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Abstract  

This study explores the evolution of the environmental organisation Sierra Club, in relation 

to the United States presidential election in 2016, through a theoretical perspective. It 

examines if the theories of framing and political opportunity structures can explain the 

organisation’s success. The political context was analysed using McAdam’s four 

dimensions of political opportunity structures in order to determine its restrictions for 

social movements. A content analysis was applied to Sierra Club’s Twitter posts from a 

three-week period in 2016 and 2015 respectively for the purpose of comparing the rhetoric 

during the two different time periods based on the key concepts of Benford and Snow’s 

framing theory. The results show that the election itself contributed to instability between 

elite alignments while Sierra Club’s Twitter-posts changed tone to become more 

aggressive and more specific in focusing the blame. The chosen theories proved suitable 

for analysing the occurrence but we cannot however disregard the possibility of other 

results emerging when using a different theoretical approach. 
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1. Inledning 

Presidentvalet i USA 2016 avgjordes den 8 november och då stod det klart att Donald 

Trump var USA:s nya president. I samband med valet genomfördes en rad stora 

demonstrationer och sociala rörelser som drev frågor stående i motsats till presidentens 

politik fick ett ökat stöd från samhället (Eckhouse, 2016; Rönnols, 2016). En av de mest 

omskrivna demonstrationerna, Women’s March, ägde rum i Washington, D.C. den 21 

januari 2017 i samband med att Donald Trump svors in som USA:s president. Demon-

strationen samlade mer än 500 000 människor bara i Washington och uppskattningsvis 2,9 

miljoner människor protesterade i städer runtom i USA och blev därmed den största 

protesten på en enskild dag i amerikansk historia (Easley, 2017). Demonstrationen syftade 

till att påtala kvinnors rättigheter och även att uppmärksamma mänskliga rättigheter i stort, 

däribland HBTQ frågor, invandrares rättigheter och miljöfrågor. Den amerikanska 

befolkningens benägenhet att demonstrera tycks visa på ett ökat samhällsengagemang efter 

presidentvalet. Sierra Club, en av USA:s största miljöorganisationer, upplevde ett massivt 

stöd och antalet donationer och nya medlemmar ökade markant månaderna efter 

presidentskiftet (Eckhouse, 2016; Rönnols, 2016).  

 

Denna uppsats berör frågor om hur sociala rörelser påverkas av förändringar i det politiska 

landskapet, i vilka kontexter sociala rörelser blomstrar och hur rörelser kommunicerar och 

sprider sitt budskap under olika politiska förutsättningar. Politiska möjlighetsstrukturer 

och inramningar är två bärande perspektiv inom rörelseforskningen. Politiska möjlighets-

strukturer berör det politiska systemets relativa öppenhet eller slutenhet och sätt att möta 

sociala rörelser, medan inramningar belyser hur sociala rörelser formulerar sitt budskap i 

syfte att väcka stöd (Wettergren & Jamison, 2006). Hur beskrivs samhällsproblem, vilka 

strategier förordas och hur väcks sympatisörernas engagemang är några av de frågor som 

inramningsperspektivet söker svar på. Dagens digitalisering har inneburit att sociala 

rörelser i stor utsträckning sprider sina budskap på internet och det blir således allt viktigare 

att formulera korta meddelanden på ett övertygande sätt. Sierra Club kommunicerar med 

omvärlden särskilt genom sitt Twitter-konto och har ett uttalat mål att utveckla dialogen 

med anhängare online (Sierra Club, 2015). Denna studie fokuserar på hur Sierra Club 

påverkats av de förändringar som valet av Donald Trump medförde, och särskilt hur det 

påverkat deras sätt att rama in sitt budskap till anhängarna.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur Sierra Clubs arbete påverkas av förändringar i de 

politiska möjlighetsstrukturerna, med fokus på hur detta påverkar organisationens sätt att 

rama in sitt budskap.  

• Hur ramar Sierra Club in sina budskap på Twitter efter valet i november 2016 

jämfört med samma tidsperiod året innan?  

• Hur påverkas Sierra Clubs opinionsbildande arbete av förändringar i de politiska 

möjlighetsstrukturerna?  
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2. Bakgrund 

2.1 Sociala rörelser 

Människor som saknar tillgång till formell makt kan genom kollektiv mobilisering i sociala 

rörelser påverka makthavare för att genomdriva förändringar eller skapa uppmärksamhet 

kring negligerade frågor (Wettergren & Jamison, 2006).  Genom åren har flera sociala 

rörelser haft ett stort inflytande och lyckats driva igenom förändringar i samhället. Ett 

välbekant exempel är arbetarrörelsens genombrott som resulterade i välfärdssamhällets 

framväxt. Andra exempel är kvinnorörelsen som gjort att kvinnor fått rösträtt, rätt att bli 

myndiga på samma villkor som män, rätt att studera och arbeta, rätt till abort och 

preventivmedel och mycket mer. Fredsrörelsen har bidragit till nedrustning och 

begränsning av kärnvapen och miljörörelsen har lyckats få beslutsfattare att inse vikten av 

hållbar utveckling (Wettergren & Jamison, 2006).  Betydelsen av sociala rörelser är vid 

och omges av en uppsjö definitioner. De flesta rådande definitioner av sociala rörelser enas 

dock om att en social rörelse är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller 

organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa grundläggande 

föreställningar om omvärlden. De känner solidaritet med varandra och befinner sig i 

konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina 

protester.  För att räknas som en social rörelse krävs också att protesthandlingarna och den 

kollektiva identitet som rörelsen etablerar varar över tid (Wettergren & Jamison, 2006). 

När till exempel en repertoar under en längre tid manifesteras med hjälp av ett gediget 

socialt nätverk, förstärkt med en kulturell inramning och symboliska kännetecken 

utmynnar resultatet i en social rörelse (Tarrow, 1998). 

  

Under 2000-talet har en enorm utveckling inom kommunikationsteknologier ägt rum, en 

utveckling som genererar sociala förändringar och leder till ett samhälle baserat på nätverk 

och nätverkande. Även om nätverkande alltid varit en grund i mänskliga samhällen har 

internet revolutionerat mänsklig kommunikation (Castells, 2004). Castells (2004) talar om 

ett nätverkssamhälle (network society) som blir unikt på grund av dess snabbhet och 

flexibilitet. Idéer och kunskap från flera olika källor kan kombineras i realtid, vilket inte 

varit möjligt tidigare. För sociala rörelser har detta inneburit fördelar i arbetet att mobilisera 

människor och sprida budskap.  Sierra Club som organisation är en del av den större 

miljörörelsen. Inom rörelseforskning brukar organisationer som Sierra Club benämnas 

som Social Movement Organisations (SMOs). Sociala rörelser består oftast av flertalet 

SMOs som strävar åt samma mål. De fyller ibland olika funktioner för den sociala rörelsen 

och deras taktik eller retorik kan ibland skilja sig åt (Social movement organization, u.å). 

2.2 Sierra Club 

Sierra Club grundades av John Muir 1892 och är idag USA:s största miljöorganisation med 

närmare tre miljoner medlemmar. De är organiserade som en nationell organisation med 

ordförande Aaron Mair som beslutsfattare i övergripande frågor men mycket aktivitet äger 

också rum i mindre lokala grupper som driver särskilda intressefrågor. Sierra Club strävar 
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efter att lösa klimatkrisen och skydda naturen på ett bestående och rättvist sätt. 

Organisationen förespråkar en omställning till rena energikällor och vill skydda djur och 

natur mot föroreningar samt få ner växthusgaserna till säkra nivåer för att säkerställa en 

hållbar framtid för kommande generationer. För att nå sina mål jobbar organisationen med 

att påverka och uppmärksamma allmänheten, civilsamhället, företag och tjänstemän om 

deras kärnfrågor (Sierra Club, 2016b). De driver många olika kampanjer och lyckades 

2014 att arrangera en av de största klimatmarscherna i USA:s historia (The planet, 2014). 

Sierra Club kommunicerar främst med sina anhängare via Twitter, Facebook, nyhetsbrev 

och genom dess hemsida. Organisationen uppvisar således karaktäristiska drag för de så 

kallade nya sociala rörelserna, som ofta är organiserade som ett löst nätverk kring en 

enskild fråga och med sociala medier som främsta kommunikationskanal. För att engagera 

frivilliga sympatisörer att ställa upp på aktiviteter behövs således en tydlig fråga som kan 

vara av symboliskt värde och väcka reaktioner i omgivningen (Della Porta & Diani, 2006).  

 

Sierra Club uttryckte offentligt sitt stöd för Hillary Clinton inför valet 2016 i USA och 

framhöll att hennes miljöpolitik var det självklara valet (Brune, 2016). Efter hennes förlust 

och Donald Trumps vinst har Sierra Club aktivt uttryckt sin besvikelse och uppmanat 

människor att agera och lyfta debatten kring miljöfrågorna. De första månaderna efter 

presidentvalet har antalet nya medlemmar i organisationens ökat med ca 11 000 varje 

månad och donationerna har ökat drastiskt (Eckhouse, 2016; Rönnols, 2016).  

2.3 Twitter och sociala rörelser på internet 

Twitter är ett av de mest välanvända kommunikationsverktygen på internet med över 300 

miljoner aktiva medlemmar (Twitter, 2016). Som medlem har man sin egen microblogg 

där man kan lägga upp egna meddelanden begränsade till 140 tecken samt följa andra 

användare, vilket innebär att man prenumererar och kan läsa deras inlägg (tweets). I och 

med det begränsade formatet måste du vara kortfattad, kärnfull och tydlig för att förmedla 

dina tankar. Twitter fungerar i realtid, vilket innebär att mottagaren kan se avsändarens 

inlägg precis när det skickats. Denna funktion gör Twitter väldigt lämpat för att informera 

och kommentera saker medan de sker (Johansson, 2015; Gleason, 2013).  

  

Twitter är också ett kommunikationsmedel som genom sin utformning når ut till ett stort 

antal människor. Användare väljer själva vilka personer eller organisationer de vill följa 

och aktivt läsa tweets ifrån men genom en re-tweet vidarebefordras innehållet från en 

tidigare skribent. Detta bidrar således till att information från personer och organisationer 

som en användare på förhand inte valt att följa ändå kan nå användaren. Denna funktion 

ökar alltså spridningen av information och budskap. Även så kallade hashtags (#) hjälper 

till att sprida inlägg utanför följares Twitter-flöden. De ord i en tweet som markeras med 

en fyrkantssymbol hjälper till att kategorisera inlägget med andra inlägg på samma ämne. 

Twitter-användare kan genom att söka efter specifika hashtags hitta inlägg från alla 

offentliga konton som innehåller dessa hashtags (Twitter, 2017). 
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Studier av sociala medier och dess inverkan på samverkan börjar bli allt mer vanligt inom 

flera olika forskningsfält. Just användningen av Twitter för att främja kommunikation, 

informera och mobilisera människor under social oro har på senare tid fått vetenskaplig 

uppmärksamhet (Gleason, 2013). Studier av inlägg på Twitter i Egypten och Tunisien 

under den arabiska våren beskriver hur kommentarerna på Twitter påverkade den politiska 

diskursen och nyttjades av människor som ett alternativ till nyhetsrapporteringar 

(Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012; Howard et al., 2011).  

3. Teori  

Nedan presenteras två av de bärande begreppen inom politisk processperspektivet som är 

relevanta i analysen av Sierra Club. 

