanden,  varpå  motståndarna besvarar med lika tvärsäkra artiklar som ska ta trovärdigheten från dessa uttalanden. Vad gäller frågan om skillnader och likheter mellan tidningarna så är de flesta artiklar  publicerade i Svenska Dagbladet. Det mest anmärkningsvärda är att de artiklar med det tydligaste  ekonomiska  perspektivet  är  publicerade  i  Svenska  Dagbladet  -  något  som naturligtvis  kan bero på urvalet och att flest artiklar är hämtade från den tidningen. Samtidigt som den text som lyfter problemen kring oljeproduktionen innehar en hög osäkerhetsfaktor  och kan inte  uppfattas  som särskilt  trovärdig,  vilket  ändå pekar  på ideologisk faktor (Allan 2010, 19ff).Avslutningsvis var det också intressant att majoriteten av artiklarna fanns i en tidning, i  detta fall Svenska Dagbladet. Något som delvis kan bero på Mediearkivet Retriever och antalet uppladdade artiklar. Vidare var också de flesta artiklarna som härstammade från Svenska Dagbladet skrivna med ett ekonomiskt perspektiv eller  så beskrevs Peak Oil med en hög osäkerhet. Något som kan innebära att ekonomiska inslag, som får ett större utrymme, kan ge läsarna uppfattningen om att detta är avsevärt mycket viktigare frågor.  Detta  trots  att  olja  i  allra  högsta  grad  påverkar  ekonomin  och  människors levnadsstandard. En ytterligare konsekvens skulle kunna vara att även beslutsfattare tar lätt på Peak Oil och dess innebörd, då det anses finnas betydligt viktigare frågor att ta ställning till.
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8. Bilagor

8.1 Artiklar 2011/2012

8.1.1 Vässa ekonomisk analys av miljöpolitiken

Svenska Dagbladet       2012-12-09 Sida: 6  -  Sektion: Brännpunkt  -  Del: 1

Att vilja grunda policybeslut på empiri är klokt, då en politik grundad på missuppfattningar riskerar att leda till att 
resurser satsas på sådant som inte gör miljön bättre.
Tyvärr riskerar Wijkman och Rockström (Brännpunkt 5/12) att med sitt resonemang leda politiken fel. Både 
verklighetsbeskrivningen - påståendet att råvaror tar slut - och slutsatserna - att det behövs en helt ny typ av 
ekonomi - saknar stöd. Det finns i dag inga exempel på råvaror som har tagit slut. Prismekanismerna har alltid 
sett till att utbudet har motsvarat efterfrågan. Ett högre pris på exempelvis olja, eller fosfor som Wijkman och 
Rockström varnar för, innebär ett ökat utbud genom att företag investerar i nyproduktion. Det innebär också en 
minskad efterfrågan, när man utvecklar alternativ eller minskar användandet.

Vikten av bättre ekonomiska analyser av miljöpolitiken går inte att överskatta. Därför har Timbro senaste året låtit 
forskare utreda viktiga miljöekonomiska frågor. I rapporten Peak Whale - Peak Oil förklarar ekon dr Erik Lakomaa 
(Handelshögskolan) hur prissättning på råvaror går till och visar att Peak Oil som analysbegrepp är mindre 
meningsfullt eftersom det utgår ifrån en statisk värld där teknologin inte förändras och där prismekanismer och 
incitament inte spelar någon roll.

I rapporten Guld och gröna jobb - Om Europas nya tillväxtpolitik visar tekn dr Christian Sandström (Ratio) att det 
inte finns stöd i forskningen för att ökade miljöregleringar skapar tillväxt, en viktig slutsats i en tid då höjda 
miljökrav ses som lösning på tillväxtproblemen.

Wijkman och Rockström är oroliga för att högre råvarupriser skulle leda till lägre tillväxt. Som lösning föreslår de 
en extra skatt på råvaror. En sådan skatt skulle driva upp priset på råvaror ytterligare. Om deras första antagande 
var korrekt, skulle skatten leda till ännu lägre tillväxt, det vill säga förstärka effekten av den utveckling de själva vill 
undvika.

Men att det är höga energi- och råvarupriser som ligger bakom den snabba tillväxten i Kina och Indien stämmer 
inte. Både Indien och Kina är nämligen importörer av olja och många råvaror, exempelvis järnmalm. Snarare har 
vi höga priser på energi och vissa råvaror till följd av den efterfrågan som den ekonomiska tillväxten i dessa 
länder skapat. En i grunden mycket positiv utveckling.

Lydiah Wålsten

projektledare miljö- och tillväxtfrågor, Timbro
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.
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8.1.2  Dagens energipolitik kommer att leda till dieselransonering

Dagens Nyheter       2012-05-24 Sida: 6  -  Sektion: Debatt  -  Del: 1 

Författare: Kjell Aleklett, President of ASPO International och professor i globala energisystem, Uppsala  
universitet

Den globala produktionen av olja minskar. Samtidigt leder politiska beslut i Sverige och Europa till att vi använder 
mer diesel och mindre bensin. Konsekvensen kan bli en akut brist på diesel inom tio år, skriver Kjell Aleklett, 
professor i globala
...energisystem. 

Den genomsnittliga produktionen av olja i världen har de senaste sex åren (2005-2010) varit i stort sett konstant. I 
medeltal producerades 81,5 miljoner fat per dag (Mb/d) med 2010 som toppår med 82,1 Mb/d. 
Världsproduktionen har aldrig varit större. Maximal oljeproduktion för ett oljefält, för en region och för världen 
brukar kallas ”Peak Oil”.

För 10 år sedan, i maj 2002, organiserade Colin Campbell och jag världens första konferens om Peak Oil i 
Uppsala och samtidigt bildade vi ASPO, The Association for the Study of Peak Oil & Gas. I ett pressmeddelande 
visades ett diagram där beräknad framtida oljeproduktion presenterades och den angav en platåproduktion för 
2009, 2010 och 2011 med maximala 85 Mb/d. Vår analys publicerades som en vetenskaplig artikel 2003 och 
ansågs då som alltför pessimistisk. Många betraktade den som rena fantasier. Vi kan nu konstatera att vi faktiskt 
var för optimistiska.

