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Syftet med denna uppsats är att undersöka hur framing används och förekommer i 

Centerpartiets och Miljöpartiets gestaltning av miljön i valrörelsen 2018, samt att se vilka 

framingtekniker som används under valperioden för att kunna få större politiskt stöd. De tre 

plattformarna som analyseras är partiernas valfilmer, partiernas miljöflikar på deras 

webbsidor och SVT:s slutdebatt 2018. Studiens teoretiska grund ligger i gestaltningsteorin 

(framing theory) och ett antal teoretiska begrepp som är baserade på teorin. Dessa begrepp är 

olika framingtekniker såsom: slogans, vinkling, berättelse och metaforer. Med hjälp av dessa 

teoretiska begrepp kan vi identifiera hur partierna använde framing för att påverka och 

gestalta miljöproblemen för väljarnas tolkning. Analysen görs via den kvalitativa metoden 

framinganalys, som bidrar till att svara på hur partierna använder framing och identifierar 

vilka framingtekniker som används i debatten, i partiernas valfilmer och på partiernas 

webbsidor. Vi har även valt att basera vår framinganalys på de tidigare nämnda teoretiska 

begreppen, vilka därmed kommer att användas som analysverktyg för studien. Vi kom fram 

till att partierna skiljde sig i sin användning av framingtekniker. Centerpartiet använde väldigt 

många metaforer i sin valfilm, medan Miljöpartiet använde sig mer av berättelser. När det 

gällde webbsidorna hade partierna mer gemensamt, då båda använde sig av vinkling, slogans 

och berättelser i nästan samma grad genomgående. En mindre skillnad är att Miljöpartiet hade 

ett större inslag av slogans. Även i debatterna var deras användning av framingteknikerna 

relativt lika, där de huvudsakliga skillnaderna var att Miljöpartiet använde mer slogans i sina 

uttalanden, medan Centerpartiet använde sig av offensiva metaforer i större grad.   
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ABSTRACT 
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Title and subtitle (English): Now. The climate can’t wait. 
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Pages: 51 

 

The purpose of this essay is to investigate how framing is used on the Center Party's and the 

Swedish Green Party’s climate policies during the 2018 election campaign, and to see which 

framing techniques were used during the period in order to receive greater political support. 

The three platforms that will be investigated are the party’s election films, the parties' climate 

or environmental pages on their websites, and the final election debate on the Swedish TV 

channel SVT. The theoretical foundation of the study lies in the framing theory and several 

theoretical concepts that are based on the theory. These concepts are different framing 

techniques and consist of the following: slogans, angles/bias, narratives and metaphors. Using 

these theoretical concepts, we can identify how the parties used framing to be able to influence 

and shape the voters' interpretation of the current environmental problems. We have chosen to 

use a framing analysis as a qualitative method to achieve our goals with the study. We have 

also chosen to base our framing analysis on the aforementioned theoretical concepts, which will 

thus be used as analysis tools for the study. In the result we concluded that the framing 

techniques used by the parties differed quite a bit. The Center Party used a lot of metaphors in 

its election film, while the Green Party used more stories. On the web pages, the parties had 

more in common, as both used angles or bias, slogans and stories to almost the same extent. 

One minor difference is that the Green Party had a larger use of slogans. Even in the climate 

debates, their use of the framing techniques was relatively similar, where the main differences 

were that the Green Party used more slogans in their statements, while the Center Party used 

more offensive metaphors. 

Keywords: framing, environment, politics, framing theory, swedish green party, center 
party  
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1. Inledning 

Sambandet mellan politik och media är ett väl utforskat område inom det Medie- och 

Kommunikationsvetenskapliga fältet och andra samhällsvetenskapliga fält, och ett ämne vi i 

synnerhet tycker är intressant. När politik och media sammanslås kallas det för politisk 

kommunikation. Det innebär att politiker förmedlar medveten kommunikation som rör 

politiska budskap. Budskapen kan förmedlas både med politiker eller med andra aktörer 

(Strömbäck, 2000). 

  

En av anledningarna till att vi tycker att politisk kommunikation är intressant att undersöka är 

dess djup. Det finns oändligt många aspekter att fördjupa sig i och det finns alltid något nytt 

att undersöka, samtidigt som politiker idag går mer och mer över till sociala medier för att 

förmedla sina budskap. Politiker måste vinkla och gestalta sina budskap på ett effektivt sätt 

för att nå ut till sin målgrupp. Orsaken till detta är för att vi lever i en tid där folk är mer 

kritiska till vad som sägs och görs och har mindre förtroende för traditionell media. I och med 

valet 2018 såg vi ett par specifika händelser som av ren tillfällighet gav oss funderingar och 

potentiella problem som skulle kunna gå att undersöka och reda ut. 

  

Två av de mest omskrivna ämnena i media år 2018 har varit de stora miljöproblemen som 

funnits runt om i landet under sommaren, tillsammans med valet och valrörelsen 2018. Därför 

valde vi att försöka hitta ett problem och ett forskningsobjekt som berör både det politiska 

valet och de miljöproblem som samhället besitter, med fokus på de valrörelsen 2018. 

De två politiska partier som har miljöfrågorna som sitt kärnämne är Miljöpartiet och 

Centerpartiet. Enligt flera av mediekanalernas politiska experter (SVT, TV4 & Aftonbladet) 

fick Centerpartiet ett mycket bra valresultat, medan Miljöpartiets resultat var på “krisnivå”, då 

de endast landade på 0,4 procentenheter över strecket till riksdagen (SVT, TV4 & 

Aftonbladet). 

  

Med detta i åtanke tyckte vi att det skulle vara väldigt intressant att titta på hur Centerpartiet 

och Miljöpartiet använde framing för att gestalta miljöproblem och miljöhot för ökat 

partipolitiskt stöd. Vi har valt att undersöka dessa gestaltningar på olika mediala plattformar 

och områden för att få en så bred bild som möjligt av deras miljögestaltning. 

  



 

1.1 Disposition 

Upplägget med uppsatsen inleds med att förklara vad vi undersöker och varför. Sedan 

presenterar vi bakgrundsinformation som berör de två partier vi har valt att undersöka. Detta 

för att läsaren ska få så bra förståelse som möjligt om vår studie och det vi undersöker. 

Därefter förklarar vi syftet med studien och presenterar våra frågeställningar. Vi tar sedan upp 

information om tidigare forskning och redogör vad det finns för forskningslucka och hur vi 

ska fylla ut denna. Efter det presenterar vi vårt teoretiska ramverk, vår teori, våra teoretiska 

begrepp och vårt analysverktyg följt av metod och material. Där förklarar vi vilken metod vi 

har valt och vad för typ av material vi använder och anledningen till varför vi använder det. 