3.1 Politiska möjlighetsstrukturer 

Politiskt processperspektiv har sitt ursprung i resursmobiliseringsteorin som har haft stort 

inflytande på rörelseforskning, i synnerhet i Nordamerika. Perspektivet försöker integrera 

resursmobiliseringsparadigmet och delar av identitetsparadigmet samtidigt som vissa 

aspekter av behaviorismen lyfts fram (Wettergren & Jamison, 2006). Begreppet politiska 

möjlighetsstrukturer är en inriktning inom det politiska processperspektivet och betonar 

vikten av ett samhälles politiska strukturer i forskning kring sociala rörelser. Perspektivet 

framhåller samhällets politiska och institutionella kontext som en direkt förutsättning för 

huruvida sociala rörelser uppstår (Wettergren & Jamison, 2006). Politiska 

möjlighetsstrukturer delas upp i olika dimensioner av olika forskare men de olika 

versionerna överlappar ofta varandra och sammanfattas av McAdam (1996) i följande fyra 

dimensioner: 

1. Den relativa öppenheten eller slutenheten i det politiska systemet. 

2. Stabiliteten eller instabiliteten i det breda lager av elitgrupperingar som normalt 

bär upp en statsform eller ett styrelseskick. 

3. Närvaron eller frånvaron av allierade inom elitgrupperingar. 

4. Statens möjlighet och benägenhet att straffa de som utmanar makten. 

En analys av dessa dimensioner i ett specifikt land kan bidra till en klarare bild av sociala 

rörelsers uppkomst och framväxt. 

 

Den första dimensionen behandlar den formella institutionella strukturen i ett land där 

möjligheterna till att påverka politiken undersöks. Dessa möjligheter kan bestå av att nya 

politiska partier eller enskilda individer har möjligheten att kandidera i val. Både den andra 

och tredje dimensionen handlar istället om den informella maktstrukturen i ett system och 

den ena understryker betydelsen av stabilitet inom de elitgrupperingar som har makten och 

den andra huruvida man finner några allierade bland dessa. Slutligen belyser den fjärde 

dimensionen de begränsningar eller möjligheter som staten kan skapa genom bestraffning 

eller uppmuntran av sociala rörelser eller annan opposition (McAdam, 1996). 
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Det finns ofta en stark tilltro till de politiska möjlighetsstrukturernas förklarings-

kraft.  Sydney Tarrow (1998) beskriver i Power in movement att öppna möjlighets-

strukturer automatiskt medför uppkomsten av sociala rörelser. De bildas helt enkelt 

eftersom de kan. Tarrow menar att de ligger vilande tills rätt tillfälle i form av en öppning 

ges. Men det finns även forskare som menar att öppna politiska system snarare kan 

motverka förekomsten av rörelser. Detta för att samhället då är så pass inkluderande att 

sociala rörelser istället omvandlas till politiska partier eller andra etablerade institutioner 

med ett givet utrymme att uttrycka åsikter. Omvänt kan slutna politiska system och statligt 

förtryck av opposition intensifiera och radikalisera rörelser snarare än att tysta ner dem 

(Wettergren & Jamison, 2006). En social rörelse kan uppstå om den tagit tillvara på en 

öppning i strukturen, exempelvis kan det handla om instabilitet i det politiska läget med 

uppenbara motsättningar inom den styrande eliten eller i samband med val (Fisher, 2007). 

Möjligheten kan också uppstå i kölvattnet av en annan social rörelses framgång, som 

påvisat svagheter i den politiska strukturen (Tarrow, 1998). Politiska möjlighetsstrukturer 

kan på ett föredömligt sätt förklara varför vissa sociala rörelser når framgång och andra 

inte (Fisher, 2007). Teorin om politiska möjlighetsstrukturer gör en ansats att förklara 

varför någonting händer och även vad i den tidsbundna kontexten som bidragit till att 

sociala rörelser kunnat vinna mark. Styrkan i teorin är alltså dess förmåga att svara på 

frågorna: ”varför nu?” och ”varför här?” genom att både tid och rum analyseras (Fisher, 

2007). Det diskuteras huruvida politiska möjlighetsstrukturer ska ses som subjektiva eller 

objektiva faktorer. Användandet av termen ”strukturer” antyder att det är något som 

existerar oberoende av individers medvetande men Tarrow (1988) ifrågasätter detta och 

menar på att strukturerna måste uppfattas och tolkas på ett visst sätt av aktörer för att det 

ska ha en inverkan på deras agerande. Därför bör inte forskningen, enligt Tarrow (1988), 

endast undersöka korrelationen mellan möjlighetsstrukturer och rörelsers aktiviteter utan 

måste även ta i beaktning aktörers tolkning. Det är således lika viktigt att undersöka hur 

individer uppfattar sina möjligheter, som att studera de faktiska möjligheterna.   

  

En aspekt som kritiker framhäver är att perspektivet inte tar hänsyn till den kulturella 

kontext en social rörelse befinner sig i. Forskare menar att fokus inte uteslutande kan ligga 

på de politiska strukturerna i det studerade samhället när kulturen är så invävd i den sociala 

och politiska kontexten (Snow & Benford, 1988; Walsh & Warland, 1983). De hävdar att 

teorin ignorerar det faktum att olika grupper ger olika betydelser till sociala förhållanden 

och att betydelser är viktiga för att främja kollektivt beteende. Politisk möjlighetsteori kan 

heller inte förklara varför vissa grupper protesterar medan andra grupper inte gör det 

(Noonan, 1995). Men denna uppsats fokuserar på hur Sierra Club lyckats erhålla ökat stöd 

under en viss period och det är mindre intressant vilka människor som anslutit sig till 

organisationen eller vilken motivation som funnits på individnivå. Perspektivet har också 

blivit kritiserat för att det på ett alltför diffust sätt förklarar politiska möjligheter och 

strukturer. Kritiker menar att det används som förklaringsmodell för nästan vad som helst 

som kan ha bidragit till en social rörelses framgång. Det är även svårt att fastställa ett direkt 

samband mellan öppna politiska möjlighetsstrukturer och ökat antal sociala rörelser samt 

sambandet mellan stängda politiska möjlighetsstrukturer och avsaknaden av sociala 
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rörelser (Wettergren & Jamison, 2006).  Det tycks således inte finnas en entydig förklaring 

till sociala rörelsers framväxt. Samma förutsättningar och politiska lägen kan ge olika 

utfall. Men det är också denna tvetydighet som gör studien intressant då möjlighet ges att 

återigen pröva teorin i en ganska speciell politisk kontext som nu råder i USA med det 

uppmärksammade val som nyligen ägt rum. För att väga upp teorins brister har vi valt att 

kombinera politiska möjlighetsstrukturer med ytterligare en teori inom rörelseforskningen 

i vår ansats att förklara Sierra Clubs framgång. 

3.2 Inramningar 

Inramningsperspektivet är en vidareutveckling av politiska möjlighetsstrukturer och foku-

serar på rörelsers retorik. Inramningsperspektivet inom rörelseforskningen utvecklades av 

Robert Benford och David Snow, som en anpassning av Erving Goffmans ramteori, vilket 

innebar ett skifte i fokus från individer till grupper. Inramningar i Goffmans teori är, enligt 

Benford och Snow (2000), ett sätt att tolka händelser och gör det möjligt för individer att 

uppfatta, identifiera och kategorisera dessa. Inramningarna ger händelser mening och fyller 

funktionen att organisera upplevelser och vägleda personens agerande. Även inramningar 

i ett kollektivt sammanhang fyller funktionen att tolka genom att förenkla och sammanfatta 

olika aspekter av världen vi lever i, men här med syftet att mobilisera anhängare och 

ansamla åskådares stöd samt demobilisera motståndare. Inramningarna erbjuder moralisk 

och teoretisk vägledning för anhängare till en rörelse och legitimerar en viss typ av 

handling. Detta förklarar hur två olika rörelser kan se samma händelse eller fenomen som 

ett problem, men se olika handlingar som lösning på problemet, då de kan utgå från två 

olika ramverk. Kortfattat har kollektiva ramverk ett fokus på aktion och de inspirerar och 

legitimerar sociala rörelsers aktiviteter och kampanjer. 

  

En social rörelse kan uppnå stor framgång genom att använda sig av inramningar som 

grundar sig i värderingar som delas med en stor del av befolkningen. Detta är något som 

kallas ramalliering (Benford & Snow, 2000). För lyckad ramalliering måste en rörelse 

konstruera slående inramningar i de tre olika kategorier som ett kollektivt ramverk består 

av: diagnostisk inramning, prognostisk inramning och motiverande inramning (Wettergren 

& Jamison, 2006).  

 

I den diagnostiska inramningen sker problemformuleringen och skuldbärare pekas ut. Det 

finns ett flertal studier som visar på hur offerinramningar används i rörelsers diagnostiska 

inramning där offer av en orättvisa identifieras och deras offerskap förstärks. Det finns 

bevis för offerinramningar som vedertagen praxis inom flera olika typer av sociala rörelser, 

men inte tillräckligt för att stödja större antaganden om att alla kollektiva ramverk består 

av offerinramningar eller att offerinramningar är en komponent inom alla kollektiva ram-

verk. Däremot framstår offerinramningar som en ganska vanlig företeelse bland rörelser 

som förespråkar politisk eller ekonomisk förändring. De diagnostiska inramningarna är 

ofta skäl för konflikt mellan de organisationer som en rörelse består av och även inom en 

rörelseorganisation då enighet i problemformuleringen inte alltid leder till konsensus om 

vem eller vad som ska skuldbeläggas. I den prognostiska inramningen identifieras 
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lösningen samt strategier för att nå dit. De prognostiska inramningarna är de som oftast 

skiljer de olika organisationerna inom en rörelse åt. De prognostiska inramningarna 

innefattar inte bara motivering för rörelsens egna rationella lösningar utan ofta även så 

kallade motståndsinramningar där man ifrågasätter logiken och effektiviteten i de 

lösningar föreslagna av motståndare och därmed försöker underminera deras tolkning av 

verkligheten. I den motiverande inramningen fastlås nödvändigheten att agera och man 

försöker motivera sina anhängare att gå från passiva åskådare till aktiva deltagare i den 

föreslagna lösningen. Målgruppen för de motiverande inramningarna är de som sympati-

serar med rörelsens problemformulering och visioner och alltså har övertygats av de 

diagnostiska och prognostiska inramningarna. Syftet med de motiverande inramningarna 

är att mobilisera för att realisera de uppsatta målen (Benford & Snow, 2000). 

  

Ett annat hjälpmedel för att uppnå ramalliering, och därmed attrahera fler anhängare, är 

det som Benford och Snow (2000) kallar strategiska processer. Dessa innefattar olika sätt 

att förändra sitt ramverk med avsikten att tilltala en större population. I dessa processer 

ingår ramöverbryggning, ramförstärkning, ramexpansion och ramtransformering. Ram-

överbryggning avser den process där två eller fler ideologiskt samstämmiga, men 

strukturellt separerade, ramverk sammanlänkas i en viss fråga. Detta kan antingen avse 

situationer där olika organisationer går samman i en viss fråga eller då en organisation vill 

mobilisera ännu oengagerade individer, som hittills saknat tillhörighet. Ramförstärkning 

innebär, som namnet antyder, att man förstärker, eller förtydligar, en ram genom att lyfta 

fram de mest centrala värderingarna i ramverket för att stärka anhängares lojalitet och 

stimulera deltagande. Vid ramexpansion vidgas ramverket till att innefatta värderingar som 

inte ingår i organisationens ursprungliga och huvudsakliga intresse. Ramexpansion nyttjas 

då dessa värderingar antas vara viktiga för potentiella anhängare men är problematiskt på 

så sätt att det kan skapa diskussioner om bristande fokus och ideologisk “renhet” och leda 

till inbördes konflikt om organisationens värderingar inte längre delas av alla medlemmar. 