Det är framför allt produktionen i Irak som är lägre. En slutsats är att en högre oljeproduktion i Irak förmodligen 
hade medfört ett lägre pris på olja och vi ser nu att ”krig för olja” inte var en bra affärside.

Alla länder i världen använder olja och de kan delas upp i sådana som exporterar olja och sådana som 
importerar olja. I min bok ”Peeking at Peak Oil”, som publiceras i Wien 30 maj har jag studerat förändringar i 
exportvolymen sedan slutet av 1990-talet fram till 2010.

Från 1999 fram till 2005 ökade volymen med 6 Mb/d till 48 Mb/d för attsedan minska till under 44 Mb/d 
fram till 2010. Under den tid då produktionen varit konstant har välfärden liksom oljekonsumtionen ökat för 
exportländerna medan volymen som kan exporteras har minskat. Samtidigt kan vi 
konstatera att importen till Indien, Kina och de länder i Sydostasien som ligger mellan dessa giganter har ökat 
från 7 Mb/d till10 Mb/d. Det betyder i verkligheten att oljeimporten för framför allt OECD-länderna har minskat 
med 15 procent.

Minskningen i oljeexporten är signifikant och så stor så att det betyderatt vi år 2005 nådde Peak Oil för exporten. 
Oljeimporterande OECD-länder i Amerika, Europa och Asien har ekonomiska problem. Historien visar att ökad 
användning av olja skapar välfärd, vi har ännu inte sett exempel på motsatsen. Den ekonomiska kris som vi nu 
brottas med kan bero på att det inte finns tillräckligt med olja att konsumera.

I en vetenskaplig artikel som publicerades i Energy Policy 2010 visade vi att den globala oljeproduktionen, 
inklusive okonventionell olja som Kanadas oljesand, kommer att minska fram till 2030. Låt oss trots det 
anta att den är konstant fram till 2020. Under de kommande 10 åren kan vi räkna med att de oljeexporterande 
länderna blir rikare, dekommer att fortsätta att öka sin konsumtion. Samtidigt kommer Kina, Indien med flera 
länder i Sydostasien att öka sin import. Om den trend som vi haft de senaste fem åren fortsätter så medför 
det att den volym som oljeimporterande OECD-länder har tillgänglig för konsumtion 2020kommer att minska med 
ytterligare 13 Mb/d. Att den skulle öka är uteslutet. Jämfört med 2005 innebär det en minskning runt 50 procent. 
Det kommer att hjälpa EU att med god marginal nå upp till sina mål för minskad oljeanvändning.

Nio procent av det som kallas olja används direkt som råvara för industrin och som fordonsbränsle. Resten 
raffineras och delas upp i bensin, flygfotogen, diesel och tyngre produkter. Den globala fördelningen är ungefär 24 
procent bensin, 6-7 procent flygfotogen och 33 procent diesel. Den olja som nu kan köpas på världsmarknaden är 
tyngre än tidigare och den innehåller också mer svavel. Raffinaderiet Preemraff i Lysekil har de senaste åren gjort 
stora investeringar för att anpassa sig till denna olja. Det går inte att drastiskt förändra den procentuella 
uppdelningen i produkter.

Med utgångspunkt från dessa förhållanden är det intressant attstudera resultaten av de politiska åtgärder som 
vidtagits och som planeras inom Sverige och EU. En tioprocentig inblandning av etanol för EU 
medför att efterfrågan och behovet av bensin minskar, men det faktum att etanolproduktionen kräver maskiner 
som använder diesel gör i stället att behovet av diesel ökar. Dessutom innebär miljökrav på minskade utsläpp av 
koldioxid att nya miljöklassade bilar till större del använder diesel. Till detta kommer att den kustnära sjöfarten nu 
av miljöskäl måste överge bunkerolja och övergå till diesel.
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Dessa politiska beslut leder alltså till att behovet av bensin minskar medan behovet av diesel ökar. Men 
raffinaderier kan inte förändradagens produktion i takt med de politiska ambitionerna.

Verkligheten är att de europeiska lagren av bensin redan är överfulla medan det råder stor brist på diesel. En 
fortsatt politisk styrning in på den väg som påbörjats kommer att leda till att man tvingas stänga några av EU:s 
raffinaderier då man inte får avsättning för bensinen, lagren kan inte vara mer än fulla. Det är därför mycket 
troligt att dagenspolitiska beslut kommer att driva fram en ransonering av diesel.

Det är svårt att säga när det händer, men det sker sannolikt inom de kommande 10 åren. En ny nedgång i 
ekonomin kan medföra en minskning av konsumtionen och skjuta upp problemen. Men när 
dieselbristen kommer måste vi självklart prioritera mattransporter, kollektivtrafik och våra godstransporter i 
allmänhet. Energimyndigheten har nu börjat förbereda sig för denna krissituation.

Det finns politiska mål att minska konsumtionen av drivmedel genomatt öka kostnaden för dem. Men 
konsumtionen kommer att minska även utan dessa åtgärder. Studier i bland annat Australien visar attekonomiskt 
svaga familjer drabbas hårdast av höga bensinpriser och om samma förhållande gäller i Sverige så medför höga 
bensinskatter en snedbeskattning av det svenska folket. Alliansen borde därför fundera på att dra tillbaka den 
höjning av bensinskatten som man införde då man tillträdde. Samtidigt måste man naturligtvis vidta åtgärder 
för att parera för den verklighet som väntar oss.

Den situation som vi just nu har framför oss kräver bland annat en kraftig satsning på biogas. Det allra viktigaste 
för samhället är mat och mattransporter, och därför borde lantbruket stimuleras till att anpassa sin produktion 
för att bli självförsörjande på biogas. Vad jag vill se framför mig är inte en politik med piskor, nu krävs det ökade 
lass av morötter.

Tillägg:

Inom en tioårsperiod kan vi ha en dieselransonering i Sverige, enligt Kjell Aleklett, professor i globala 
energisystem vid Uppsala universitet. Några argument: Den globala tillgången på olja minskar.