Vi presenterar sedan vår analys och vårt resultat, där vi går igenom partiernas webbsidor, 

reklamfilmer och debatten för att undersöka hur de använder framing på miljöfrågorna och för 

att få politiskt stöd hos mottagarna. Därefter väver vi samman vårt resultat med tidigare 

forskning och vald teori och avslutar med att ge förslag på vidare forskning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bakgrund 

Forskning kring vinkling av medias gestaltning är något som är välkänt idag. Istället för att 

undersöka hur media gestaltar och vinklar olika budskap för att påverka mottagaren, vill vi 

undersöka hur politiska partier ramar in miljöfrågor för att öka väljarstödet. Vi ska i detta fall 

undersöka hur Centerpartiet och Miljöpartiet ramar in miljöfrågor på olika plattformar. 

 

2.1 Centerpartiet 

År 1913 började Centerpartiet engagera som politiskt parti. Partiet skapades som en verkande 

faktor för människans frihet, trygghet och som en möjlighet till utveckling. Centerpartiets 

grund var tanken att försvara rätten att få vara sig själv och forma sitt eget liv oavsett 

bakgrund. I över 100 år har partiet arbetat flitigt med miljöfrågor och var först med att lägga 

fram en miljömotion, samt ta fram ett riktigt miljöprogram i Sveriges riksdag 

(www.centerpartiet.se). 

  

Petersson (2017) beskriver att Centerpartiet inledningsvis var en modern bonderörelse under 

tidigt 1900-tal. Denna rörelse blev Bondeförbundet år 1921. Partiet klarade sig bra under ett 

antal årtionden med drygt tio procent av rösterna, men eftersom antal lantbrukare minskades 

med åren började partiet förlora väljare. År 1957 bytte partiet namn till Centerpartiet 

samtidigt som populariteten ökade. Sedan dess har partiet varit en del av det svenska folkets 

alternativ i riksdagsvalet, framförallt för folket på landsbygden. 

 

2.2 Miljöpartiet de gröna 

Petersson (2017) beskriver att Miljöpartiet grundades år 1980 i samband med 

kärnkraftsomröstningen som var en folkkampanj mot kärnkraft. År 1982 ställde partiet upp i 

riksdagsval för första gången och samtidigt ställde liknande partier upp i val i andra 

industriländer. Partiet kom in i riksdagen 1988 men föll under fyraprocents-spärren 1991. De 

kom sedan tillbaka in i riksdagen år 1994 och har sedan dess suttit kvar.  

 



2.3 Centerpartiet och Miljöpartiets miljöpolitik 

På senare år är miljön ett av de mest omtalade ämnena inom politiska debatter och i media. 

Detta gällde även under den svenska valrörelsen 2018. Huvudsakligen är det två partier som 

har axlat huvudrollerna för miljöfrågorna och som presenterar sig som särskilt engagerade i 

miljöfrågor – nämligen Miljöpartiet och Centerpartiet. 

  

Centerpartiet och Miljöpartiet är just nu de två största, etablerade, miljöinriktade partierna. 

Historiskt sett har det funnits flera saker som skiljer partierna åt. Även idag finns det 

betydliga skillnader partierna emellan på flera punkter som skiljer dem åt strategiskt och 

politiskt. Ett exempel på det är flygskatten, där de två partierna har helt olika synpunkter och 

utgångspunkter. Enligt debatterna inför valet var Miljöpartiet för flygskatten medan 

Centerpartiet var emot. Miljöpartiet menar att flygplanens utsläpp är mycket skadliga för 

naturen och miljön. De anser att det bästa och effektivaste sättet att stoppa den negativa 

trenden är att sätta högre skatt på flyg för att få folk att avstå från att flyga så mycket som 

möjligt och välja andra, miljövänligare alternativ. Centerpartiet menar däremot att det är en 

totalt effektlös och meningslös politik som inte förändrar eller förebygger någonting i 

praktiken. De menar att det är en onödig skatt som är ren symbolpolitik och skrämseltaktik. 

Den skatten kunde istället ha investerats i att utveckla flygplanen och göra dem mer 

miljövänliga från grunden, vilket i sin tur löser problemet. 

  

Idag klassar sig Centerpartiet som ett center-liberalt parti inom det politiska spektrumet, där 

deras största politiska frågor är miljö- och klimatfrågorna, utveckling av infrastruktur för 

människor på landsbygden, närodlad och ekologisk matproduktion, och satsningar på 

småföretag genom byråkratisk förenkling av företagsuppstart bland annat. På webbsidan 

menar de vidare med att de är ett parti som står upp för feminism och jämställdhet. Mycket av 

deras historiska fokus på de “mindre” grupperna på landsbygden ligger fortfarande kvar, 

medan deras ekonomiska politik tillsammans med miljö- och klimatpolitiken har en mer 

liberal approach där det ska vara enkelt för privata småföretag att existera självständigt och 

samtidigt kunna vara konkurrenskraftiga och hållbara för miljön. Huvudfokuset i 

miljöfrågorna är enligt de själva teknisk, hållbar innovation och ett framåttänk där 

investeringar måste göras – både privata som statliga, för att förebygga och stoppa torka, 

hunger och utsläpp (Centerpartiet, 2018). 

  



Miljöpartiet bildades 1981 och var det första partiet som satte miljön som sin största prioritet. 

De växte fram ur rörelserna för miljö, fred och jämställdhet och gör enligt de själva politiken 

och världen grönare. De skriver att det fortfarande är helt nytt med ett parti som har miljön 

som kärnämne och när besluten väl ska fattas, behövs bara ett parti för miljön. Partiet menar 

att ju mer makt de får, desto mer beslut kan de ta som gynnar miljön. Miljöpartiet klassar sig 

själva som ett feministiskt parti som står till vänster om det politiska spektrumet och är i nära 

samband med de andra partierna inom samma sida. Partiet har alltid två språkrör, en man och 

en kvinna istället för att ha en partiledare, för att symbolisera feminismen och jämställdheten. 

De arbetar hårt för att göra Sveriges klimat bättre. Under sin tid i riksdagen har de dubblat 

miljöbudgeten, satsat på solceller, elcyklar och elbilar, samt stängt ner fyra kärnreaktorer. 

Deras största framtida satsning kommer vara att försöka göra Sverige till det första fossilfria 

välfärdslandet i världen, vilket innebär att landet drivs utan några fossila ämnen. Ett exempel 

på det är att landet byter ut alla bensindrivna bilar mot elbilar (Miljöpartiet de gröna, 2018). 