Slutligen handlar ramtransformering om att förändra eller förnya delar av eller hela 

ramverket då de grundar sig på idéer eller värderingar som inte längre är aktuella eller 

vinner gehör från någon större population. Det handlar om att få fram en ny förståelse för 

varför det organisationen gör är bra eller viktigt. 

  

Målet med inramningarna är att uppnå en så hög grad av resonans, eller gehör, som möjligt. 

Benford och Snow (2000) fastslår två faktorer, som påverkar graden av resonans. Den 

första är ett trovärdigt ramverk. Det uppnås genom konsekventa uttalanden utan mot-

sägelser, att uttalandena upplevs som empiriskt trovärdiga och att personen, som förmedlar 

inramningarna, upplevs som trovärdig genom exempelvis hög status eller särskilda 

kvalifikationer för att uttala sig om ämnet. Den andra faktorn handlar om att inramningarna 

ska vara särskilt framträdande för målgruppen. För detta krävs att de värderingar och idéer 

som är kopplade till ramverket är essentiella för mottagaren, att inramningarna stämmer 

överens med individernas egna upplevelser och att det finns en kulturell resonans. Med 

kulturell resonans menas att inramningarna är i samklang med den kulturella kontexten. 
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Betoningen på kulturell resonans som viktig komponent i lyckade inramningar besvarar 

till viss del den kritik som riktas mot inramningsperspektivet. Kritiker menar på att 

rörelseforskningen som inriktar sig på inramningar ignorerar de begränsningar som den 

kulturella kontexten påtvingar en rörelse. Med andra ord finns det risk att man bortser från 

alternativa förklaringar om allt för stort fokus läggs på just inramningar (Benford & Snow, 

2000). Liknande kritik har som sagt även riktats mot teorin om politiska möjlighets-

strukturer och det är just därför studieobjektet kommer analyseras ur båda teoriernas 

synvinkel. 

3.3 Tidigare forskning 

Både politiska möjlighetsstrukturer och inramningar har använts i flertalet studier kring 

sociala rörelser. Nedan presenteras forskning som delvis använt samma teorier som vi 

ämnar göra.  

 

Daniel Cress och David Snow (1996) försöker i sin artikel skapa en mer systematisk 

förståelse av sociala rörelser. Genom att analysera 15 olika SMO inom hemlöshetsrörelsen 

och kartlägga hur deras organisatoriska, taktiska, politiska och inramningsvariabler 

samverkar försöker forskarna utröna vad som bidragit till framgång. Studien belyser vikten 

av organisatorisk lönsamhet och den retoriska kvaliteten hos diagnostiska och prognostiska 

ramar för att säkerställa resultat samtidigt som man identifierar ett kontingent samband 

mellan taktik och politisk miljö. Analysen tyder på att det finns flera olika orsaker till en 

lyckad utgång och att någon endimensionell förklaring inte existerar utan en kombination 

av tillvägagångssätt, som interagerar med varandra, är svaret. Även om forskarnas slutsats 

indikerar på att sociala rörelsers framgång härrör från flertalet förklaringsmodeller 

argumenterar Cress och Snow för att graden av framgång för en social rörelse beror på hur 

väl den använder sig av prognostiska, diagnostiska och motiverande inramningar. Det är 

också intressant att se om likartade slutsatser framkommer i denna studie, som i så fall kan 

bekräfta Cress och Snow resultat. Inramningsperspektivet ter sig således relevant för att 

analysera Sierra Clubs ökade stöd. 

  

På ett individuellt plan kan det också finnas olika anledningar till människors engagemang 

och anslutning till sociala rörelser. Människors uppfattning av den politiska situationen 

kan påverka benägenheten att engagera sig. Många individer väljer att inte protestera eller 

engagera sig om de tror att det ändå inte kommer att göra någon skillnad. Likaså avstår i 

regel många om de tror att regeringen kommer att representera deras vilja och lyfta ansett 

viktiga frågor utan att de behöver göra en sådan ansträngning som att protestera (Meyer & 

Staggenborg, 1996). Meyer och Staggenborg menar också att sociala rörelser, som väljer 

att uttrycka sitt motstånd mot andra rörelser eller regeringen, oftast gör det i politiska 

klimat som är öppna för utmaningar men som har svårt att lösa konflikter definitivt. Detta 

kan således tolkas som att sociala rörelser har bättre förutsättningar att skapas och få 

genomslagskraft om ett samhälle är demokratisk i den mån att den värnar om yttrande-

friheten. Det möjliggör ett politiskt engagemang och underlättar för befolkningen att 
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mobilisera protester. Det i kombination med att samhället i fråga har brister som ger 

upphov till missnöje utpekas som en grogrund för sociala rörelser.  

  

I en studie om HBTQ-rörelser och deras aktioner mot hatbrott undersöks rörelsernas 

förmåga att belysa situationen och rama in detta som ett socialt problem. Studien påpekar 

hur HBTQ-rörelsens inramningar inspirerats av och inkorporerat delar av ramarna använda 

i kvinnorörelsens antivåldskampanjer och fått gehör genom att likställa och sammankoppla 

våldet mot kvinnor med våldet mot HBTQ-personer. Resultatet av studien förstärker 

påståendet om inramningars betydelse för sociala rörelsers framgång och således även för 

rörelseforskningen i stort (Jenness, 1995). 

4. Metod 

Genom att studera politiska möjlighetsstrukturer kan en övergripande analys göras medan 

inramningsperspektivet möjliggör en mer detaljerad innehållsanalys av Sierra Clubs 

retorik på Twitter. För att anskaffa en såväl djup som bred bild över valda teorier har 

artiklar används i kombination av böcker inom ”Social movement theory”. Artiklarna har 

hämtats ur databasen Primo, främst med hjälp av sökorden ”social movement theory”, 

”political opportunity theory”, ”political opportunity structures”, ”framing processes” och 

”social mobilisation” men även via referenslistor i artiklar och böcker. Likaså har böckerna 

upptäckts bland referenser i artiklar på ämnet. För att undersöka Sierra Clubs inramningar 

har granskning av organisationens Twitter-inlägg genomförts. Likväl har ett stort antal 

nyhetsartiklar studerats för att erhålla en bild av dimensionerna inom de politiska 

möjlighetsstrukturerna i USA.  

4.1 Innehållsanalys 

Enligt Bergström och Boréus (2000) har texter och språket två huvudfunktioner, en 

innebördsfunktion det vill säga att det uttrycker något och en interpersonell funktion, att 

den används för att påverka någon eller något. En innehållsanalys syftar till att analysera 

sådana funktioner genom att tolka budskap, avsikter eller meningsstrukturer i olika 

språkliga textuella källor. Innehållsanalys går att dela in i kvalitativ och kvantitativ metod, 

där den kvantitativa metoden fokuserar på att räkna förekomsten av olika enheter eller 

teman. Dessa redovisas vanligen genom frekvenstabeller, figurer eller procenttal. 

Krippendorff (2004) gör dock ingen större åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys. I bägge fallen används ett på förhand bestämt system för kodning och 

följer liknande regler för validitet och reliabilitet. Vi har valt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys, som beaktar både det latenta och manifesta innehållet i våra analysenheter. 

Det manifesta innehållet avser det synliga och explicita medan det latenta behandlar det 

underförstådda och implicita innehållet. Vi gör således en subjektiv och holistisk tolkning 

av innehållet i texterna där en systematisk kategorisering och kodning av teman äger rum 

(Bryman, 2011).  
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Vi är intresserade av att studera huruvida Sierra Clubs inramningar har bidragit till deras 

ökade stöd vid en viss tidpunkt. Därför blir det intressant att utröna om inramningarna har 

varit av en viss karaktär då. Det blir således aktuellt att granska två olika tidsintervaller på 

deras Twitter-konto för att kunna jämföra retoriken. Eftersom organisationens ökade stöd 

kom i samband med presidentvalet 2016 anser vi att det är lämpligt att studera Twitter-

inläggen som publicerades i anslutningen till valet från och med den 8 november och tre 

veckor fram och även jämföra Sierra Clubs Twitter-inlägg med samma tidsperiod året 

innan. Med detta tillvägagångssätt mäter vi det som är relevant i sammanhanget och 

säkerställer uppsatsens validitet. För att få en hanterbar mängd material har tidsramen för 

publicerade Twitter-inlägg begränsats till perioden 8 november till 29 november 2016 samt 

8 november till 29 november 2015. De valda analysenheterna i form av Twitter-inlägg 

avgränsar mängden data och utesluter följaktligen andra sociala medier eller informations-

kanaler från Sierra Club. Twitter-inlägg ter sig bra som analysenhet då meddelandena är 

korta och kärnfulla till skillnad från andra forum som tillåter större mängd text, vilket 

automatisk skulle bli mer tidskrävande att analysera. 

  

Vi har valt att använda oss av det systematiska urvalet, som ligger nära det randomiserade, 

men istället för att helt på slump välja ut objekten, valde vi systematiskt var 6:e skrivna 

Twitter-inlägg av Sierra Club. Det ska inte spela någon roll var i listan man börjar. Däremot 

bör man inte välja ett intervall som kan vara relaterat till det man vill utforska, utan det ska 

vara taget på slump. (Denscombe, 2009). Eftersom Sierra Club publicerar olika många 

Twitter-inlägg varje dag blir det en bra spridning och vi kan känna oss säkra på att det inte 

finns något mönster eller speciell ordning på listan, som kan ha en inverkan på studien. 

Antal publicerade inlägg har varierat från 5 stycken till 44 stycken per dag under aktuell 

tidsram. Av totalt 661 Twitter-inlägg publicerade mellan 8 november till 29 november 

2016 har 111 stycken analyserats. Under samma period 2015 publicerades 518 Twitter-

inlägg och 87 av dessa slumpades fram och analyserades genom det systematiska urvalet. 

Det finns dock alltid en risk för urvalsfel och detta måste tas i beaktning. Hade urvalet från 

den totala mängden data skett på annat sätt hade eventuellt andra fynd eventuellt upptäckts 

(Denscombe, 2009).  

  

Meningsenheterna analyserades manuellt eftersom intresset ligger i att finna både 

manifesta och latenta budskap. En datoranalys är dock tillförlitligare än manuell analys 

men går inte att tillämpa på denna studie på grund av dess kvalitativa karaktär. Datorer 

tröttnar inte och påverkas inte av andra mänskliga faktorer, som kan riskera att påverka 

resultatet. Individer kan också tolka ord, meningar och uttryck på olika sätt (Bergström & 

Boréus, 2013). För att minimera risken av fel i resultatet genomfördes därför en så kallad 

dubbelkodning såsom Bergström och Boréus föreslår. En dubbelkodning genomförs 

genom att flera individer utför kodning på samma material, efter samma principer. Vi 

genomförde kodningen enskilt och jämförde sedan resultaten för att kontrollera att 

indikatorerna tolkats likvärdigt, då bör resultaten stämma och gör att insamlad data kan 

betraktas som trovärdig och på goda grunder är rimlig. Vi väljer alltså att prata om 

trovärdighet istället för validitet eftersom i kvalitativa undersökningar är det näst intill 

omöjligt att repetera undersökningen exakt (Denscombe, 2009). För att vara tidseffektiva 
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genomfördes dubbelkodningen av oss, författarna till uppsatsen. Kodningen påbörjades 

genom att kategorisera Twitter-inläggen efter de tre olika typerna av inramning 

(diagnostisk, prognostisk, motiverande) för att sedan induktivt identifiera teman inom 

varje kategori. För att operationalisera de inramningar vi ville identifiera i texten använde 

vi följande analysschema och indikatorer med utgångspunkt i Benford och Snows (2000) 

tre dimensioner och definitioner av inramning. 