Politiska beslut leder till att vi använder mer diesel än bensin.

Raffinaderierna kan inte enkelt ställa om från bensin- tilldieselproduktion.

I ett krisläge måste dieselberoende funktioner som mattransporter, kollektivtrafik och godstransporter prioriteras. 
Då blir det mindre över för till exempel privatbilism.

Citat:

Verkligheten är att de europeiska lagren av bensin redan är överfulla medan det råder stor brist på diesel. 
En fortsatt politisk styrning in på den väg som påbörjats kommer att leda till att man tvingas stänga några 
av EU:s raffinaderier då man inte får avsättning för bensinen, lagren kan inte vara mer än fulla.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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8.2.3 Slutet nära för billig olja

Dagens Industri       2012-01-27 Sida: 4  -  Sektion: General

Den långsiktiga trenden är klar - oljan blir allt dyrare. Det innebär att det blir allt attraktivare att hitta alternativ till 
oljan. Och det är hög tid att hantera vårt enorma oljeberoende nu, innan utvinningen når sitt maximum, skriver 
Mats Odell,
...Kristdemokraterna. 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Så står det i 
den energiöverenskommelse som partiledarna i Allians för Sverige undertecknade den 5 februari 2009.

Beroende på hur man tolkar den målsättningen är ambitionsgraden antingen hög eller orealistiskt hög. Kanske är 
det därför man duckar i den politiska debatten. För visst har det förekommit förvånansvärt lite debatt om hur vi 
ska nå dithän. Och det antingen om målsättningen ska tolkas så att fordonsflottan 2030 ska kunna drivas utan att 
man behöver använda bensin och diesel - eller så att vi helt enkelt inte får använda fossila bränslen inom 
transportsektorn.

Den senare tolkningen håller jag för helt orealistisk. Även den första förefaller svåruppnåelig.

Men det hindrar naturligtvis inte att vi i Sverige måste börja anpassa transportsektorn så att vi klarar en radikal 
minskning av oljeberoendet inom den sektorn. Tidigare har främst industrin, men också bostadssektorn, minskat 
sitt beroende av olja genom att ersätta oljamed framför allt el.

Bland OECD-länderna har Sverige på så sätt blivit relativt mindre beroende av olja än andra länder. Det ska vi 
vara tacksamma för av flera skäl - dels är det ett effektivt sätt att hålla nere utsläppen av växthusgasen koldioxid, 
dels går världen obönhörligen mot vad experterna kallar "peak oil", om vi inte redan är där. När oljeutvinningen 
har nått sitt maximum finns det inte längre förutsättningar att möta en ökad efterfrågan.

Oljeindustrin möts i dessa dagar av mycken hård kritik och är i många enskilda fall värd att hudflängas när den 
trampat mänskliga rättigheter under fötterna och/eller skövlat och förstört känslig natur på land och till havs. Men 
generellt har vi inga andra än oss själva att peka finger åt - vi som efterfrågar oljeprodukterna och i ett århundrade 
kunnat använda dem till att - bokstavligt talat - driva världsekonomin framåt och ge miljarder människor en bättre 
väl-färd.

Men framöver väntar nya tider och vad de innebär på det här området kommer vi kristdemokrater att diskutera vid 
våra kommun- och landstingsdagar i Västerås som pågår i dag och i morgon. Inbjuden talare är professorn i fysik 
Kjell Aleklett vid Uppsala Universitet. Han är ordförande i den internationella forskarnärverket ASPO, Association 
for the Study of Peak Oil and Gas.

Hur länge oljan "räcker" beror naturligtvis på hur mycket olja som finns. Redan här finns dock stora skillnader 
mellan OECD:s beräkningar (IEA) och exempelvis officiella amerikanska uppskattningar som ligger mycket högre.

IEA räknar med att efterfrågan på olja kommer att öka med 1 procent varje år fram till 2030, mer i 
utvecklingsländerna än i i-världen. På vägen kommer priserna att fluktuera med konjunkturerna och beroende på 
oroshärdar runt om i världen - och då särskilt i oljeexporterande länder. Men den långsiktiga trenden är ändå klar - 
på sikt blir oljan allt dyrare.

Det betyder visserligen att man har råd att utvinna olja i allt otillgängligare områden på land och till havs. Men 
också att det blir allt attraktivare att söka olika alternativ till oljan. Då gäller det att hitta möjligheter som 
inte för oss ur askan i elden vilket en del forskare påstår att utvinningen av skiffergas gör.

Sverige är mindre oljeberoende än när den första oljekrisen utbröt 1973-74 och långt mindre oljeberoende än 
flertalet jämförbara länder. Ändå är transportsektorn till över 90 procent beroende av oljeprodukter, samtidigt som 
en tredjedel av vår energikonsumtion i landet kommer från olja och andra fossila källor. Ska vi orka eller våga 
tackla "peak oil" innan vi tvingas till det?

"Oljeindustrin möts i dessa dagar av mycken hård kritik och är i många enskilda fall värd att hudflänga."
Bildtext:

© Dagens Industri eller artikelförfattaren.
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8.2.4 Energiboom ger  ny kraft  åt  USA –  olja  och naturgas sätter  tiotusentals 

amerikaner i arbete

Svenska Dagbladet       2011-12-27 Sida: 10  -  Sektion: Näringsliv  -  Del: 2 

Författare: Karin Henriksson, Karin Henriksson E-post: karin.henriksson@svd.se|karin.henriksson@svd.se

framtidsindustri USA:s energisektor är på väg att skapa tiotusentals nya jobb inom olje- och naturgasindustrin, 
som åter är på väg att bli en ledande producent - med konsekvenser för hela världens energiförsörjning. I delar 
av USA råder snarast brist på arbetskraft, tack vare den växande industrin. Mest märks den nya oljeboomen i 
västra North Dakota. Vartenda företag i branschen är representerat
...att döma av skyltarna på enkla kontorslador, på tunga långtradare och på borrutrustningen ute på prärien. 

Arbetslösheten i orter som Williston, Tioga och Stanley är obefintlig och i hela North Dakota pendlar den runt 3 
procentsstrecket. Samma trend märks i Oklahoma, Texas, Louisiana och delar av Pennsylvania.