 

2.4 Politisk kommunikation 

Övergripande sett handlar politisk kommunikation om konstruktionen, sändningen, 

mottagandet och behandlingen av meddelanden som med stor sannolikhet har en betydande 

påverkan på politik (Graber, 1993). 

  

Enligt Urbas & Trolle-Schultz Jensens forskning (2015) är politisk kommunikation inte bara 

en vetenskap – utan även en auktoritet. Särskilt viktiga för medborgarna, ur ett demokratiskt 

perspektiv, är de två aspekter som framkommer i forskningen; För det första, finns det en 

medvetenhet om att all vetenskaplig verksamhet har både en politisk dimension och en 

ideologisk dimension. Dessutom har denna vetenskap en särskild auktoritet inom 

kommunikativa sammanhang. För det andra, är det tydligt att forskarnas vetenskap kring 

politisk kommunikation kontinuerligt utsätts för noggrant granskande och analyserande 

(Anders Urbas & Jette Trolle-Schultz Jensen. 2015). 

2.5 Miljöns ingång i politiska debatter 

Djerf-Pierre (1994) förklarar hur samhällskontexten kring miljöfrågor och debatter ändrades 

under 70- och 80-talet. Det var på 70-talet miljöfrågor blev etablerat i partiernas program. 

Anledningen till detta var att Sverige blev drabbade av energikrisen, vilket innebar att det 



behövdes en lösning på energiförsörjningsfrågorna. Efter detta växte miljödebatten fram och 

handlade till stor del om kärnkraften. 

  

Miljön var nu viktigare än någonsin med både energidebatten och kärnkraftsdebatten i fokus. 

På grund av detta formulerade alla partier någon form av miljöpolitisk målsättning. De 

viktigaste politiska debatterna om miljön på 70-talet var arbetsmiljön, giftbesprutningen i 

skogen, industriexploateringen på västkusten, BT-kemi och kärnkraften (Djerf-Pierre, 1994). 

  

På 90-talet började miljöintresset minska hos befolkningen. Miljöintresset var även långt ner 

på listan gällande de frågor som prioriterades av väljarna i riksdagsvalet 1991. En orsak till 

detta var att en ekonomisk kris drabbade Sverige i början på 90-talet. Nu stod inte längre 

miljön i fokus när problemen med samhällsekonomin och arbetslösheten tog över. Trots 

partiernas låga prioritering om miljöfrågorna i debatterna kring valet 1994, var miljöfrågorna 

högt prioriterat hos väljarna. Under denna tiden blev miljöfrågornas roll i samhället förändrad 

och mer integrerad i vardagen. Nu handlade miljöfrågor mer om konsumtion, 

vardagsbeteende och livsstilsfrågor (Djerf-Pierre, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur Miljöpartiet och Centerpartiet gestaltar miljöfrågan 

utifrån sina olika ideologiska utgångspunkter i olika medier och plattformar. Ambitionen är 

att se hur partierna använde sig av framing för att få politiskt stöd inför valet 2018.  Eftersom 

det politiska området vi undersöker är miljöfrågan, vill vi undersöka hur de två mest 

framträdande, miljöinriktade partierna Miljöpartiet & Centerpartiet gestaltar dagens 

miljöproblem i olika medier för ökat partipolitiskt stöd. Det finns mycket tidigare forskning 

kring hur media framställer och vinklar information för att få ut sitt budskap och sin agenda 

till mottagaren, dock finns det mindre om hur just partier vinklar och gestaltar samma typ av 

information. Förutom de vanliga miljöproblemen som ofta behandlas i media och som 

diskuteras flitigt både i samhället och i politiska debatter, är vi särskilt intresserade av att 

undersöka hur respektive parti inför valet 2018 gör sina egna gestaltningar av dessa 

miljöproblem för att gynnas politiskt. Forskningsluckan vi vill fylla är alltså hur partier 

använder framing för att gestalta dagens miljöproblem på olika mediala plattformar för ökat 

partipolitiskt stöd. 

  

Det empiriska problemet vi siktar på att lösa handlar alltså i grund och botten om den brist på 

forskning som gjorts av politiska partier, och i den grad partier vinklar samhällshotande 

händelser och problem för att få fler röster och större politisk påverkan. Forskning som berör 

valet 2018 finns det inte alltför mycket av ännu och därför ser vi en bra möjlighet att fylla den 

luckan med detta arbete. Det teoretiska problemet är nära sammankopplat med det empiriska; 

eftersom problemet berör gestaltning och vinkling som görs av politiska partiet är framing 

theory som teori, och framinganalys som metod, väldigt naturliga verktyg för att besvara 

frågeställningen som vi kommer att presentera i de kommande kapitlen.   

 

3.1 Frågeställningar 

1. Vilka framingtekniker och gestaltningar av klimat och miljöproblem går att identifiera 

i partiernas; 

a.        valfilmer 

b.        miljödebatt i SVT:s slutdebatt 2018 

c.        partiprogram från partiernas webbsidor 



  

      2. Hur använder partierna dessa framingtekniker för att få ökat politiskt stöd inför valet 

2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tidigare forskning 

När det kommer till vinkling i politiska sammanhang är det välkänt att det finns mycket 

forskning kring vinkling inom nyhetsrapportering i traditionell media i form av TV, radio och 

tidningar, samt på sociala medier (Strömbäck, 2016). 

 

Att politiska partier i sin tur är partiska i vad de skriver på sociala medier och i sättet de 

uttalar sig på i traditionell media är också en självklarhet. Detta även i de debatter som 

partiledarna deltar i, där det naturligtvis vinklas en hel del för att få ökat politiskt stöd. 

  

I detta kapitel är vårt mål att presentera en så väl sammanfattad bild som möjligt av den mest 

relevanta forskningen från vårt fält, med syfte att ha en så stabil grund som möjligt för vår 

forskning, samt för tydlig definiering av den forskningslucka vi ämnar fylla. 

4.1 Politisk vinkling 

Politisk vinkling innebär ofta att media framställer ett parti eller en politisk fråga på ett 

särskilt sätt, vilket leder till att de som tar del av informationen kan få en annan uppfattning 

om partiet eller frågan. Det kan röra sig om både positiva och negativa vinklingar, men 

överlag är det de negativa vinklingar som tar störst plats. Normalt sett finns det inga mönster 

kring vilka partier som får en särskild vinkling via media. Detta gäller dock inte de större 

partierna, som får mer negativa vinklingar i högre utsträckning än de mindre partierna. Det 

som är mest avgörande gällande vilken typ av vinkling media gör av ett parti är nyhetsvärdet 

och om det går bra eller dåligt för partiet (Nord & Strömbäck, 2013). 