 

Kategori Diagnostisk inramning Prognostisk inramning Motiverande inramning 

Indikatorer Problemformulering 

Utpekad skuldbärare  

Offerinramning 

Lösning på problemet 

Uttalade strategier 

Motståndsinramning 

Handling uppmuntras 

Argumentation för 

aktion 

 

En social rörelse består som tidigare nämnts av ett flertal organisationer benämnda som 

SMO. Tillsammans med flertalet miljöorganisationer i varierande storlekar utgör alltså 

Sierra Club miljörörelsen i USA. Även om våra valda teorier i mångt och mycket fokuserar 

på analys av sociala rörelser har vi valt att avgränsa vår studie och analys till en SMO för 

att anpassa materialet till den begränsade tidsåtgång vi förfogar över.  

4.2 Sekundärstudier 

I enighet med teorin kring politiska möjlighetsstrukturer formas sociala rörelser av de 

politiska restriktioner och möjligheter, som det nationella sammanhanget de ingår i ger 

dem (Wettergren & Jamison, 2006). Först ämnar vi få en överblick kring hur öppet eller 

slutet det politiska systemet i USA verkar vara. Enligt McAdam (1996) kan detta påverka 

uppkomsten av sociala rörelser, men varken ett totalt öppet eller ett stängt politiskt system 

är optimalt utan det bör helst finnas element av båda. Likadant menar McAdam att ett 

instabilt politiskt system gynnar uppkomsten av sociala rörelser. Vi ska därför undersöka 

huruvida man kan klassa situationen i det amerikanska politiska systemet som stabil eller 

instabil i samband med Sierra Clubs ökning (McAdam, 1996). Den tredje faktorn vi 

kommer undersöka är om Sierra Club har lyckats få inflytelserika allierade. En rörelse har 

större chanser att bli framgångsrik om den lyckas få inflytelserika allierade antingen inom 

eller utanför partisystemet. Det sista vi kommer undersöka är hur den amerikanska staten 

agerar gentemot sociala rörelser, eftersom en stat som är benägen att straffa eller aktivt 

motarbeta sociala rörelser både kan sporra och hindra en social rörelses uppkomst 

(Wettergren & Jamison, 2006). De fyra dimensionerna inom politiska möjlighetsstrukturer 

studeras förutom med hjälp av facklitteratur och vetenskapliga artiklar också genom att 

analysera utomvetenskapligt material såsom nyhetsartiklar som beskriver USA:s politik. 

Detta för att bidra med dagsaktuell information som inte går att inhämta från vetenskapliga 

artiklar. Nyhetsartiklar är ofta vinklade och dessa källor granskas som utsagor och är en 

version av sanningen. I diskussionen kring de fyra dimensionerna är det lätt att dra 

slutsatser utifrån ett eller några få exempel genom anekdotisk bevisning (Thurén, 2005). 

Frågan huruvida enstaka fall kan beskriva förhållandena i stort måste således hela tiden 

avvägas så att inga orimliga slutsatser dras.  
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5. Resultat  

Nedan presenteras resultatet som gör sitt avstamp i de två teoretiska perspektiven. För att 

skapa överskådlighet och pregnans delas resultatet upp i två separata delar som problema-

tiseras och vävs samman i diskussionsdelen. 

5.1 Politiska möjlighetsstrukturer  

5.1.1 Det politiska systemets öppenhet och slutenhet 

Eftersom den första dimensionen av politiska möjlighetsstrukturer handlar om huruvida 

nya partier eller individer har möjlighet att slå sig in på den politiska arenan är det av vikt 

att undersöka möjligheterna i USA. Politiken i USA domineras av två partier, 

Demokratiska partiet och Republikanska partiet. Det finns flera andra partier men dessa 

har mycket begränsat politiskt inflytande, särskilt på nationell nivå. Lokalt i några delstater 

kan de ibland få visst inflytande. Vid enstaka tillfällen har ett tredje parti eller en så kallad 

oberoende presidentkandidat kunnat spela en viss roll även nationellt. Men då främst för 

att den oberoende kandidaten har fått några få procent av väljarna och därmed förstört 

möjligheterna för den ena eller andra kandidaten från de två stora partierna att vinna valet. 

Partisammanhållningen har ökat sedan 1990-talet men fortfarande röstar ledarmöten i 

kongressen inte alltid efter partilinjen utan är mer av representanter för sina valdistrikt eller 

delstater (Stranne, u.å.). Generellt sätt skulle det kunna påstås att USA:s politiska system 

är av öppen karaktär eftersom att vem som helst har tillåtelse att kandidera till president 

eller andra politiska poster. USA har traditionellt ett starkt civilsamhälle, där invånarna 

engagera sig. Det finns många olika forum att engagera sig i, allt från skolstyrelser och 

motsvarande våra kommunala representanter på lokal nivå till uppdrag på både delstats- 

och nationell nivå (O’Neil, Fields & Share, 2010). Men det går också att argumentera för 

att systemet i stor grad är stängt eftersom det kräver en hel del givna omständigheter för 

att lyckas slå sig in på den politiska arenan. Demokraterna och republikanerna har fördelen 

att de styr över de lagar som reglerar ekonomiskt stöd till eventuella kandidater från ett 

tredje parti, samt håller deras namn borta från valsedlarna (O’Neil, Fields & Share, 2010).  

  

Att bedriva en valkampanj i USA kräver också enorma summor pengar och i USA bygger 

hela kampanjsystemet på privata bidrag, antingen direkt till kandidaterna eller indirekt via 

så kallade super-pacs, där pac står för political action committee (SydSvenskan, 2016). 

Små partier eller parti-obundna politiker står således inför en tuff utmaning att finansiera 

en kampanj om de inte lyckas få många sponsorer eller innehar en mindre förmögenhet. 

Valkampanjen för demokraternas presidentkandidat, Hillary Clinton, beräknades uppskatt-

ningsvis kosta 13 miljarder kronor (Dagens Industri, 2016).  Ett ytterligare element, som 

vi fäster avseende vid i diskussionen om den politiska öppenheten i USA, är landets 

valsystem. USA använder sig av ett majoritetsvalsystem där det inte är ovanligt att det 

politiska utfallet blir ett annat än vad fördelningen mellan folkets röster visar. Efter 

presidentvalet 2016 växte protesterna mot det amerikanska valsystemet, där Donald Trump 

kunde vinna trots att motståndaren Hillary fick fler röster (Bolling, 2016). Majoritetsval-

system gynnar tvåpartisystem och innebär att det parti som vinner i en krets eller distrikt 
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tilldelas alla mandat därifrån. En fördel är att det är lätt att bilda stabila regeringar, en 

process som annars kan vara ganska svår där ett proportionellt valsystem tillämpas likt 

Sverige med många konkurrerande partier. Det amerikanska presidentvalet utgör en egen 

variant av majoritetsval. Kampen står om de 538 elektorerna i ett så kallat elektors-

kollegium. Varje delstat bidrar med ett visst antal elektorer. Antalet varierar med 

folkmängden, men delstater med små befolkningar har fler elektorer än de skulle haft om 

fördelningen var proportionell och det gynnar således landsbygd och små stater. De små 

staterna råkar i detta fall vara republikanskt dominerade och ger på så vis fördel för partiet 

(Bolling, 2016).  Detta system ger små chanser för andra partier än Demokratiska partiet 

och Republikanska partiet att få reell makt.  

  

En stats politiska öppenhet och slutenhet kopplas ibland samma med decentraliserade eller 

centraliserade styrda stater. Vráblíková beskriver i sin studie att decentraliserade stater med 

flera beslutsfattande instanser ger medborgare fler arenor att föra politiska strider på. Med 

multipla maktcentra finns en större chans att minst en part inom en sådan komplex 

kraftstruktur kommer att reagera positivt och möta upp medborgares krav.  Däremot, om 

politiskt beslutsfattande är centraliserad minskar kanalerna där medborgare kan påverka 

politiken (Vráblíková, 2014). USA är en federal stat där delstaterna i många avseenden 

bestämmer själva och har egna lagar. USA som förbundsstat bestående av 50 delstater har 

sina egna författningar och varje delstat är uppbyggd kring samma maktdelningsprincip 

som den federala unionen. Delstaterna har en verkställande funktion som leds av en 

folkvald guvernör, en lagstiftande församling med två kamrar (undantag är Nebraska med 

enkammarsystem) samt ett självständigt domstolsväsen. En skillnad är att de högsta 

ämbetsmännen, liksom domare och åklagare, i de flesta delstater är folkvalda. Varje delstat 

är suverän att besluta om sin egen organisation så länge det inte strider mot konstitutionen 

(Stranne, u.å.). Det är således svårt att uttala sig om USA kan betraktas ha en 

decentraliserad maktstruktur eller ej då frågor som utrikes- och försvarspolitik, tullar och 

internationell handel vilar på den federala regeringen medan delstaterna sköter övriga 

frågor som undervisning, socialpolitik och välfärd.  

5.1.2 Stabilitet och instabilitet bland elitgrupperingar 

Under de senaste decennierna kan man konstatera att det amerikanska politiska styret 

skiftat ofta och inget av partierna har haft majoriteten under speciellt lång tid (O’Neil, 

Fields & Share, 2010). Det ständiga skiftandet mellan det Republikanska och 

Demokratiska partiet kan också tyda på en instabilitet på den amerikanska politiska arenan.  

 

Efter valet 2016 stod det klart att Republikanerna behåller kontrollen över USA:s 

lagstiftande församling, kongressen. Detta är något som borde underlätta för Trump men 

det har visats sig att många inom det egna partiet inte sluter upp bakom hans politik 

(Sundberg, 2016). Förtroendet för Trump har svajat rejält och många inom partiet kämpade 

för att han inte skulle bli republikanernas presidentkandidat redan innan valet (Gelin, 

2016). I takt med att kontroversiella uttalanden av Trump blivit kända valde flera 

republikaner att avsäga sig sitt stöd för presidentkandidaten. Skandalerna handlade bland 

annat om en läckt video från 2005 där Trump talar nedsättande om kvinnor och berättar 
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hur han ägnat sig åt sexuellt ofredande. En annan uppmärksammad skandal fick spridning 

när Trump vägrade fördöma en före detta Ku Klux Klan-ledare. Bland de republikaner som 

kritiserat Trump återfinns bland annat senatorn John McCain och dåvarande republikanska 

ledamoten Richard Hanna som inte bara kritiserade Trump utan uppgav inför valet att han 

hade för avsikt att rösta på Hillary Clinton (NBC News, 2016). Trump själv gick hårt åt 

Republikanerna under sin valkampanj och kallade republikanernas partielit korrupta och 

inkompetenta (Gelin, 2016). Denna ibland tumultartade situation inom det Republikanska 

partiet kan indikera på instabilitet inom elitgrupperingarna.  