Utvecklingen går svindlande snabbt, så snabbt att politiker, ekonomer och allmänheten knappt hunnit smälta alla 
epokgörande rapporter:

1 USA är nära en ny milstolpe - blir nettoexportör av bensin och flygbränsle för första gången på över 60 år.

2 Importen av olja är nu under 50 procent, mot över 60 procent så sent som för fem år sedan.

3 Naturgasreserverna i skifferlagren kan täcka behoven i 100 år.

4 Västra halvklotet blir en allt viktigare aktör i och med fynd i USA, de gigantiska oljesandstillgångarna i Kanada 
samt borrning på extrema djup utanför Brasiliens kust.

5 Bensinkonsumtionen i USA förmodas ha nått en topp 2007 och kurvorna pekar nu neråt, bland annat när 
betydligt hårdare bränslekrav slår igenom i bilparken inom 10 - 15 år.

Experter som bästsäljande författaren Daniel Yergin, senast till The quest, oljemagnaten T Boone Pickens, 
energianalytiker på de stora bankerna och akademiker som Amy Myers Jaffe vid Rice University i Houston har 
alla uttalat spådomar om att USA faktiskt kan bli självförsörjande och att misshagliga diktatorer i olika delar av 
världen bör passa sig.

Den tidvis populära teorin ”peak oil”, eller att oljereserverna snart kommer att tömmas, ter sig just nu allt 
dammigare. De nya borrningsmetoder som har tagits i bruk möjliggör inte bara utvinning av naturgas, utan även 
av oljeförekomster (”tight oil”) som det inte varit lönsamt att borra efter förut.

I den nya energiekvationen i USA ingår dessutom biobränslen, med redan befintliga bestämmelser om en viss 
andel etanol (vanligen från majs) i bensinen. Inför toppmötet i Durban påpekade klimatförhandlaren Todd Stern att 
det i president Obamas stimulanspaket avsattes över 90 miljarder dollar till gröna energiinitiativ. Detta kommer, 
enligt Stern, att leda till att produktionen av alternativ energi fördubblas i slutet av 2012. Satsningar på 
energieffektivitet pågår också, bland annat för att minska förbrukningen i vitvaror.

- Det enda som saknas är ledarskap, sa dock ovan nämnde T Boone Pickens i en tv-intervju i kanalen MSNBC.

Med detta avsåg han dels Obama-administrationens njugga hållning mot oljeborrning till havs, dels beslutet att 
skjuta upp tillståndsgivningen till bygget av en pipeline, Keystone XL, från oljesandsfälten i Alberta i Kanada till 
raffinaderierna vid Mexikanska golfen. Det hela verkade så gott som klappat och klart när allt mer högljudda 
protester utanför Vita huset trummades ihop under sommaren och hösten.

Inom näringslivet utgår man från att Barack Obama vek sig för miljögrupperna och utfärdar varningar om att 
Kanada kan vända blicken österut i stället - till Kina med omättliga energibehov framöver. I tv-reklam och 
i helsidesannonser i pressen nyligen lät ExxonMobil ingenjören Artis Brown träda fram med budskapet:

- Nordamerika sitter på vad som är bland de största oljereserverna i världen. Denna tillgång kan på sikt leda till 
hundratusentals jobb här hemma.

Sedan tar samme Brown upp det som spökar i analyserna med följande replik ”… vid vårt Kearl-projekt i Kanada 
bli utsläppen i oljesandsproduktionen desamma som beträffande många andra oljor”. Men detta blidkar inte dem 
som varnar för växthuseffekten, däribland den i USA mest kände experten James Hansen som sagt att ”spelet är 
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över” ifall Keystone-ledningen byggs. Andra miljögrupper noterar att Kearl-projektet årligen kommer att leda till 3,7 
miljoner ton mer koldioxid i atmosfären, vilket motsvarar avgaserna från 800 000 fordon.
Förutom frågetecknen om nedsmutsning från den kanadensiska oljeproduktionen växer oron kring borrtekniken 
som kallas ”fracking” och som dessutom slukar stora mängder vatten. Folk som bor nära naturgaspumpar är 
oroade över risker för läckage och om något sådant skulle hända kan det bli ett rejält bakslag i visionerandet om 
energin. I boomstaden Williston märks just inga invändningar, här handlar problemen i stället om var alla 
oljerallare ska bo någonstans och möjligen att priserna drivits upp även för dem som inte tjänar lika mycket 
pengar.

Enligt optimistiska bedömningar kommer olja och naturgas från skiffer (”shale”) att inom tio år stå för en tredjedel 
av den totala produktionen i USA.

I så fall blir USA den största enskilda producenten, före både Ryssland och Saudiarabien. Tacken för detta bör 
riktas till några envisa petroleumingenjörer, som för övrigt porträtterats ingående i tidningar som The New Yorker.

Metoden de arbetade fram kallas ”hydraulic fracturing” eller ”fracking”. En högtrycksblandning av vatten och 
kemikalier sprutas in i berg- lagren för att lösa upp olja och gas.

Oljebolagen är förtegna om kemikalierna och det är bara en av många kritiska punkter just nu, en annan är att 
grannar kan bli fiender om den ene välkomnar utvinning på sin mark medan den andre motsätter sig de här 
metoderna.

En helt ny industri, med specialiteter som vattenrening, lyfts fram i tips från börsanalytiker som kan granska 
frestande USA-kartor med de olje- och gasrika regionerna, som Anadarko på gränsen mellan Texas och 
Oklahoma, Marcellus i West Virginia, Ohio och Pennsylvania samt Bakken i North Dakota.

© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.
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8.2 Artiklar 2005/2006

8.2.1 Vasst utspel om oljans framtid 

Svenska Dagbladet       2006-05-10 Sida: 36  -  Sektion: Näringsliv 

Författare: Fredrik braconier fredrik.braconier@svd.se

Oljan håller inte på att ta slut och den kommer att bli billigare. Det hävdar statliga Energimyndigheten i en rapport. 
Den är ett angrepp på teorin om Peak Oil som spelar en viktig roll för statsministerns oljekommission.
Energimyndigheten i Eskilstuna kan inte anklagas för opportunism. Samma dag som statsminister Göran Persson 
kramar träd i Dagens Nyheter och nästan entusiastiskt välkomnar att det med stigande oljepris "kommer att bli 
ohyggligt mycket dyrare att flyga lågpris i framtiden", gör myndigheten motsatt prognos.