 

När det kommer till val är människor beroende av hur media lägger fram information som kan 

ligga till grund för deras verklighetsuppfattningar, åsikter och beslut. Medias politiska 

vinkling har i många fall större påverkan på människors uppfattning om ett parti, än vad 

partiet själva står för. Det finns stor risk att mediernas vinkling av politiska frågor gör att 

människans rättigheter till att tänka fritt och självständigt kan förminskas (Nord & Strömbäck, 

2013). 

  



4.2 Medias politiska vinkling och dess påverkan på 
röstningsmönster 

En av de mest väl dokumenterade och väl utforskade områdena inom politisk kommunikation 

är forskning som behandlar de traditionella mediernas vinkling och dess påverkan på folket. 

Ett exempel på sådan forskning är vinkling i Tv-kanaler, och hur deras vinkling potentiellt 

kan övertyga tittare att rösta åt ett visst håll på den politiska skalan. Ett exempel på det är 

nyhetskanalen Fox News, som är en erkänt republikanskt lutande nyhetskanal, som 

övertygade mellan 3–8 % av sina tittare (eller 11–18 % beroende på mätmetoderna och 

definitionerna av Fox News publik) att rösta på Republikanerna i det amerikanska valet år 

2000 (Kaplan och DellaVigna, 2006). 

  

4.3 Vinkling inom journalistik och media 

Asp (2006) publicerade en studie kring journalisters uppfattningar om samhällssituationer, 

ideologi och politik. En betydande del av undersökningen var att journalisterna skulle sätta sig 

själva på en politisk skala, det vill säga om de själva identifierar sig som mer åt vänster, 

höger, eller om de identifierar sig själva som neutrala. Resultatet visade att av de 1069 

journalisterna som deltog i undersökningen, anser sig 46 procent tillhöra den politiska 

vänstern medan endast 12 procent anser sig tillhöra högersidan (Asp, 2006). 

 

4.4 Partipolitisk vinkling i media i valen 2006 & 2010 

Strömbäck (2013) presenterar forskning från Kent Asp som berör den vinkling medierna 

gjorde av partierna i valen 2006 och 2010. År 2006 var det Folkpartiet (nu Liberalerna) som 

hade överlägset störst andel negativ vinkling i media på strax under 40 procent. Övriga partier 

som hade nämnvärd negativ vinkling under samma år var Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna, som låg på ca 15 respektive 10 procent negativ vinkling. Bortsett från 

dessa siffror låg mediernas neutralitet på omkring 90 procent i snitt både år 2006 och 2010. 

  

Negative bias är en term som innebär att att medierna föredrar negativa nyheter gentemot 

positiva (Lengauer, Esser & Berganza 2012; Patterson 1993;). Detta fenomen är något som 

tydligt visas i resultaten i den presenterade forskningen. Centerpartiet var det enda partiet som 



hade en svag övervikt av positiva nyheter år 2006, men bortsett från det dominerade de 

negativa nyheterna (Strömbäck, 2013). 

  

År 2010 förekom inte negativ medierapportering i samma grad som år 2006, utan då var det 

istället Sverigedemokraterna som hade störst andel negativ nyhetsrapportering på strax under 

20 procent, med Socialdemokraterna på en andraplats med drygt 10 procent mer negativ 

nyhetsrapportering (Strömbäck, 2013). 

  

4.5 Miljökommunikation 

Pilka (2017) skriver i sin masteruppsats om hur miljöförändringens kommunikation ser ut på 

Twitter med påverkan av medielogik. Det görs även en del jämförelser med forskare och mer 

traditionella nyhetsmedier. Pilka (2017) förklarar hur klimatdebatten växer och är hörd över 

hela världen med fokus på växthuseffekten, även kallat global uppvärmning. Författaren 

antyder att det finns ett problem med att framföra bra nyheter om just klimatförändringarna. 

En anledning till detta kan vara att vissa medier ser klimatförändringarna som en händelse 

snarare än en process på grund av att mediernas synsätt fungerar på det sättet när de 

rapporterar (Olausson, 2011). 

  

Lewis (2013) poängterar att medier ofta lägger fram dåliga lösningar på miljöproblemen i 

deras nyhetsrapporteringar. Ofta handlar det om att medierna rapporterar om tekniska 

förbättringar som till exempel ska spara energi och förlänga en produkts livslängd. Lewis 

(2013) tycker däremot att denna kultur uppmuntrar fel lösningar och anser att det istället 

handlar om rapportering om överkonsumtion, som istället är en del av miljöproblemen (Pilka, 

2017). 

  

Det skiljer sig en hel del mellan frilansande journalister och de som jobbar i en organisation 

när det kommer till att rapportera om miljöförändringar. Frilansande journalister använder 

oftast fler antal källor som behandlar klimatförändringar, samt mer variation på materialet. De 

beskriver klimatförändringarna som ett problem tre gånger oftare än vanliga journalister. 

Journalister som arbetar i en organisation använder istället mindre variation på sitt material 

och länkar ofta sina nyhetsrapporteringar till företagets artiklar. Även fast metoderna och 

materialet skiljer sig mellan journalisterna, framför båda klimatförändringarna som ett event 

snarare än en process till skillnad från traditionell media (Pilka, 2017). 



  

Studiens resultat visar på att Twitter överlag förmedlar bättre och mer precisa nyheter kring 

miljöförändringar än vad andra medier gör. Frilansande journalister har en större kredibilitet 

än vad anställda journalister har gällande miljönyheter. Problemen med att övertyga 

mottagarna att tänka mer miljövänligt är mottagarens brist i att förstå hur och varför de kan 

göra nytta. Det är sändarens roll att förklara miljöproblemen på ett effektivt sätt så att det inte 

blir några missförstånd (Pilka, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom vårt teoretiska ramverk och de begrepp vi använder 

oss av i studien, för att hjälpa till att utföra vår analys. Vi kommer att använda oss av framing 

theory (gestaltningsteorin) som ramverk för studien. Begreppet framing, som på svenska är 

gestaltning, kommer att användas synonymt och kontinuerligt i studien som en referens till 

vår teori som definieras och förklaras i detta kapitel. 

  

5.1 Framing theory 

Framing theory (även kallat gestaltningsteorin), med rötter från sociologin och psykologin 

används främst inom forskning kring journalistik, nyhetsrapportering och politisk 

kommunikation sedan 1990-talet. Teorin används ofta i studier som handlar om hur politiska 

aktörer kommunicerar men berör även mediernas innehåll, vinkling och dess effekter. Enligt 

gestaltningsteorin måste all information i grunden organiseras. Detta på grund av att 

verkligheten är obegränsad medan de kommunikationsformer som finns är begränsade i sina 

format (Nord & Strömbäck 2017). 