5.1.3 Allierade inom elitgrupperingar 

Democracy Initiative är ett partnerskap mellan Sierra Club, NAACP, Communications 

Workers of America, Greenpeace, Common Cause, AFL-CIO och ytterligare ca 50 

organisationer. Initiativets mål är att återställa kärnprincipen för politisk jämlikhet. För att 

göra detta ämnar rörelserna att stoppa de stora pengarnas korrumperade inflytande i 

politiken, förhindra manipulation och undertryckande av väljare (Sierra Club, u.å.). Enligt 

Democratic Initiatives hemsida har över 30 miljoner människor slutit upp i arbetet att 

kämpa för frågor angående civila rättigheter, rösträtt, miljön, migranters och kvinnors 

rättigheter med flera. Även om detta partnerskap inte behandlar renodlade miljöfrågor kan 

en gemensam kamp som denna bidra till att Sierra Club får viktiga allierade. Under 

valkampanjerna inför valet 2016 stöttade Sierra Club en rad demokratiska politiker, 

däribland Catherine Cortez Masto, Kamala Harris, Maggie Hassan, and Roy Cooper 

(Sierra Club, 2016a). De två förstnämnda sitter sedan valet som ledamöter i senaten och 

kan ses som inflytelserika allierade inom elitgrupperingar.  

 

Enligt definitionen av allierade inom elitgrupper räknas även inflytelserika personer 

utanför politiken in. Sierra Club har ett öppet uttalat stöd från flera artister och skåde-

spelare, däribland Metallica (McManus, 2015; Look To The Stars, u.å.). Att ha en 

gemensam motståndare kan i sig bidra till att allianser uppstår. Sierra Club stödjer till 

exempel kvinnors rättigheter till abort, migranters rättigheter och HBTQ-rättigheter vilket 

alla var representerade på Women’s Marsh tillsammans med Sierra Club. Att tillsammans 

demonstrera mot Trump skapar en enad front och allians.  

5.1.4 Statens benägenhet att straffa  

USA har en lång historia av ett starkt civilsamhälle med många betydande sociala rörelser, 

som påverkat politik och beslutsfattning och som format det amerikanska samhället. Men 

Jules Boykoff (2007) är en av många forskare som menar att sociala rörelser och 

oliktänkande individer mött olika former av motstånd från staten. Hon delar upp 

repressalierna i en rad olika “Action Modes” som används i landet för att tysta och splittra 

sociala rörelser. Den första avser direkt fysiskt våld i form av slag, bombningar och tårgas 

med mera. Som exempel på när detta inträffat nämns attackerna mot syndikalisterna och 

medlemmar i Industrial Workers of the World. En annan strategi handlar om att 

oliktänkande förlorar sina jobb och blir svartlistade så att de har svårigheter att hitta en ny 

anställning. En av de vanligaste åtgärderna, som Boykoff pekar ut, är elektronisk 

övervakning i form av avlyssning, bevakande av mejlkonversationer och upprättande av 

filer med information utförda av polisen, FBI eller militären. Sociala rörelser som Global 
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Justice Movement har visat sig varit under övervakning och likaså historisk så var Martin 

Luther King under FBI:s lupp i över tio år (Boykoff, 2007). Formen av elektronisk 

övervakning tycks vara den mest använda på grund av de relativt få resurser som behövs 

tas i anspråk samt att det inte väcker någon större uppmärksamhet utan kan fortgå i det 

fördolda. En till synes öppen demokratisk stat som USA anses vara, kan helt enkelt inte 

ägna sig åt för hårda repressalier utan att få omvärldens ögon på sig.  

 

En annan åtgärd som bidrar till demobilisering är godtyckliga arresteringar, som Boykoff 

kallar för “lagliga repressalier”. Personer knutna till sociala rörelser bli följaktligen 

arresterade för småbrott och anklagelserna är många gånger inte ens sanna. Borgens-

summan sätts också oproportionerligt högt i jämförelse med likvärdiga anklagelser. Likaså 

finns lagar skapade i syfte att tysta oliktänkande. Boykoff refererar till bland annat USA 

Patriot Act och Texas Communist Control Act. De sista Action Modes som presenteras 

beskriver massmedias roll i demobilisering av sociala rörelser. De kan handla om att 

manipulera information som publiceras i tidningar eller att hindra journalister att publicera 

sådant innehåll som man inte önskar ska komma fram (Boykoff, 2007). Trots att USA 

klassas som ett öppet demokratiskt land indikerar dessa repressalier på att sociala rörelser 

i viss mån ändå motarbetas på ett många gånger ohederligt sätt.  

5.2 Inramningar 

I denna del av resultatet uppvisas de fynd vi funnit efter att ha analyserat de systematiskt 

utvalda Twitter-inläggen. Nedan presenteras ett urval av inlägg som på ett bra sätt 

representerar de framträdande teman vi funnit. De är indelade i tre huvudkategorier enligt 

inramningsperspektivets tre olika inramningstyper och uppdelade i de två olika tids-

intervallerna. Från den utvalda perioden under 2015 kodades totalt 87 inlägg och 

motsvarande siffra för 2016 års tidsintervall var 111. Följande diagram visar fördelningen 

av de olika typerna av inramningar för respektive tidsperiod. En övrigt-kategori skapades 

då en del inlägg saknade relevant innehåll. Från 2015 bestod inläggen som kategoriserats 

som övrigt av ett naturfoto, uppmärksammande av högtider och tack-meddelanden till 

personer som donerat eller på annat sätt engagerat sig i organisationen. Även inläggen i 

övrigt-kategorin från 2016 var mestadels tack-meddelanden samt annonsering av en 

tävling. Följande diagram visar fördelningen av de olika typerna av inramningar för 

respektive tidsperiod.  
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Vi har funnit fyra tydliga teman i Twitter-inläggen som vi benämner som “polarisering”, 

“stridslystet”, ”positivt” och “brådskande”. Dessa uppenbarar sig i de båda tids-

intervallerna men är mer eller mindre framträdande de olika åren. Ibland förekommer flera 

teman i samma Twitter-inlägg och har då kategoriserats som både och.   

5.2.1 Diagnostiska inramningar 2015 

Under 2015 handlade de prognostiska inramningarna om klimathotet med exempel på 

klimatförändringar och fokus på koldioxidutsläpp och fossila bränslen som de huvud-

sakliga problemen. Skuldbärare i detta fall är en stor skara politiker, ibland beskylls hela 

församlingen av republikanska senatorer och representanter i kongressen, andra gånger 

pekas specifika republikaner ut. Det är dock sällan som ett och samma namn nämns mer 

än en gång och Sierra Club visar inte på någon entydig bild av identifierad skuldbärare. 

Vid enstaka tillfällen pekas även aktörer inom kol- och oljeindustrin ut som skuldbärare.  

 

Senate Republicans Just Promised To Undermine The Paris Climate Negotiations: [...] 

    (Sierra Club, 20 nov. 2015) 

  

Vad gäller inlägg om skuldbärare i form av republikaner används ofta en hånande ton där 

deras okunnighet och ovilja att diskutera klimatfrågor problematiseras.  

  

.@AP analysis finds that most GOP [Grand Old Party, republikanska partiet] candidates are 

flunking climate science [...] 

    (Sierra Club, 28 nov. 2015) 

  

One and a half hours, zero mentions of the term "climate." Sounds like a standard 

#GOPDebate 

(Sierra Club, 28 nov. 2015) 

Diagnostiska
30%

Prognostiska
45%

Motiverande
16%

Övrigt
9%

2015

Diagnostiska
30%

Prognostiska
32%

Motiverande
25%

Övrigt
13%

2016
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Sierra Club försöker även underminera republikanernas agerande och antyder i följande 

tweets att deras ställningstaganden är baserade på girighet och deras röster styrs av 

storföretagen snarare än folket de representerar. Med dessa inlägg görs också en 

sammankoppling av republikaner och kol- och oljeindustrin som en större enhetlig samling 

motståndare. Dessa Twitter-inlägg förmedlar en polariserande ”vi och dom”-känsla där 

befolkningen ställs mot politiker och mäktiga företag.  

  

Senators voting to block #ClimateChange resolutions received 17x more money from #coal 

mining industry [...] 

    (Sierra Club, 19 nov. 2015) 

  

[...] It's cheaper to just have one office to direct Mitch McConnell from. "API [American 

Petroleum Institute] & ANGA [America’s Natural Gas Alliance] to merge" [länk] 

    (Sierra Club, 18 nov. 2015) 

  

Sierra Club uppmärksammar även problemet att republikanerna bryr sig mer om pengar än 

amerikaners hälsa. Luftföroreningar och företags utsläpp är något som återkommer 

frekvent. Även där är polariseringen tydlig där republikanerna representerar ena sidan och 

Sierra Club tillsammans med befolkningen den andra. Nedan pekas en specifik republikan 

ut som skuldbärare men det är inte ett namn som återkommer i andra inlägg.  

  

Yesterday @SenAlexander voted in favor of polluter interests, against public health in TN 

[...] 

    (Sierra Club, 18 nov. 2015) 

  

Dessa kan även betraktas som offerinramningar då de understryker ett hot mot hela 

befolkningens hälsa. Även följande Twitter-inlägg med hashtaggen “CleanAir4Kids” (ren 

luft för barn) stärker offerinramningen där barnen får en central roll i sammanhanget. 

Genom att använda sig av barns sårbarhet blir Twitter-inlägget essentiellt för mottagaren 

och breddar målgruppen då barns välbefinnande är av största vikt och en värdering som 

gissningsvis delas av de flesta. 

  

Nail meets head w/ recent @theHill piece: Congress, fund our government without clogging 

our lungs [länk] #CleanAir4Kids 

    (Sierra Club, 23 nov. 2015) 

 

De diagnostiska inramningarna är de som har den mest allvarliga eller hårda tonen av 

inläggen under 2015. Framförallt är det klimatförändringarna som diskuteras som ett 

närliggande hot och passar in under temat brådskande. Sierra Club tycks vilja påskynda 

åtgärderna genom att understryka den akuta situationen med hjälp av inlägg som förmedlar 

fakta och statistik. Formuleringar som ”record-breaking” och ”frightening speed” 

understryker att det är brådskande och akut.  Dessa inlägg saknar dock en tydlig skuld-

bärare och behandlar bara det identifierade problemet. Däremot kan Twitter-inläggen 

nedan upplevas ha särskilt hög empirisk trovärdighet då tydliga, till synes trovärdiga, källor 
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citeras och statistiken presenteras som obestridlig. Följande Twitter-inlägg är exempel på 

detta. 

  

Nov 11 was the last time global CO2 was under 400ppm: [...] 

    (Sierra Club, 28 nov. 2015) 

  

Global Temperatures Continue To Surge In Record-Breaking October: [länk] 

    (Sierra Club, 21 nov. 2015) 

  

World Meteorological Organization: "Carbon Levels Rising at ‘Frightening Speed’" [...] 

    (Sierra Club, 9 nov. 2015) 

  

Ramöverbryggningar bland de diagnostiska inramningarna är få men en tydlig sådan är i 

ett inlägg som problematiserar den överhängande majoriteten av vita anhängare inom 

miljörörelsen. 

  

The Mainstream Environmental Movement Is Mostly White. Here’s How To Change That: 

[länk] 

    (Sierra Club, 18 nov. 2015) 

  

5.2.2 Prognostiska inramningar 2015 

De prognostiska inramningarna har en lättsam och optimistisk ton. De flesta inläggen pekar 

på medvind för miljörörelsen och Sierra Club lyfter fram fördelarna av förnyelsebar energi 

och publicerar goda exempel på framsteg. Följande Twitter-inlägg övertygar läsaren om 

att det är såväl miljömässigt som ekonomiskt hållbart att ställa om till förnyelsebar energi 

och det är det som Sierra Club presenterar som lösningen. Dessa kategoriseras således som 

positiva. 