"Med reservation för politiken är det trots allt rimligt att anta att den innevarande oljecykeln kommer att övergå i en 
ny cykel under perioden 2008 till 2010, eller strax därefter, med kraftigt fallande priser", menar 
rapporten Oljans ändlighet - Ett rörligt mål.

Vanligt folk kanske kan få fortsätta att flyga och inte bara innehavare av statsplan. Det torde glädja SAS där 
svenska staten är störste ägare samt statsministerns hustru Anitra Steen som sitter i styrelsen för Europas fjärde 
största flygkoncern.

Varför kommer oljan då att falla i pris? För att reserverna är mycket större än vad pessimisterna antar, anser 
Energimyndigheten. Pessimisterna finns bland annat inom organisationen Peak Oil. En förgrundsfigur är 
professorn Kjell Aleklett.

Han framtädde tidigare i år inför statsministerns kommission för att minskat oljeberoende. Kjell Alekletts teser är 
tydliga.

Världens oljeproduktion kommer att toppa kring 2010. Konsumtionen av olja överstiger de nya fynd som görs. 
Utvinningen faller redan i de flesta oljeproducerande länder. Okonventionella tillgångar som tjärsand i Kanada 
kommer bara att ge begränsade tillskott, anser Kjell Aleklett.

Det är faktiskt inte överdrivet att karakterisera Energimyndighetens studie som en stridsskrift mot teserna hos 
Peak Oil.

"Den utvinnbara tillgången av olja är av en storleksordning som innebär att den i sig inte sätter någon restriktion 
för oljeanvändningen de närmaste 25 till 30 åren och knappast före mitten av sekelskiftet. Oljetillgången består 
inte bara av konventionell olja utan även av okonventionell olja. De utvinnbara tillgångarna av okonventionell olja 
är mycket stora."

I Energimyndighetens rapport påtalas att olja alltid anses räcka i 30 år till.

"Oljeindustrin är nu 150 år. Under denna tid har gällt som sanning att olja räcker i 30 år till."

Energimyndigheter skriver också:

"Att bestämma mängden utvinnbar olja är som att försöka nå regnbågen. Den flyttar sig bortåt ju närmare man 
kommer."

När Energimyndigheten likväl vill minska oljeberoendet är klimatfrågan ett huvudsakligt skäl. Dessutom påtalas 
politiska risker när konkurrensen om oljetillgångar skärps.

Väst förlitar sig på marknaden och de stora oljebolagen för sin försörjning av olja. Med uppbackning av ägarna 
går statliga kinesiska och indiska oljebolag in i bland annat Afrika för att reservera tillgångar för egen räkning. Så 
har skett i bland annat Sudan som västbolagen lämnade.

"Den stora prisrisken handlar inte om tillgången till olja i marken utan omtillgången till olja ovan marken. Den 
politiska händelseutvecklingen blir nu liksom tidigare avgörande för oljeprisets utveckling", skriver den frejdiga 
rapporten.

© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.
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8.2.2  Han  utmanar  oljeindustrin –  Professorn  Kjell  Aleklett  hävdar  att  Opec 

bluffar om mängden olja som är kvar

Svenska Dagbladet       2005-10-10 Sida: 63  -  Sektion: Näringsliv 

Författare: Björn Lindahl

OSLO En svensk fysikprofessor har hamnat i centrum av en debatt som i allt högre grad splittrar ekonomer, 
analytiker och geologer inomoljeindustrin.
Kjell Aleklett leder ASPO, en grupp forskare som varnar för att världens oljeproduktion håller på att nå sin topp.

Länge fördes debatten om "Peak Oil", som den kallas på engelska, på ojämna villkor. En mycket liten grupp 
oljepessimister - eller realister, som de föredrar att kalla sig själva - har stått emot ett kompakt oljeetablissemang. 
Att hävda att såväl den internationella energibyrån IEA som Opec, det amerikanska energidepartementet och de 
största oljeföretagen, förutom flera av världens ledande oljeanalytiker alla ger en felaktig bild av världens 
oljereserver kan verka förmätet. Men det är just det Kjell Aleklett och hans vapendragare gör.

- IEA och Opec berättar inte hela sanningen, slår han kategoriskt fast när vi träffar honom.

Kjell Aleklett har just hållit ett föredrag för ett norskt finansbolag och har kalendern fullpackad av 
liknande arrangemang. 

Gradvis har ASPO inte bara fått allt större genomslag i medierna, det har också fått kända investerare som T 
Boone Pickens och oljeföretag som Chevron på sin sida. För Saudiarabien har debatten om oljereserverna blivit 
allt mer besvärande. Landets speciella förhållande till USA bygger på att det har gigantiska oljereserver. Men 
landet vägrar att underbygga detta med fakta som kan kontrolleras av oberoende experter.

ASPO, eller Association for the study of peak oil and gas, bildades av geologen Colin J Campbell år 2000. Då 
hade han redan satt i gång debatten med en artikel i Scientific American 1998. Men det var tack vare Kjell Aleklett 
som världens första konferensen om de sinande oljereserverna hölls i Uppsala i maj 2002. 

Ironiskt nog fick den ett stort genomslag tack vare Ryanair, berättar Kjell Aleklett.

- Jag fick telefon från en journalist på Associated Press i London. Hanhade hört talas om att vi skulle hålla en 
konferens, men beklagade sig över att det var så dyrt att flyga till 

Stockholm. Jag tipsade honom att det numera fanns lågprisflyg till Sverige. Tack vare artikeln, som spreds över 
hela världen, fick vi en "flying start".

Eftersom Campbell är pensionerad har Kjell Aleklett tagit över som ledare av ASPO. Han har en bakgrund bland 
annat som folkpartipolitiker i Trosa och var kommunfullmäktiges ordförande där. Till vardags är han professor i 
fysik och arbetar på institutionen för strålningsvetenskap på Uppsala universitet.