  

Definitionen av gestaltning kan variera inom forskningen. En av de mest citerade forskarna, 

Robert Entman menar att definitionen av gestaltning handlar om hur den som kommunicerar 

(re)konstruerar verkligheten genom att lyfta fram vissa aspekter och genom att välja ut 

särskilda ord, betoningar, påståenden och fakta. Genom att göra detta kan man leda tankarna i 

en särskild riktning. Gestaltningar kan både vara genomtänkta eller ogenomtänkta, strategiska 

eller omedvetna. Beroende på hur man gestaltar något, kan det komma att påverka ens 

undermedvetna val (Nord & Strömbäck 2017). 

  

Enligt Christensen (2005) handlar framing om hur man väljer att beskriva olika händelser, och 

hur händelserna tolkas som påföljd av dessa val. Denna inramning ger alltså mening till den 

aktuella nyheten och gör det tydligt för läsarna vilka aspekter av denna nyhet som är 

intressanta och utmärkande (Christensen, 2005). 

  

Gregory Bateson definierade begreppet gestaltning år 1972. Bateson beskrev gestaltning ur ett 

psykologiskt perspektiv och menade att definitionen var följande: “a spatial and temporary 

bounding of set of interactive messages” (Bateson, 1972 s.197). På senare år har 



gestaltningsteorin utvecklats och gått över från det psykologiska perspektivet till en mer 

mediepolitisk inriktning. Vi kommer att gå igenom den senare definitionen av begreppet och 

teorin nedan. 

  

Erving Goffman var enligt många en av de mest betydande forskarna inom framing. År 1974 

gav han ut boken Frame Analysis. Goffmans teorier som beskrivs i boken är än idag grunden 

för Frame Theory. Robert M. Entman vidareutvecklade senare Goffmans teorier, vilket har 

lett till att han idag är en av de mest framstående forskarna inom framing. Mycket av den 

forskning som Entman bidrog med i början av 90-talet används flitigt än idag. Några av de 

viktigaste definitionerna Entman gjorde var begreppen selection och salience. Enligt Entman 

skapas alla texter och all kommunikation genom att sändaren gör urval och prioriterar 

information. Det innebär att sändaren medvetet sållar ut och prioriterar in information som 

skall sändas ut till mottagarna. Som ett exempel inom nyhetsvärlden menar Entman att 

medvetna och omedvetna val ofta görs av journalister angående den information som är 

relevant för läsarna, vilket bidrar till att den valda informationen blir mer synlig och 

framträdande i den journalistens text (Entman, 1993). 

  

Det finns vanligtvis två typer av gestaltningar man skiljer på. Sakfrågespecifika och generella 

gestaltningar. Sakfrågespecifika gestaltningar innebär gestaltningar relevanta för en särskild 

sakfråga eller händelse. Till exempel kan det handla om en gestaltning av en fråga som rör 

miljön eller ekonomin, eller en särskild händelse som ett val eller en ekonomisk kris (Nord & 

Strömbäck, 2017). 

  

Framing är en del av den politiska kommunikationsprocessen, men även 

kommunikationsprocesser generellt. Därför går framing theory även att använda i forskning 

som berör ledarskap och kommunikation, vilket det i stor utsträckning finns en bra mängd 

etablerad forskning kring (Hamrin et al. 2016). Gestaltning av meddelanden och händelser 

förekommer ofta i kommunikativa situationer som berör ledarskap. En kommunikativ 

ledarfigur, som i vårt fall skulle vara partiledarna, definieras som en person som engagerar 

sina anställda i dialog, som aktivt delar och söker feedback och kritik. En kommunikativ 

ledare är alltid delaktig och oftast ansvarig för beslutsfattandet som görs, och betraktas ofta 

som öppen och involverad (Johansson et al. 2014). 

  



Teorin som använts och presenterats i stycket ovan kommer i vår studie att kunna relateras till 

partiledarnas närvaro och delaktighet i debatterna, och den gestaltning av miljö- och 

klimatproblemen som de bidrar med i favör för respektive parti. Teorin kommer även att 

kopplas till de meddelanden som sänds ut till folket via de olika kommunikationskanalerna, 

till exempel hur dessa partiledare ger ut vinklad information i deras reklamfilmer och på sina 

webbsidor. 

 

  

5.2 Teoretiska begrepp och analysverktyg 

Enligt Fairhurst & Sarr (1996) finns det en rad olika framingtekniker (framing techniques), 

som ofta förekommer i olika typer av gestaltningar av idéer, händelser och objekt. Dessa 

tekniker kommer att användas som analysverktyg i vår framing-analys; Metafor som innebär 

att gestalta en konceptuell idé genom en jämförelse med något annat, som inte nödvändigtvis 

är relaterat till sakfrågan. Berättelse som innebär att gestalta ett ämne eller ett objekt genom 

en minnesvärd berättelse som ska lämna ett kraftigt intryck på mottagaren. Slogan som 

handlar om att gestalta ett objekt eller en händelse med en “catchphrase” för att göra det mer 

minnesvärt och relaterbart till mottagaren. Det sista begreppet är vinkling vilket innebär att 

presentera ett koncept, en idé eller en händelse i syfte av att föra över ett positivt eller negativt 

intryck till mottagaren. Detta görs på ett sätt som oftast inte är uppenbart. Syftet med vinkling 

som teoretiskt begrepp är per definition att skapa en omedveten bias (omedveten partiskhet) 

hos mottagaren kring en specifik händelse eller fråga (Fairhurst & Sarr, 1996). Vi kommer att 

beskriva analysverktyget och tillvägagångssättet mer i detalj under metod-kapitlet. 

6. Metod 

Eftersom vårt arbete berör framing inom den politiska världen föll det naturligt för oss att 

använda framinganalys som metod för uppsatsen. Metoden passar in bra då den i de flesta fall 

använts för att analysera hur media fokuserar på särskilda händelser och hur media sätter 

dessa i kontext för att påverka åskådaren (Goffman, 1974). I vårt fall används metoden på ett 

liknande sätt, men istället för att analysera hur media använder framing fokuserar vi istället på 

att se hur politiska partier och partiledare använder framing för att gestalta miljöproblemen 

med mål att få politiskt stöd. Framinganalysen kan därmed hjälpa oss att undersöka och se hur 

politiska partier och partiledare kommunicerar på de olika plattformarna, för att kunna leda 



individer till att få en viss uppfattning om olika företeelser i samhället. Framinganalysen är 

dessutom nära sammankopplad till vår teori och våra teoretiska begrepp, vilket gör att vi kan 

hålla en genomgående röd tråd i analysen. Dessa teoretiska begrepp som presenterades i 

teorikapitlet kommer att användas som analysverktyg för att bidra till en mer konkret analys. 