  

Is the world at a tipping point for renewable energy? [länk] 

    (Sierra Club, 25 nov. 2015) 

  

Need a pick me up today? New report shows #wind energy can save Texans over $15 billion 

[länk] #WindVision #ActOnClimate 

    (Sierra Club, 19 nov. 2015) 

  

One more reason for clean energy - moving beyond fossil fuels would boost disposable 

income & create a million jobs [länk] 

    (Sierra Club, 12 nov. 2015) 

  

Handy facts for #GOPDebate as they talk economics: Here’s how much faster wind & solar 

are growing than fossil fuels [länk] 

    (Sierra Club, 10 nov. 2015) 

  

Lösningar och strategier är ofta svåra att skilja åt men den dominerande lösningen som på 

olika sätt presenteras är förnyelsebar energi i alla dess former vilket kan urskiljas i de 

citerade inläggen ovan. Strategierna för att nå dit är kollektivt agerande och divestering ur 

eller nedläggning av kol- och oljeindustrin. Nedan presenteras strategierna med samma 
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optimism som lösningarna, med känslan av att miljörörelsens arbete redan kommit en bra 

bit på vägen.  

  

Gates Foundation would be $1.9bn better off if it had divested from fossil fuels: [länk] (via 

@guardian) 

(Sierra Club, 9 nov. 2015) 

 

Austria to close #coal plants by 2025: [länk] 

(Sierra Club, 24 nov. 2015) 

 

Great video on how the Unist'ot'en clan in Canada are stopping pipelines going through their 

territory (by @ajplus) [länk] 

(Sierra Club, 25 nov. 2015) 

  

Det sker också en del ramöverbryggningar då Sierra Club både talar om att stå i solidaritet 

med offer för polisbrutalitet mot afro-amerikanska medborgare och även engagerar sig i 

kampen om höjda minimilöner för Walmarts anställda. Detta framhävs nedan genom att 

berätta om att Sierra Clubs ordförande beslutat att fasta för att uppmärksamma Walmart-

anställdas dåliga arbetsvillkor. En handling som denna kan uppfattas som relativt drastisk 

och hamnar således under tematisering stridslystet. Att sympatisera med Walmarts 

anställda på detta sätt kan tyckas ligga långt borta från organisationens huvudsakliga syfte 

och mål.  

  

Sierra Club President Aaron Mair Fasts in Support of #WalmartStrikers: [länk] 

    (Sierra Club, 21 nov. 2015) 

  

We're shocked & saddened by last night's shooting in Mpls [Minneapolis]: [länk] Solidarity. 

#BlackLivesMatter  

[Retweet från Sierra Clubs lokalavdelning i Minnesota] People and the planet are 

inextricably linked. We stand in solidarity with #Justice4Jamar and #BlackLivesMatter: 

[länk] 

    (Sierra Club, 24 nov. 2015) 

  

Sierra Club prez fasting to support OUR Walmart push for $15 min wage for Walmart emps 

[länk] #FastFor15 #WalmartStrikers 

    (Sierra Club, 20 nov. 2015) 

  

I de prognostiska inramningarna framhåller Sierra Club att en lösning är att bevara 

Arktiska Havet fritt från oljeborrning och uppmanar president Obama och fortsätta det 

goda miljöarbetet. Ordet ”keep” antyder att organisationen uppskattad de åtgärder Obama 

vidtagit hittills vad gäller klimatet och vill att han ska fortsätta leda, alltså göra så som han 

gjort tidigare. Inlägget nedan indikerar på så sätt ett uttryckt förtroende för presidenten och 

kan således uppfattas som en positiv tematisering. Det finns även ett tweet där presidenten 

tackas för avslaget på utbyggningen av Keystone Pipeline.  

  

.@POTUS [President of the United States] Keep leading on climate! Keep our Arctic Ocean 

free from drilling [länk] 

    (Sierra Club, 17 nov. 2015) 
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5.2.3 Motiverande inramningar 2015 

Övervägande del av de motiverande inramningar i november 2015 uppmanar till under-

skrifter eller annat digitalt agerande precis som inläggen nedan manifesterar.  

  

Join the virtual #climatemarch: Submit a photo of yourself or message to demand bold action 

from world leaders.  

(Sierra Club, 29 nov. 2015) 

  

Got a special place you want protected? A person you want to shape the future for? Tell us 

why you're a #SCmember!  

    (Sierra Club, 24 nov. 2015) 

  

The vote is expect [sic] today! Tell your senators to stand up for the #CleanPowerPlan & 

#ActOnClimate. [länk] 

    (Sierra Club, 17 nov. 2016) 

 

Det finns flera motiverande uppmaningar om att bojkotta Black Friday och istället göra 

som grundaren av Sierra Club, John Muir förespråkade, att gå ut och njuta av naturen. 

Black Friday är en av de dagar på året som många affärskedjor rear ut varor till låga priser. 

Tre stycken inlägg uppmuntrar människor att skänka pengar till en av Sierra Clubs 

underavdelningar, Sierra Club Outdoors, som bland annat arbetar för att krigsveteraner ska 

få rehabilitering i form av aktiviteter i natursköna områden. Detta kan ses som en 

ramöverbryggning där engagemanget för veteraner inte tillhör organisationens huvud-

sakliga prioritet eller mål.  

 

Överlag har de motiverande inramningarna, likt de citerade ovan, en relativt lättsam ton 

där uppmaning till handling inte kopplas ihop med något tydligt hot eller motivering kring 

varför det är viktigt att engagera sig. Uppmaningarna har heller inget tydligt brådskande 

budskap eller stridslystna undertoner. Dessa ses därför som positiva även om de har en 

motiverande karaktär. Endast ett inlägg bland de motiverande inramningarna kan 

kategoriseras som stridslystet då det har en aningen hårdare ton. Framförallt är det 

användandet av ordet ”attacks” som får inlägget att upplevas som mer allvarsamt.  

 

TAKE ACTION - Tell Congress: No environmental attacks in the budget process! [länk] 

#noriders #cleanbudget 

   (Sierra Club, 13 nov. 2015) 

5.2.4 Diagnostiska inramningar 2016 

I Sierra Clubs diagnostiska inramningar under november 2016 fokuserar en stor del av 

inläggen på problemet med politikernas inkompetens eller okunskap. Retoriken är 

förlöjligande och dumförklarande. Sierra Clubs identifierande skuldbärare är framförallt 

Trump som är det namn som nämns flest antal gånger. Även hans föreslagna ministrar och 

nära medarbetare utmålas som personer som förnekar klimatforskningen och utgör ett hot 

mot miljön, som i följande tweets: 

  

Guess Who? A Portrait of a Man Who Knows Nothing About Climate Change [länk till 

artikel om Trumps kommentarer på klimatfrågan]  
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(Sierra Club, 23 nov. 2016) 

  

Tom Price is a #climate denier and women’s health opponent. #PriceisWrong to serve at 

HHS [Health and Human Services]  

(Sierra Club, 29 nov. 2016) 

  

Twitter-inlägg som påpekar Trumps och andra republikaners brister tematiseras som 

polariserande inlägg eftersom de syftar till att skapa motsättningar och få läsaren att vända 

sig emot den politiska eliten. Precis som det andra inlägget nedan visar är det inte bara 

politikernas ståndpunkt gentemot klimatförändringarna som problematiseras och kritiseras 

utan även deras agerande överlag ifrågasätts. En ramöverbryggning sker då man intar en 

antirasistisk och antisexistisk ställning och vänder sig emot Trump och hans stab, bland 

annat genom dessa tweets:  

  

Trump's TPP opposition was rooted in same xenophobia that dominated his campaign & is 

backed by no real vision  

(Sierra Club, 15 nov. 2016) 

  

Appointing a white supremacist to a chief role in the White House is a disgraceful 1st step 

by Trump & clear indication of work ahead of us.  

(Sierra Club, 14 nov. 2016) 

  

Det är således i ganska hårda ordalag som Sierra Club pratar om presidenten med 

värdeladdade ord som ”xenophobia”. Med det första inlägget understryker Sierra Club den 

bristande grund som Trumps ideologi baseras på. Det andra inlägget betonar hur 

tragiskt det nya politiska läget är, likt detta tweet som publicerades då det stod klart att 

Trump vunnit valet: 

 

This is a deeply disappointing day for the United States and the world. 

    (Sierra Club, 9 nov. 2016) 

  

  

Samma polariserande tema återkommer gällande hotet som både planeten och “vi” står 

inför. Bland offerinramningarna tycks ett gemensamt oskyldigt “vi” vara under attack och 

vår hälsa riskeras på grund av företags ekonomiska intressen. Hashtaggen 

”CleanAir4Kids” återkommer även detta år, nu i ett inlägg med tydlig skuldbärare. 

  

.@nrgenergy plant in IL under spotlight as residents speak up on air quality. [...] 

#CleanAir4Kids 

(Sierra Club, 18 nov. 2016) 

  

Ett annat definierat problem i de diagnostiska inramningarna är det våld som Sierra Club 

rapporterar om i form av polisbrutalitet mot fredliga protester. Här framställs en tydlig 

offerinramning som också är av polariserande karaktär där hjälplösa demonstranter möter 

hårt motstånd.  
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BREAKING: Terrifying livestream of militarized police assaulting peaceful protesters right 

now [...] 

    (Sierra Club, 20 nov. 2016) 

  

 Dakota Pipeline: Protesters Soaked With Water in Freezing Temperatures [...] 

    (Sierra Club, 21 nov. 2016) 

  

Överlag är det en allvarsam ton både när det talas om hotet mot “oss” och hotet mot 

planeten. Sierra Club använder sig ibland av andras ord för att förmedla sin syn på 

situationen. Genom följande tweet indikerar organisationen dels sitt politiska ställnings-

tagande, då det är en demokrat som citeras, samt understryker det akuta läget vilket 

uppfattas tillhöra det brådskande temat. Orden ”we” och ”failure” visar också att ansvaret 

ligger på oss människor och att problemet inte uppstått som i ett vakuum oberoende av 

mänsklig aktivitet.  

  

"We don't get a second chance. The consequences of failure would, in most cases, be 

irreversible." -@JohnKerry 

    (Sierra Club, 16 nov. 2016) 

5.2.5 Prognostiska inramningar 2016 

I de prognostiska inramningarna har organisationen en ganska aggressiv och stridslysten 

ton. Det förmedlas också en känsla av ett gemensamt “vi” där “vi” är den stora massan 

som antas motsätta sig Trumps styre inom det polariserade temat. Valresultatet framställs 

som ett startskott för en ny kraftsamling bland miljöaktivister där “vi” ska växa oss större 

än någonsin och agera bestämt och målmedvetet. Följande inlägg demonstrerar den 

offensiva och stridslystna retoriken med värdeladdade ord som ”train”, ”resist”, ”recruit” 

och ”fight”. Dessa prognostiska inramningar artikulerar uttalade strategier där mobiliser-

ing av människor och gemensamma aktioner står i fokus.  

  

@bruneski post-election "Resist, Recruit, Train, and Sustain"  

    (Sierra Club, 28 nov. 2016) 

  

If Trump tries to undermine climate action, he'll run into organized mass of people who will 

fight in courts, states, marketplace, street. 

(Sierra Club, 9 nov. 2016) 

  

ICYMI: [In Case You Missed It] @bruneski's full post-election remarks: "Today, we aren’t 

defeated -- we are determined." 

    (Sierra Club, 9 nov. 2016) 

  

De prognostiska inramningarna beskriver också andra typer av lösningsförslag där den 

absolut vanligast förekommande lösningen som presenteras är omställning till förnyelsebar 

energi. I de första två inläggen nedan presenteras lösningarna som en slags hejdlös kraft 

som kommer genomföras oavsett motstånd vilket passar in i tematiseringen optimistisk. 