Från lokalpolitik och forskning på strålning har emellertid Aleklett alltmer hamnat i en diskussion som handlar om 
hela världens framtid och som har tunga säkerhetspolitiska konsekvenser. 

- USA och Kina har blivit konkurrenter på världens energimarknader. Den enda stormakten som är 
självförsörjande på energi är Ryssland, påpekar han. 

Den 20-21 oktober är han inbjuden till den hittills viktigaste konferensen om Peak Oil, som kommer att hållas i 
Washington i regi av vetenskaps- och ingenjörsakademierna där. Då kommer Opecs generalsekreterare Adnan 

Shihab-Eldin och en lång rad andra oljeexperter också att delta.

Många har försökt vifta bort debatten om "Peak Oil" genom att påpeka att spådomar om att oljan kommer att ta 
slut har framförts många gånger förut, bara för att följas av perioder där det varit ett så stort överskott på olja att 
priserna rasat. ASPO hävdar emellertid bara att oljeproduktionen är i färd med att nå sin topp. 

- Vi har hälften av oljan kvar, men vi har nu använt den olja som är lätt att få upp och som har bra egenskaper, de 
stora jordgubbarna i ett jordgubbsland. Nu måste vi fylla våra litermått med lite mindre jordgubbar som kan vara 
beska och missbildade, Det krävs ny teknologi för det. Allt detta medför att vi inte kan tömma den sista hälften lika 
fort som den första, säger Aleklett.

Störst gehör har ASPO fått hos den del av miljörörelsen som är mest mottaglig för domedagsprofetior. På olika 
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nätsidor sprids en version av Peak Oil-budskapet där det framställs som om hela världen snart kommer att stanna 
upp.

De beräkningar som oljegeologen M King Hubbert gjorde 1956 framställs som en nästan profetisk vision. Hubbert 
beräknade att USA:s oljeproduktion skulle nå sin topp 1970, om man håller Alaska utanför. Det var ett påstående 
som oljeindustrin vägrade att tro på, men som besannades långt innan Hubbert avled 1989.

I dag är investeringskonsulten Matthew Simmons Peak Oils mest kände företrädare. I sin senaste bok, "Twilight in 
the Desert", hävdar han att Saudiarabien inte alls har så stora oljereserver som landet påstår. Ett skäl är att Opec 
ändrade sina regler för hur kartellens produktionskvoter skulle fördelas på 80-talet. Över natten skrev 
medlemsländerna upp sina oljereserver med 300 miljarder fat olja.

Enligt Kjell Aleklett är det mycket osannolikt att världens oljeproduktion någonsin kommer att nå upp i 90 miljoner 
fat olja per dag.

- För att optimisterna ska ha rätt måste vi de närmaste 20 åren hitta ny produktion som minst motsvarar 60 
procent av dagens produktion.

Ett vanligt oljefält räknas som en gigant om det har en oljeproduktion som överstiger 100 000 fat per dag. 14 
supergigantiska oljefält, med det saudiarabiska Ghawar som det största, producerar 20 procent av världens olja. 
Ghawars produktion har tidvis varit på otroliga 5 miljoner fat per dag. Genomsnittsåldern för dessa 14 
supergiganter är 45 år.

Den internationella energibyrån, IEA, hävdar att oljeproduktionen kommer att öka med 44 procent till 2030. Det 
skulle betyda en dagsproduktion på 121 miljoner fat per dag. Några nya supergiganter har inte hittats sedan det 
mexikanska Cantarellfältet 1976. Ghawar hittades 1948.

- Enligt de planer som oljebolagen har på sina skrivbord kan man klara det de kommande två åren, men sedan 
blir det svårt att klara den förväntade ökningen. Under några år kommer vi att ligga på en konstant produktion 
innan vi ser en minskning, säger Kjell Aleklett.

- Om vi bortser från oljeletandet på mycket djupt vatten, har 54 länder av de 65 som producerar olja i dag, redan 
nått den tidpunkt då man producerade som mest olja.

© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.
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8.2.3  Oljeslukande  Irland  väljer  Sverige  som  sin  förebild –  Svenskt  mål  om 

oberoende av olja vägledande för irländarna

Svenska Dagbladet       2006-04-10 Sida: 56  -  Sektion: Näringsliv 

Författare: Björn Lindahl

OSLO Den svenska regeringens mål att bli oberoende av olja 2020 hålls fram som ett föredöme när Irland utreder 
frågan om vad som sker om världens oljeproduktion inte längre kan ökas.
Landet har den tredje högsta konsumtionen av olja per invånare i EU, efter Luxemburg och Cypern.

Begreppet "Peak Oil" har de senaste åren blivit allt mer aktuellt både bland oljebolagen och politikerna. Det 
engelska uttrycket innebär att oljeproduktionen når en topp när det inte längre finns några riktigt stora oljefält kvar 
att upptäcka i världen. När produktionen i de gamla giganterna börjar falla räcker inte antalet mindre nyupptäckta 
fält till för att kompensera detta. 

Begreppet är omstritt, men det handlar mer om när produktionstoppen nås, än att det kommer att ske. 

Den irländska regeringen har beställt en rapport av Forfás, som är det statliga institutet som ska ge råd till 
regeringen i frågor om näringsliv, handel och teknik. Rapporten visar att Irland är ett av de EU-länder somär mest 
beroende av olja.

- Den höga sannolikheten för att tillgången på billig olja kommer att nå sin topp inom de närmaste 10 till 15 åren 
ställer världsekonomin inför en allvarlig utmaning, säger Martin Cronin, vd för Forfás.

- När toppen nås kommer priset på flytande bränsle att öka dramatiskt och regeringar, företag och ekonomier kan 
komma att stå inför betydande ekonomiska och sociala förändringar. Irland är mer beroende av olja i vårt 
transport- och energisystem än nästan alla andra europeiska länder. 

Enligt Forfás kommer det att ta upp till tio år att genomföra ändringarsom kan minska oljeberoendet substantiellt.