Vi kommer i detta kapitel att gå igenom vårt tillvägagångssätt och förklara hur vi använder 

dessa begrepp som analysverktyg. 

 

6.1 Analysverktyg 

Analysverktyget är baserat på de teoretiska begrepp vi definierade under teorikapitlet. Här går 

vi igenom begreppen mer utförligt och förklarar hur de hjälper oss att konkretisera analysen. 

De fyra begreppen som ingår i analysverktyget är metafor, berättelse, slogan och vinkling. 

Dessa begrepp benämner vi likt Fairhurst & Sarr (1996) som framingtekniker. Dessa tekniker 

förekommer i olika typer av gestaltningar av idéer, händelser och objekt och är baserade på 

vår teori framing theory.  

 

Framingtekniken Metafor innebär att gestalta en konceptuell idé, händelse eller företeelse 

genom en jämförelse med något annat som inte nödvändigtvis är relaterat till sakfrågan 

(Fairhurst & Sarr, 1996). Ett exempel på en metafor tagen ur ett politiskt sammanhang är 

frasen “Landet riskerar att delas” som Annie Lööf uttryckte i Centerpartiets valfilm 2018. Det 

Lööf syftade på i detta sammanhang är alltså inte att landet bokstavligt riskerar att delas in i 

två separata länder, utan snarare att Sveriges nationella, politiska polarisering riskerar att 

splittra samhället ännu mer.  

 

Framingtekniken berättelse innebär att man gestaltar ett ämne eller ett objekt genom en 

minnesvärd berättelse som ska lämna ett kraftigt intryck på mottagaren (Fairhurst & Sarr, 

1996). Ett exempel på en berättelse från Centerpartiets webbsida är sättet de gestaltar sig 

själva på som parti genom en historisk berättelse som ska lämna ett kraftigt intryck på 

mottagaren och ge intrycket av att Centerpartiet är det parti som kämpar för jämlikhet och 

rättvisa villkor för människor bebodda utanför storstadsområden. 

 

Slogan som framingteknik fungerar lite annorlunda. Kortfattat innebär det att gestalta ett 

objekt eller en händelse med en catchphrase (slogan) för att göra det mer minnesvärt och 

relaterbart till mottagaren (Fairhurst & Sarr, 1996). Både Miljöpartiet och Centerpartiet har 



tydliga exempel, som Miljöpartiets två slogans “Nu. Klimatet kan inte vänta” och “Lätt att 

göra rätt”, medan ett exempel på en slogan från Centerpartiet är “Närodlad politik”.  

 

Framingtekniken vinkling handlar om att presentera ett koncept, en idé eller en händelse i 

syfte av att föra över ett positivt eller negativt intryck till mottagaren. Detta görs på ett sätt 

som oftast inte är uppenbart. Syftet med vinkling som teoretiskt begrepp är per definition att 

skapa en omedveten bias (omedveten partiskhet) hos mottagaren kring en specifik händelse 

eller fråga (Fairhurst & Sarr, 1996). Eftersom att detta är politikens esse, är det en självklarhet 

att all politisk kommunikation som görs av partier och partiledare är vinklad genom vinkling 

som framingteknik.  

6.2 Tillvägagångssätt 

Framinganalysen kommer att göras med hjälp av vårt analysverktyg som definierats i 

föregående kapitel. Det som kommer att göras rent praktiskt, är att vi kommer att göra 

utförliga, kvalitativa analyser av båda partiernas framing med hjälp av vår teori och vårt 

analysverktyg, där avgränsningen är våra tre, tidigare definierade plattformar i form av 

partiernas valfilmer, webbsidor och SVT:s partiledardebatt. Vi ska därmed kartlägga hur 

dessa framingtekniker används av partierna och på vilket sätt de används, i syfte av att förstå 

hur partierna skiljer sig i sin framing. 

 

Mer ingående kommer vi att undersöka hur Centerpartiet och Miljöpartiet använder sig av 

dessa framingtekniker i sina respektive valfilmer, på sina webbsidor och SVT:s slutdebatt. 

Detta för att se hur partierna gestaltar miljöproblemen för att få politiskt stöd. Vi kommer 

först att analysera deras valfilmer, där vi noga identifierar och tolkar framingteknikerna som 

används och analysera vad effekterna blir. Sedan går vi vidare till deras webbsidor. Här går vi 

igenom varje flik som berör miljö eller klimat och undersöker vilka framingtekniker som 

används för att gestalta budskapen till mottagaren. Det sista som vi kommer att undersöka är 

hur respektive partier använder framingteknikerna i slutdebatten SVT 2018. I debatten 

kommer vi enbart att fokusera på Annie Lööf och Isabella Lövin och de frågor som rör miljö 

och klimat för att se hur de använder framing för att gestalta problem och lösningar, med mål 

att få politiskt stöd.  

 



6.3 Metodkritik 

Framinganalysen är en bra metod att använda om man vill se hur olika sändare ramar in 

budskap för att övertyga mottagaren. Med hjälp av vårt analysverktyg, som består av 

framingteknikerna; metafor, berättelse, slogan och vinkling, hittade vi ett bra och smidigt sätt 

att undersöka vårt material och få fram relevanta resultat. Problemen som kan uppstå med att 

använda sig av en framinganalys, speciellt när man arbetar med att se hur politiska aktörer 

gestaltar och ramar in händelser, kan vara bristen på forskning om det aktuella ämnet. Detta 

kan leda till att det finns en del osäkerheter i analysen som gör det svårare att referera tillbaka 

till tidigare forskning. Den forskning som finns berör nästan enbart medias framing av 

händelser och inte politiska partiers eller politikers framing. Man kan dock argumentera för 

att det finns det en tydlig forskningslucka som vi kan fylla med vår studie just på grund av 

dessa anledningar.  

 

Framingteknikerna som vi använder kan ibland ses som vaga. Det handlar mycket om att 

tolka materialet med hjälp av våra analysverktyg och ibland kan det vara svårt att avgöra om 

våra tolkningar är korrekta eller inte. Antalet framingtekniker är även begränsade, vilket kan 

leda till att det material vi undersöker inte faller in under någon av de kategorier vi använder, 

eller att de faller in under flera.  Om vi istället skulle använda ett till teoretiskt perspektiv, till 

exempel retorik, hade vi även kunnat kategorisera in den empiri som vi missar när vi enbart 

använder framingteknikerna och framing theory.  