Sierra Club antyder ett starkt självförtroende och stor tillit till denna vision. Det tredje 

inlägget innehåller en mer aggressiv retorik med stridslystna undertoner. 

  



23 
 

Clean energy is too hot for even Trump to cool [...] 

    (Sierra Club, 17 nov. 2016) 

  

There is a consensus among Clinton supporters and Trump supporters that supporting clean 

energy jobs should be a priority. 

    (Sierra Club, 9 nov. 2016) 

  

He can’t change fact that grassroots activists like Sierra Club will keep fighting to close 

down coal plants & replace them w/ clean energy. 

    (Sierra Club, 9 nov. 2016) 

  

En annan kategori av lösningar har en mer politisk inriktning där Sierra Club argumenterar 

för miljövänlig handel och miljövänliga handelsavtal. Organisationen presenterar också de 

politiker som Sierra Club stödjer och menar på att dessa för kampen på den politiska 

arenan. Dessa båda inlägg har en optimistisk underton. 

  

 Sierra Club releases its new vision for trade that protects the climate [...] 

(Sierra Club, 19 nov. 2016) 

  

.@ChrisVanHollen is headed to the Senate from Maryland! Huge news. Proud to have 

endorsed and supported this climate champ! [...] 

(Sierra Club, 8 nov. 2016) 

 

I nedanstående inlägg fortsätter polariseringstemat men lyfter främst fram utomstående 

grupper och individer som står på samma sida som Sierra Club i den uppmålade kampen. 

Inläggen namnger nu på ett annat sätt det kollektiva “viet”. Sierra Club beskriver viktiga 

aktörer som sympatiserar med miljörörelsen och som är en del av den gemensamma 

kampen. Några viktiga aktörer som ger tyngd till Sierra Clubs argument är Global Security 

Leaders, Obama och världsledare vid FNs klimatmöte COP22. Känslan som förmedlas är 

att dessa betydelsefulla namn är allierade med Sierra Club. Det första inlägget tillhör 

förutom polariseringstemat även det stridslystna temat i och med användningen av ordet 

”fight”. 

  

How cities plan to fight #climate change in the Trump years [länk] 

(Sierra Club, 28 nov. 2016) 

  

Obama Halts Arctic Oil Leases and Undoing It Won't Be Simple for Trump [länk] 

    (Sierra Club, 21 nov. 2016) 

  

Today at #COP22, the world came together to show that #WeWillMoveAhead on climate 

action and the #ParisAgreement! 

    (Sierra Club, 18 nov. 2016) 

  

Climate advocates get a huge donation Trump bump [...] 

    (Sierra Club, 17 nov. 2016) 

  

Global Security Leaders Have Some Climate Change Advice For Trump [...] 

    (Sierra Club, 16 nov. 2016) 
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5.2.6 Motiverande inramningar 2016 

De motiverande inramningarna uppmanar läsaren till att agera, ofta i form av att skriva 

under en namninsamling, skicka ett dikterat brev till makthavare, rösta på klimat-

engagerade politiker eller delta i en demonstration. Inläggen vittnar om att nu är det allvar, 

anhängarna behövs mer än någonsin. Inläggen nedan uttrycker en kamp mellan det onda 

och det goda vilket återigen kan kategoriseras som polariserande. Ordet ”now” tyder på 

brådska och Trump med nära kollegor framställs som farliga och kopplas ihop med hat 

vilket stärker polariseringen. Engagerade grupper som demonstrerar, såsom studenter lyfts 

fram som riktiga kämpar och uppmaningen ligger i att fler ska göra detsamma.  

  

Don't let hate win: Tell your members of Congress to speak out NOW against 

@realDonaldTrump's dangerous advisers: [länk] 

    (Sierra Club, 18 nov. 2016) 

  

TODAY: Students across the country will walk out of class in support of #sanctuarycampus. 

[universitetscampus som skyddar dess papperslösa studenter] Will you? [länk]  

(Sierra Club, 16 nov. 2016) 

 

I det första Twitter-inlägget nedan syns en tydlig ramöverbryggning där Sierra Club värnar 

om “indigenous rights” och uppmanar till brådskande handling genom att använda ordet 

“today”. Precis som i tidigare inlägg benämns Trump som skuldbärare och hot men vi har 

ändå valt att kategorisera dessa som motiverade då de på ett klart sätt har en uppmanande 

karaktär. Sierra Club leker med orden och använder uttrycket “get Trumped” som enkelt 

betyder att miljöskyddsmyndigheten inte ska få överträffas av klimatförnekelse men 

kopplar hånfullt ihop det med Trump i och med hans namn. I det tredje inlägget träder en 

lätt desperat ton fram i formuleringen “urge” istället för att till exempel använda “tell”. 

  

Call the White House today: Protect Indigenous rights & tell @POTUS [President of the 

United States] to reject the Dakota Access Pipeline! 1-303-816-3559. 

    (Sierra Club, 29 nov. 2016) 

  

Don't Let EPA [Environmental Protection Agency] Get Trumped By Climate Denial: Tell 

Pres-Elect Trump to put someone in charge who respects science [länk] 

    (Sierra Club, 28 nov. 2016) 

  

TAKE ACTION: Urge @POTUS [President of the United States] to safeguard our 

environment from Donald Trump [länk]  

(Sierra Club, 23 nov. 2016) 

 

De motiverande inramningarna förmedlas också genom bilder med texter på, detta öppnar 

upp för möjligheten att överstiga de 140 tecken som ett tweet är begränsat till. I följande 

inlägg skriver Sierra Club uttryckligen att Trump är ett stort hot och i och med bildtexten 

tycks han hota allt och alla “vi” älskar. Tonen är hård och inlägget klassas som stridslystet. 

  

We all know Trump is a grave threat. This is what we’re doing about it: [länk] [Bildtext:] 

We need to stand up and take action to protect everyone and everything we love - during the 

first 100 hours, the first 100 days, and beyond. 
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    (Sierra Club, 27 nov. 2016) 

 

Följande inlägg innehåller likaså en bild och temat är lika tydligt stridslystet. Återigen 

måste de “vi” älskar skyddas och “vi” kommer vara starkare än någonsin. Inlägget avlutas 

med bilden som frågar läsaren om hen är redo att gå med i kampen. 

  

We will march for our communities and the people we love. And we will be louder and 

stronger than ever before: [länk] [Bildtext:] Are you ready to join the fight? 

    (Sierra Club, 22 nov. 2016) 

 

Vissa motiverande inramningar innehåller en direkt vädjan om att människor ska ansluta 

sig till organisationen och Sierra Club uttrycker sin tacksamhet till dem som skänkt pengar 

eller uppmuntrat andra till att göra det. En motiverande inramning som återkommer och 

som kanske kan ses som en liten avstickare i Sierra Clubs politiska budskap handlar precis 

som året innan om uppmaningen att bojkotta Black Friday, en dag då affärer erbjuder ett 

stort utbud av realiserade varor. Sierra Club har en negativ inställning till det nutida 

konsumtionssamhället och uppmuntrar människor att istället gå ut och njuta av naturen. 

De två framträdande varianterna av uppmaningar inom motiverande inramningarna kan 

delas in i de som uppmanar till rent fysiska ansträngningar såsom att demonstrera eller att 

vara utomhus och upptäcka naturen till de av mer digital karaktär som kan utföras framför 

dataskärmen. Twitter-inläggen från 2016 domineras av uppmaningar att aktivt delta, gärna 

i form av demonstrationer.   

6. Diskussion 

Skillnader mellan de olika tidsperioderna går att finna inom alla tre kategorier av 

inramningar. I de diagnostiska inramningarna är klimatförändringar ett tydligt definierat 

problem som är genomgående under både 2015 och 2016 men utpekningen av skuldbärare 

sker med mer precision under 2016 och Donald Trump är otvivelaktigt den skuldbelagda. 

Under 2016 är det, utöver miljöproblematiken, även politikers inkompetens och bristande 

kunskap som problematiseras. Sierra Club går även utanför miljöämnet och ifrågasätter 

framförallt Trumps, men även hans tilltänkta ministrars moraliska ståndpunkt med kopp-

lingar till rasism och sexism. När problemformulering under 2015 avviker från klimathotet 

handlar det snarare om politikers ovilja att göra rätt och drivkraften bakom deras ställnings-

taganden problematiseras. Vilka dessa politiker är, som pekas ut som skuldbärare, varierar 

från gång till gång och det finns inget namn som ständigt återkommer bland inläggen. 

Specificeringen av skuldbärare och tydliggörandet av kopplingen mellan problem och 

skuldbärare under 2016 kan enligt inramningsperspektivet förklara ett ökat antal anhängare 

då det förmedlar en tydligare tolkning av situationen än under 2015. Synen på Trump som 

skuldbärare är även en tolkning som människor utanför miljörörelsen håller med om och 

kan därför agera ramöverbryggning som lockar nya anhängare. När vi jämför de 

prognostiska inramningarna framstår inläggen från 2015 som betydligt mer optimistiska 

och lättsamma till skillnad från 2016 där de har en mer aggressiv karaktär och det 

stridslystna temat blir mer framträdande. Det kan tolkas som att Sierra Club upplevde sitt 

motstånd som förväntat och hanterbart i november 2015 och därför behövdes ingen tydlig 
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plan för framtiden. Efter valet 2016 upplevs tonen som hårdare och näst intill panikartad. 

Under 2015 är det heller inte bara med negativ ton som politiska beslut diskuteras, Obama, 

som dåvarande president, hyllas för sina miljövänliga beslut. I kontrast utstrålar Twitter-

inläggen från 2016 ett obefintligt förtroende för den nyvalde presidenten. Vi finner inga 

tydliga motståndsinramningar där Sierra Club nedvärderar oppositionens strategier eller 

lösningar. Däremot återfinns under 2015 en del inlägg som förlöjligar och ifrågasätter 

republikanernas ställningstagande i klimatfrågan och under 2016 framförallt Trumps idéer 

om klimatförändring. Där sker alltså, likt de diagnostiska inramningarna, en specificering 

av motståndaren vilket förmedlar en tydligare ståndpunkt. Utan att titta på innehållet kan 

även kvantitativa skillnader noteras varav den mest anmärkningsvärda är ökningen av 

andelen motiverande inramningar. Detta tolkar vi som att behovet för att mobilisera och 

agera inte var särskilt akut under 2015. Då hotet inte upplevdes som allt för svårhanterligt 

var nödvändigheten att gå från ord till handling inte lika påfallande. De motiverande 

inramningarna från 2015 lämnar således anhängare kvar i startgroparna och skulle till viss 

del också kunna förklara varför fler människor känner sig manade att ansluta sig under 

2016.  

  

De teman som identifierades återkommer som sagt under båda tidsperioderna men på olika 

sätt. Det brådskande temat under 2015 består till stor del av diagnostiska inlägg där det är 

miljöproblemet som är ett överhängande hot. Under 2016 följer temat brådskande med hela 

vägen till de motiverande inramningarna då allt ifrån problemformuleringen till lösnings-

förslagen och förverkligandet av dessa bidrar till känslan av att läget är akut. Även pola-

riseringen är tydligare under 2016. Kampen går från att under 2015 utspelas mellan 

miljöaktivister och miljöbovar i form av republikaner och företag till en kamp mellan de 

goda och de onda, där “vi”-sidan inte längre består av bara miljöaktivister utan alla de som 

står upp för mänskliga rättigheter och “de andra” är en liten skara hatiska makthavare. 