- Länder som Sverige ligger i täten med en proaktiv hållning till denna utmaning och Irland bör följa efter, säger 
Martin Cronin.

Den svenska regeringens kommission mot oljeberoende får därmed lite välbehövligt beröm. De flesta 
kommentarer hittills har handlat om att det är orealistiskt att tro att Sverige skulle vara oberoende av olja år 2020.

Men det går lika bra att vända på frågan. Hur realistiskt är det att basera landets ekonomi på att det går att 
fortsätta importera olja till dagens priser - som kanske verkar löjligt låga om några år.

Forfás har sammanfattat olika scenarier för när produktionstoppen för olja kommer. Matthew Simmons, en känd 
oljekonsult som bland annat skrivit en bok där han hävdar att Saudiarabiens oljetillgångar är kraftigt 
övervärderade, tror att toppen kommer redan 2007-2009. I den motsatta änden är oljekonomen Peter 
Odell, som tror toppen kommer 2060. 

Även oljebolagen är oeniga. Det kinesiska CNOOC tror att toppen kommer 2005-2010, medan Exxon Mobil säger 
2030. De franska och holländska regeringarna ligger närmare det amerikanska oljebolaget, medan 
bilproducenten Ford hör till pessimisterna med 2005-2010. 

I Forfás utredning har ett eget index för oljeberoende räknats ut, där tre olika element räknas samman. 

* "Det första består av hur stor effekt en 10-procentig höjning av oljepriset får på bruttonationalprodukten. I 
Sveriges fall innebär det en nedgång i BNP på 0,6 procent. 

* "Det andra är hur stor andel av oljan som importeras, vilket för Sveriges del är 100 procent. 

* "Den tredje faktorn är hur stor andel av energiproduktionen somutgörs av olja. Talet för Sverige är 32 procent. 

När dessa tal läggs samman (0,6 + 1 + 0,32) får Sverige 1,92 i oljesårbarhetsindex. Det är därmed betydligt 
mindre sårbart än Singapore, men mer sårbart än USA och Kina, som har en stor inhemsk oljeproduktion.

Det svåraste att bryta är beroendet av oljeprodukter som bensin och diesel i transportsektorn. Enligt Forfás finns 
det bara två realistiska alternativ - byta ut bilparken så att den kan använda andra bränslen än de fossila och att 
bygga ut kollektivtransporterna. Detta kräver mer elektricitet. 
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För Irlands del är kärnkraft inte ett alternativ eftersom landets elnät är för litet för att kunna ta emot den 
energi som ett kärnkraftverk av den storlek som är mest ekonomiskt skulle producera. Landets enda kolkraftverk 
bör drivas vidare. Kol och torv hör till de alternativ som Irland har, även om 

det skulle öka landets utsläpp av växthusgaser.

© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.
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8.2.4 Forskarna tvistar om hur länge världens olja räcker

Dagens Industri       2005-09-29

Oljan håller på att ta slut. Inom tre år kommer världens oljeproduktion att nå sin absoluta topp. Spår den ene. Inte 
då, det händer inte ens inom de närmaste trettio åren. År 2030 är produktionen 50 procent högre än i dag. Spår 
den andre.