 

Framinganalys har även grundantagandet att kunskap och information endast kan bli förstått 

när det ligger i relation till våra förkunskaper och associationer om ett ämne (Wagenaar 

2011). Därför finns det risk att våra tolkningar i analysen kan tolkas olika beroende på vem 

som läser och beroende på vilken förkunskap mottagaren har om det aktuella ämnet. Detta 

kan leda till att läsaren ifrågasätter trovärdigheten i analysen. Detta problem har vi löst genom 

att tydligt förklara hur analysverktyget fungerar, definiera de olika framingteknikerna samt 

motivera vilka tolkningar vi gör, hur vi gör dem och varför vi gör dem. Genom att tydligt 

förklara denna process hoppas vi att läsaren kan förstå våra tolkningar i vår analys. 

 

 

 



7. Material 

Vi har valt att undersöka tre specifika, mediala områden för att besvara frågeställningarna. 

Dessa är partiernas; 

  

1. Valfilmer inför valet 2018 

2. Gestaltning av miljöfrågor på partiernas respektive webbsidor. 

3. Debatt, där de båda partierna deltar och diskuterar miljöfrågorna (SVT slutdebatt 

2018). 

Valfilmerna som används som material för analysen är tagna från Miljöpartiets och 

Centerpartiets officiella Youtube-kanaler och är även tillgängliga på deras webbsidor. 

Anledningen till att vi har valt att inkludera valfilmerna, trots deras kortare längd som ligger 

omkring 1 minut vardera, är för att vi vill få en så bred bild av partiernas miljöpolitiska 

vinklingar som möjligt. Valfilmerna är inte speciellt långa på grund av att de på ett enkelt sätt, 

ska skildra en bra bild av vad partierna står för, samt deras politiska fokus under valet. Här 

kan man koppla våra teoretiska begrepp för att se hur partierna vinklar information och 

använder sig av framingteknikerna för att få ut sina politiska budskap på bästa sätt. Man kan 

säga att valfilmerna representerar partiernas kärna i en kort och sammanfattad form. Detta 

eftersom att partierna måste föra ut sina viktigaste frågor och visa sina bästa sidor i 

valfilmerna för att på så sätt få politisk påverkan och mer potentiell makt inför och efter valet 

(Centerpartiet & Miljöpartiet de gröna, 2018) 

  

Punkt nummer två i materiallistan berör partiernas innehåll på sina respektive webbsidor. De 

flikar vi kommer att inkludera från Centerpartiets webbsida är vår politik, miljö, klimat och 

reformer för miljö och klimat (Centerpartiet, 2018). Flikarna som inkluderas från Miljöpartiets 

webbsida är vår politik, klimatet och miljön (Miljöpartiet de gröna, 2018). Det vi ska 

undersöka kan alltså beröra allt som har med miljö och klimat att göra, som exempelvis 

hållbarhet, naturkatastrofer, hav, skogsmiljö, utsläpp, innovation med mera.  

  

Det tredje och sista området vi kommer att inkludera som material för studien är en debatt, 

specifikt en miljödebatt. Detta betyder att vi endast kommer att inkludera den sektionen i 

debatten som berör miljö & klimat, och specifikt de sekvenser där Centerpartiet och 

Miljöpartiet debatterar mot varandra. Här finns potential för att upptäcka många olika 



framingtekniker. Det är även väldigt intressant att se hur de använder sig av dessa tekniker 

mot varandra och vilken effekt det skulle kunna få på de meddelanden de vill föra ut till 

tittarna och andra konsumenter och mottagare. Debatten som används som material är SVT:s 

slutdebatt 2018 där partiledarna ställs mot varandra (”Svt Slutdebatt 2018”, 2018). Viktigt att 

poängtera är att debatten alltså är tagen från SVT:s webb-tv SVT Play, där materialet endast är 

tillgängligt under en viss tidsperiod. Debatten sändes på en av SVT:s kanaler den 26:e oktober 

2018, och laddades sedan upp på deras webb-tv, varifrån vi såg och analyserade debatten.  

  

Sammanfattningsvis är anledningen till att vi har ett mer varierat urval för att vi vill kunna 

göra en bredare analys av hur partierna använder sig av de olika gestaltningsteknikerna för 

politiskt stöd. Detta görs alltså för att se hur Centerpartiet och Miljöpartiet gestaltar klimat 

och miljöproblem för att kunna växa som parti och få fler röster och väljare. Vårt urval av 

materialet motiveras genom att inte enbart inkludera en av plattformarna som exempelvis 

debatter, då det inte skulle ge oss ett lika stort material att analysera, det skulle snarare vara en 

begränsning då debatter ofta är styrda av debattvärdarna som delegerar ut orden olika. Det 

skulle med andra ord inte bidra till en bra helhetsbild av problemet vi vill lösa. Därför väljer 

vi att titta på problemet mer omfattande genom att analysera material från flera plattformar 

och från flera mediala områden där partierna på ett eller annat sätt har representerats eller 

befunnit sig i valrörelsen 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Analys 

I detta kapitel analyseras och diskuteras de resultat som vi har nått med vår studie. Vi har 

svarat på våra frågeställningar samtidigt som vi gått igenom våra mediala områden, det vill 

säga; audiovisuell propaganda, gestaltning av miljöfrågor på partiernas webbsidor och 

debatter, genom att koppla dessa med vår teori och våra begrepp.  

 

8.1 Analys av valfilmer 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de resultat som vi har kommit fram till i partiernas 

respektive valfilmer. Det första vi gör är att redovisa och analysera resultaten i Centerpartiets 

valfilm, för att sedan gå vidare till Miljöpartiets. Efter detta kommer vi att jämföra de resultat 

vi fått från respektive parti för att se vilka framingtekniker de har använt, och hur de använder 

sig av dessa. 

  

8.1.1 Analys av Centerpartiets valfilm 

Centerpartiets valfilm visar ett land i vind och kaos, samtidigt som en intensiv, mörk 

pianoslinga spelar i bakgrunden. Naturen är mörk och dyster med dåligt väder, grå himmel 

och mycket blåst. Vädret är näst intill stormliknande. Under filmen visas olika delar av 

samhället som skola, sjukvård, polis, integrering med mera, samtidigt som Annie Lööf tar upp 

de olika problemen som finns inom respektive samhällsområde och för fram sin center-

liberala politiska agenda. 