 

Miljöfrågor får i samband med Republikanernas majoritet i kongressen mindre utrymme 

och kan bidra till känslan av ett stängt system. Men osämjan inom det Republikanska 

partiet och ledamöternas benägenhet att ibland rösta emot det egna partiet försvårar 

fastställandet av lagar. Detta kan signalera en öppning i det politiska systemet och bidra 

till att miljöaktivister upplever att det kan gå att påverka vissa ledamöter eftersom alla 

republikaner inte sympatiserar med Trump. Det amerikanska majoritetsystemet kan bidra 

till en uppfattning av slutenhet där andra partier än det Republikanska och Demokratiska 

partiet sällan får makt. För miljöengagerade invånare kanske det således uppfattas mer 

aktuellt att engagera sig i en miljöorganisation än att rösta på till exempel The Green Party. 

Paralleller kan dras till Meyer och Staggenborg (1996) där man framhåller att människor i 

regel inte protesterar eller engagerar sig inom sociala rörelser om individer uppfattar att 

regeringen ändå kommer att representera deras vilja. I detta fall skulle en hypotes kunna 

vara att det föds ett engagemang och en vilja att agera när individer upplever att deras 

intressen inte kommer att tas i beaktning av ledande politiker. Kanske bidrar USA:s 

elektorskollegium och därmed uppfattade slutenhet, till ett ökat stöd och tilltro för 

organisationen. Genom att ansluta sig till Sierra Club föds en möjlighet att driva och 

uppmärksamma miljöfrågor som negligeras på nationell politisk nivå.  
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Trumps många kontroversiella uttalanden och skandaler under sin valkampanj skakade det 

Republikanska partiet. Medierapporteringen kring Trump har varit omfattande och det 

amerikanska folket har antagligen fått bilden av oenighet inom det Republikanska partiet. 

Detta kan indikera på en instabilitet bland elit-grupperingar som enligt McAdam (2004) 

ökar möjligheterna för sociala rörelsers att utföra politiska påtryckningar. Detta kan alltså 

ha påverkat människors benägenhet att engagera sig och ansluta sig till Sierra Club då 

uppfattningen att möjligheten att kunna påverka eller förändra det politiska läget infunnit 

sig. Att massmedia och politiker öppet kritiserat Trump kan skapa en känsla av en enad 

kraft som kämpar mot presidenten och ge hoppfulla föreställningar om att det går att göra 

något åt det politiska läget. Sierra Clubs engagemang i större demonstrationer som 

Women’s Marsh visar att organisationen är benägen att skapa allianser även utanför deras 

kärnfrågor. Ett sådans handlande signalerar acceptans och sympati för många grupper i 

samhället och kan möjligen öka människors medvetenhet om organisationen, samt öka 

möjligheten att nya medlemmar ansluter sig. Allianser som dessa kan binda kontakter och 

bidra till att andra organisationer i gengäld sluter upp kring Sierra Clubs miljöfrågor. 

Huruvida Sierra Clubs stöd från kändisar har påverkat antalet anhängare till organisationen 

är svårt att uttala sig om eftersom någon direkt kausalitet är svår att peka på.  

  

Statens benägenhet att straffa eller motverka sociala rörelser har vi bekräftat existerar i 

USA, men i vilken utsträckning det förekommer eller om det tycks ha minskat eller ökat 

krävs en uppsats i sig för att besvara. Det är således svårt att utröna huruvida statens 

agerande i dessa frågor har påverkat människors benägenhet att engagera sig i sociala 

rörelser. Dock manifesterar demonstrationer som rekordstora Women’s Marsh ett stort 

samhällsengagemang som inte tycks backa för statens repressalier.  

  

De olika dimensionerna av politiska möjlighetsstrukturer som applicerats på USA i stort 

går även att analysera i Sierra Clubs Twitter-flöde. Eftersom även uppfattning av huruvida 

öppet eller stängt det politiska systemet är spelar en väsentlig roll blir det intressant att 

försöka utröna vilken uppfattning Sierra Club tycks ha. Vi har tittat på vilka dimensioner 

från de politiska möjlighetsstrukturerna som blir framträdande i Twitter-inläggen. Vi kan 

se att i Twitter-inläggen från 2015 finns en övervägande positiv ton även om republikan-

erna kritiseras. Sierra Club verkar på det hela taget nöjda med Obamas miljöpolitik och det 

kan indikera på att de upplever att det finns en öppenhet i det politiska systemet. I samband 

med att Trump blir vald 2016 är Twitter-inläggen i kontrast till året innan inte lika positiva. 

Den inverkan miljörörelsen haft på politiken verkar få ett abrupt slut. Sierra Club signalerar 

genom sin retorik att det inte finns något samarbete med eliten utan målar snarare upp en 

bild av “vi” och “dom” genom det polariserande temat. Det politiska systemet är stängt 

och människor måste nu mobilisera sig och på andra vägar påverka makthavare. Genom 

sitt tydliga utpekande av Trump som skuldbärare och hot inte bara i miljörelaterade frågor 

är det möjligt att Sierra Club lyckas locka anhängare som tidigare inte varit miljöaktivister. 

Genom tydliga ramöverbryggningar räcker Sierra Club ut handen till andra upprörda 

grupper. Sierra Club försöker också i sina Twitter-inlägg indikera på att valda politiker är 
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oupplysta och inte kvalificerade för sina uppdrag som skulle kunna kopplas till uppfatt-

ningen eller i alla fall viljan att framställa den politiska eliten som instabil.  

  

Det blir tydligt vad Sierra Club har för uppfattning av dimensionen som avser statens 

benägenhet att straffa de som utmanar makten. Flera Twitter-inlägg redogör för hur 

demonstranter på ett brutalt vis blir nedsprutade med vatten och möter hårt motstånd. Sierra 

Club målar upp en bild av ett hårt klimat och signalerar att statens benägenhet att straffa är 

hög. Denna uppfattning kan också vara anledningen till att Twitter-inläggen 2016 är av en 

aggressivare karaktär med ett budskap av att mobiliseringen av människor måste bli fler 

för att kunna slå tillbaka. Denna typ av inlägg som visar på statens brutalitet mot prote-

stanter återfanns inte en enda gång i de analyserade Twitter-inläggen från 2015.  

 

Eftersom undersökningen på Twitter varit så pass begränsad till endast korta tidsintervaller 

under två olika år kan vi inte göra några generella uttalanden om någon faktisk förändring 

över en längre tidsperiod. Med våra valda tidsperioder kan vi heller inte peka på när 

retoriken i Twitter-inläggen förändrades, bara att det hade förändrats när vår studie 

genomfördes. Den mer aggressiva retoriken kan också ha ägt rum under andra tidsperioder 

som då inte kan kopplas samman med valet. Det skulle krävas en mer omfattande 

undersökning med ett bredare urval från fler och längre tidsintervaller för kunna fastslå 

mer generella mönster. En renodlad kvantitativ innehållsanalys hade möjliggjort en 

kvantifiering av innehållet i de studerade texterna vilket hade tydliggjort metoden och 

bidragit till att studien enklare kan upprepas av andra forskare. Ytterligare en metod som 

hade kunnat tillämpas på analysenheterna är diskursanalys som visar hur makt utövas 

genom språket. På detta sätt går det att examinera data i syfte att visa hur just diskursen 

kan visa sig genom de särskilda data som studeras (Denscombe, 2009). 

6.1 Slutsats 

Det vi kan se är att vi kan se en skillnad i Sierra Clubs retorik kring valet 2016 jämfört med 

samma tidsperiod året innan, men det är svårt att bevisa att det ökade stödet härleds från 

inramningarnas ändrade karaktär. Inramningsperspektivet menar att en social rörelse kan 

uppnå stor framgång med hjälp av inramningar som grundar sig i värderingar som delas 

med en stor del av befolkningen och det är detta vi upplever att Sierra Club lyckats med 

under 2016 då de tog ställning mot Trump. Det teoretiska perspektivet inramningar kan 

också förklara stödet om vi förutsätter att människor är mer benägna att lyssna till den 

hårdare retoriken med brådskande och stridslystna undertoner som finns på Twitter-flödet 

2016.  

  

Den politiska situationen kan benämnas som ostabil främst på grund av valet och är 

möjligtvis den största förklaringen till Sierra Clubs ökade stöd. Trumps ledarstil och 

politiska agenda skiljer sig markant från Obama och den nyvalde presidenten kränker öppet 

flera grupper i det amerikanska samhället. Vågen av motstånd som Trump mött i form av 

demonstrationer kan också medföra medvind för Sierra Club som allierar sig med 

koalitioner av upprörda grupper däribland Women’s March och Democracy Initiative.  
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Det amerikanska valsystemet, som indikerar på relativt stängda politiska strukturer, har 

varit detsamma länge och är egentligen ingenting nytt. Men det är möjligt att det blir mer 

påtagligt vilka brister systemet innehar och kritiken till valsystemet ökar när en president 

som Trump väljs. Att det politiska klimatet har hårdnat kan enligt politiska möjlighets-

strukturer bidra till ett ökat samhällsengagemang där människor känner sig manade att 

organisera sig. Det i kombination med lyckade inramningar kan således vara en förklaring 

till Sierra Clubs ökade stöd. Med detta sagt utesluter vi inte att det också finns andra 

teoretiska perspektiv som likväl kan agera förklaringsmodell. 

6.2 Vidare forskning  

Under bearbetningen av denna uppsats har nya idéer väckts angående vidare forskning 

kring Sierra Club med nya intressanta infallsvinklar som inte ryms i vår studie. Eftersom 

vår studie vilar på en subjektiv granskning av Sierra Clubs ökade stöd vore det av intresse 

att genomföra en studie baserad på kvalitativ objektiv data. Genom att komma i kontakt 

med anhängare i form av enkäter eller intervjuer skulle frågor som varför dessa individer 

väljer att ansluta sig till rörelsen kunna besvaras. Vilka centrala faktorer har bidragit till att 

man donerat pengar eller betalt medlemskap? En sådan undersökning skulle också kunna 

bringa ljus över vilka personer som tenderar att ansluta sig till en miljörörelse. Det vore 

intressant att se om det går att finna något mönster i form av ålder, socioekonomisk 

bakgrund eller liknande. Sierra Club har som uttalat mål att intressera alla samhällsklasser 

och satsar på att nå ut till den afroamerikanska befolkningen vilket vore intressant att 

undersöka om de lyckats med.  

  

Eftersom Sierra Club är en omfattande rörelse som verkar lokalt i olika delstater vore det 

av intresse att titta på politiska möjlighetsstrukturer på mer lokal nivå. Förutsättningarna 

skulle således också kunna jämföras mellan olika delstater. En annan jämförande studie 

som vi fört diskussion kring är huruvida Sierra Clubs inramningar skiljer sig från andra 

miljöorganisationer i USA. Genom att analysera miljöorganisationer på sociala medier 

med hjälp av inramningsperspektivet skulle en kartläggning kring om och isåfall vilka 

inramningarna skiljer sig åt. Kanske delar dem de diagnostiska och motiverande men 

skiljer sig åt i prognostiska inramningar det vill säga hur de ämnar lösa problemen. Denna 

jämförelse skulle även kunna utmynna i en jämförelse mellan miljöorganisationerna i olika 

länder. Den kanske mest intresseväckande vidareutvecklingen av vår studie skulle vara att 

mäta Sierra Clubs faktiska möjligheter att påverka det politiska klimatet. Vilka reella 

skillnader kan en SMO åstadkomma?  
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