Forskarna Kjell Aleklett och Marian Radetzki har gjort sig kända som stridbara företrädare för de olika 
ståndpunkterna om världensoljetillgångar. I takt med att oljepriserna skjutit i höjden har debatten dem emellan 
blivit allt intensivare. När Dagens Industri för samman dem är de ändåöverens i en hel del frågor. Till 
exempel om att oljeförbrukningen orsakar koldioxidutsläpp och andra miljöproblem. "Vad vi däremot inte är 
överens om, och där går den stora skiljelinjen mellan oss, det är frågan om knappheten påolja", säger Marian 
Radetzki. Olika angreppssätt Oenigheten verkar delvis bero på olika angreppssätt. Kjell Aleklett, som är professor 
i fysik vid Uppsala universitet, försöker analysera hur mycket olja som faktiskt hittats, hurmycket som pumpats 
upp och hur mycket som finns kvar i jorden. "Vi vet att USA nådde sin topproduktion 1971 och att produktionen i 
Nordsjön också vänt nedåt", säger han. Kjell Aleklett varnar för att oljan håller på att ta slut och att vi redan 
förbrukat över hälften av alla kända fyndigheter. Han är ordförande i ett nätverk av forskare, kallat Association for 
the Study of Peak Oil. De är övertygade om attvärldens oljeproduktion snart når "peak oil", alltså den maximala 
gränsen för vad som är möjligt att pumpa upp. Oljeproduktionen toppar inom några år, troligtvis år 2008, för att 
sedan minska obevekligt. "Det har inte upptäckts några nya stora oljefält sedan 1970 och produktionen från 
befintliga oljefält sinar varje år", säger Kjell Aleklett. 
Marian Radetzki, som tidigare var professor vid Luleå tekniska universitet, analyserar däremot oljemarknaden ur 
ett rent ekonomiskt och företagsmässigt perspektiv. "Oljereserverna räcker alltid till 30 års förbrukning. Den 
framförhållningen har man haft så länge oljeindustrin funnits. Ingen har intresse av reserver längre än så." Men 
även Marian Radetzki är övertygad om att oljeproduktionen når en topp. Men inte för att oljan sinar. "Stenåldern 
tog inte slut för att det blev brist på sten", citerar han den gamle saudiske oljechefen shejk Yamani. "Oljeåldern 
kommer heller inte att ta slut för att oljan tar slut, utan för att mänskligheten hittar andra och bättre energislag." 
Jämför med 1800-talets England Marian Radetzki jämför med 1800-talets England. Där var dåtidens experter 
oroliga för att kolet skulle ta slut. "Men i dag ligger huvuddelen av kolet fortfarande kvar i backen. I dag är det en 
fullständigt värdelös resurs." 
Tvisteämnet är alltså hur mycket olja som finns kvar i marken. Marian Radetzki: "Kjell Aleklett brukar säga att de 
stora fälten upptäcktes för länge sedan och att det vi upptäcker nu är bara småpotatis." "Det är visserligen sant, 
men tillväxten på reserverna består i sin huvuddel av uppräkning av befintliga fält. Dels genom nya borrningar, 
dels får du genom bättre teknik fram mycket mera olja än vad som framgick vid tiden för upptäckten. Om du 
summerar upptäckt och uppräkning, så blir totalen mycket större än förbrukningen, och följaktligen växer 
reserverna." Kjell Aleklett invänder att många uppräkningar de senaste åren inte gjorts på grundval av 
prospektering och teknisk utveckling, utan varit rent politiska beslut. Drygt 1 000 miljarder fat olja Enligt 
International Energy Agency, IEA, som även kallas de rika ländernas oljeklubb, finns det drygt 1 000 miljarder 
fatolja, varav merparten i länderna kring Persiska viken. 
Enligt Kjell Aleklett är de siffrorna extremt otillförlitliga. Såväl oljebolagen som Opecländerna har ett starkt intresse 
av att blåsa upp och ljuga omreservernas verkliga storlek, menar han. Oljebolagen i syfte att trissa upp värdet på 
sina egna aktier, Opecländerna i syfte att öka sina produktionskvoter inom kartellen. "1988 skrev Abu Dhabi upp 
sina reserver från 31 till 92 miljarder fat över en natt, trots att de inte rapporterat några nya fyndigheter. Andra 
Opecländer gjorde likadant under kvotkriget på 1980-talet. Men några verkligt nya reserver var det inte fråga om." 
IEA spår att världens oljeproduktion ökar från dagens 84 miljoner fat per dag till 121 miljoner år 2030. 
Opecländerna i Mellanöstern väntas svara för den största ökningen. Marian Radetzki tycker att prognosen är 
rimlig, medan Kjell Aleklett avfärdar den som en glädjekalkyl. "IEA har en dold agenda, nämligen att de på något 
sätt måste kunna visa att det går att producera mer olja. Jag har träffat ganska många som jobbar där. De säger 
en sak när de står i talarstolen, en annan sak över kaffekoppen", säger Kjell Aleklett. 
DI: Samtidigt får du stöd för din forskning av Lundin Petroleum. Finns det en dold agenda också? Har 
oljemagnaten Adolf Lundin ett intresse av domedagsprofetior om oljan i syfte att pressa upp kurserna på sina 
egna oljebolag? Kjell Aleklett: "Det här bidraget, som är till för att betala en doktorand under fyra år, har inga 
villkor mer än att vi ska studerahur oljeproduktionen ser ut. Långt innan jag kom in i bilden hade Adolf Lundin 
åsikten att man når det här läget. Han är intresserad av om det han tror på kan beläggas på något sätt. Men jag 
skulle aldrig kunna tänka mig att frisera någon siffra för att det skulle passa." Marian Radetzki: "Konspirationen 
kan möjligen se ut så här: Lundin har självklart ett intresse av ett scenario där "peak oil" inträffar snart och 
oljepriserna skjuter upp i rymden. Och så har vi Kjell och hans kolleger, som är besjälade av tanken att "peak oil" 
ligger relativt nära i framtiden. Och det ser Adolf Lundin, och det är klart att det är väldigt sympatiskt, tycker Adolf 
Lundin, och stöder dem utan att på något sätt kräva att de presenterar de resultat som Lundin specifikt vill ha. De 
presenterar de resultat som de är besjälade av, så enkel är konspirationen." Kjell Aleklett: "Rent personligen är 
jag besjälad av den oro som jag känner för tredje världens folk, för det finns en så klar korrelation mellan tillväxt i 
ett land och dess beroende av olja. Om jag kan fåen doktorand finansierad såär det inget jag tackar nej till." 
Marian Radetzki: "Sluta tänka på att skriva om konspirationer, det leder ingen vart." Kjell Aleklett: "Skönt att just 
du säger det!" 
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När DI ber experterna sia omframtidens oljepriser, ritar Marian Radetzki snabbt en brant nedåtgående kurva. 
"Majoriteten bedömare är ense om att dagens nivå inte är hållbar. De stora oljebolagen räknar med en långsiktig 
prisnivå på 20-25 dollar per fat i sina investeringskalkyler." Kinas efterfrågan exploderade De senaste årens 
prisuppgång beror enligt Marian Radetzki på mycket speciella omständigheter. "Kina har ökat sin oljeförbrukning 
särskilt mycket, och det beror påatt det inte hade byggt ut sin elkapacitet tillräckligt. Förra året blev det brist på el 
och alla industriföretag som ville hålla i gång sin produktion skaffade dieselaggregat. Så Kinas efterfrågan 
pådiesel exploderade." Kjell Aleklett däremot tror att priset snart stiger från dagens dryga 60 dollar till över 100 
dollar per fat. "Det är en sak till vi är överens om: det pris vi ser på oljan i dag har ingentning alls att göra med 
produktionskostnaderna." Vilket råd ger ni DI:s läsare? Marian Radetzki: "Skulle jag ha pengar över att investera 
skulle det inte vara i oljebolag, eftersom jag förväntar mig att priset ska falla på olja. Följaktligen kommer priserna 
på oljebolagens aktier att falla också." Kjell Aleklett: "Att göra en långsiktig investering är väldigt svårt. Man bör 
vara observant på olika saker, olika trender. Ett problem för oljebolag är när de inte kan ersätta den volym de 
producerar med nya reserver. När Shell inte kunde göra det förra året sjönk värdet påaktierna." "Tittar man på vad 
investerarna säger att man ska investera i, såär det i förväntade priser mer än i det förväntade värdet på bolagen. 
Jag kan då inte förstå varför bolagen inte stiger mer i värde än de redan gjort." GUNNAR ÖRN 
Pessimist. "Personligen är jag besjälad av den oro som jag känner för tredje världens folk, för det finns en så klar 
korrelation mellan tillväxt i ett land och dess beroende av olja", säger Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala 
universitet. Optisimist. "Jag förväntar mig att priset ska falla på olja. Följaktligen kommer priserna på oljebolagens 
aktier att falla också", säger Marian Radetzki, professor emeritus vid Luleå tekniska universitet. 

© Dagens Industri eller artikelförfattaren.
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