  

Valfilmen berör inte miljöproblemen direkt under speciellt många tillfällen. Det nämns endast 

under ett enstaka tillfälle. Där talar Lööf om att Centerpartiet vill ha ett “Grönare Sverige, 

byggt på medmänsklighet, jämställdhet och trygghet”. Här kan man se att de använder sig av 

en slogan i frasen “Grönare Sverige”. Denna typ av slogan har de använt på webbsidan, i 

valfilmen och i sina debatter. Genom att Centerpartiet använder slogans likt denna, kan man 

se det som att partiet vill ge intrycket av att deras politik kommer att vara ett mer miljövänligt 

val för det svenska samhället och dessa framtida utveckling. En annan viktig sak att poängtera 

är att partiet har valt att använda ”grönare” istället för ”grönt”. Vilket kan tolkas till att partiet 

vill skildra att Sverige redan är ett relativt miljövänligt land men måste bli bättre. Det är 

”grönt”, men måste bli ”grönare”.   



Intressant att notera är att de även använder sig av en rad metaforer för att ge en mer negativ 

och dramatisk bild av de problem som finns i Sverige just nu (inte nödvändigtvis bara 

miljöfrågorna). De tar upp det mesta som berör samhället, som exempelvis invandring, lag 

och ordning, jobb, integrering, sjukvård, utbildning med mera. Metaforerna som Centerpartiet 

använder sig av i filmen är bland andra att det “stormar i landet” och att “landet riskerar att 

delas”. De nämner även att det är viktigt att “hålla fotfästet” och att “inte vända kappan efter 

vinden, hur mycket det än blåser ”. Dessa metaforer tyder inte bara på att Centern vill vara 

stadiga i sin miljöpolitik, de gestaltar även Sverige som ett land där det just nu är splittrat i 

många politiska frågor, där en stor andel frågor kan anses vara känsliga för många människor. 

Att “inte vända kappan efter vinden” och att “hålla fotfästet” är metaforer som tyder på att 

Centerpartiet, oavsett vad de andra politiska partierna gör, medvetet väljer att ge intrycket av 

att de som parti är ett stadigt och stabilt parti som inte viker ner sig för de större och 

konkurrerande partiernas politiska drag och potentiella politiska hot. Något att tilläga är att de 

även har valt att använda metaforerna som kopplingar till miljön till exempel ”stormar”, 

”vinden” och ”blåser” i sin gestaltning. Under den del i filmen där dessa metaforer används, 

visas bilder på glada skolbarn med olika etnicitet som leker på en skolgård. En tolkning man 

skulle kunna göra av detta, är att den största politiska kängan i deras valfilm var riktad mot 

Sverigedemokraterna och deras integrations- och invandringspolitik. Det som metaforerna 

kan tydas som, är att Centerpartiet alltid kommer att ha samma syn på dessa politiska frågor 

oavsett hur stora deras politiska motpoler skulle bli. 

  

8.1.2 Analys av Miljöpartiets valfilm 

Miljöpartiets valfilm är ett 20 sekunder långt klipp, filmat under vatten, med en plastpåse i 

fokus. En kvinna förklarar att den 11 maj 2018 kom det fram att en plastpåse hade hittats i 

Marianergraven, som är världens djupaste plats. Hon fortsätter sedan med konstaterandet 

“Fast vi bara har en enda planet, behandlar vi den som en soptipp”. Hon säger sedan att vi 

människor är orsaken till detta problem, och att vi är de enda som kan lösa det. Sedan avslutas 

filmen med en text som lyder “Nu. Klimatet kan inte vänta.”. 

  

Valfilmen går direkt på sak när den visar hur en plastpåse flyter omkring i vattnet med 

mening att gestalta hur skräp som vi har kastat, har hamnat i världens djupaste plats. Filmen 

har enbart miljön i fokus medan det spelas en pianoslinga i bakgrunden. Filmen gestaltar ett 

negativt intryck till mottagaren genom att just förklara att vi människor skräpar ner, att detta 



är droppen och att vi måste agera snabbt för att lösa miljöproblemen som vi har skapat. De tar 

upp en specifik händelse, det vill säga en plastpåse i den djupaste platsen på planeten och ett 

konstaterande om att vi behandlar vår enda planet som en soptipp. 

  

Kopplat till teorin finns Vinkling, berättelse, och Slogan. Det som är vinklat i filmen är den 

negativa gestaltningen av vårt agerande gentemot klimatet och vår planet, att skräp nu hittas 

på ställen som man förr trodde var omöjligt och det är på grund av att vi inte tar ansvar genom 

att tänka på miljön. Denna gestaltning görs för att mottagaren ska få en undermedveten bias 

till miljöfrågor och därigenom rösta på Miljöpartiet för att uppmuntra mottagaren till att 

agera, och bidra till att försöka lösa miljöproblemen. Det finns även den positiva gestaltningen 

av att problemet går att lösa om vi börjar agera nu. Genom en röst på miljöpartiet kan vi 

tillsammans lösa klimatproblemen och bygga vidare Sverige för vår och nästa generations 

framtid. Berättelsen i filmen är gestaltningen av den specifika händelsen, det vill säga 

plastpåsen som flyter omkring i Marianergraven. Detta för att ge mottagaren ett intryck om att 

miljön är i fara och att problemet inte löser sig innan alla börjar agera. Sloganen kommer i 

slutet av filmen och lyder “Nu. Klimatet kan inte vänta.”. Här menar de att vi förstör klimatet 

genom att skräpa ner, släppa ut för mycket miljöfarliga gaser med mera och att vi måste sätta 

fart och göra något åt detta på en gång. Denna “catchphrase” har partiet valt att lägga i slutet. 

Anledningen till detta är för att sätta ett intryck på mottagaren och ge dem en fundering över 

hur människan behandlar klimatet. Detta är vad partiet vill att man ska komma ihåg, att vi 

måste agera nu för att rädda miljön. Att en röst på Miljöpartiet, är en röst för att rädda miljön. 

  

Något att tillägga är att Miljöpartiet har en ton som innebär att de vill att vi ska känna oss 

skyldiga till problemen som finns med miljön, då de säger i reklamfilmen att vi behandlar vår 

enda planet som en soptipp och att vi är dem enda som kan göra någonting åt detta. De vill 

skapa en gestaltning som innebär att mottagaren känner sig skyldig till problemen och även 

skyldig till en lösning, som i detta fallet är en röst på Miljöpartiet. Genom att rama in 

problemet med miljön på ett sådant sätt som ger mottagaren en inbjudan till att lösa 

problemet, samt ta med ett storslaget exempel på en händelse som visar på att miljön är i fara, 

ökar chansen för partiet att få politiskt stöd. I reklamfilmen gestaltar dem dock inga lösningar 

på problemen, förutom att det behövs en röst på Miljöpartiet. De ramar in problemet att vi 

förstör och skräpar ner miljön och att vi måste göra någonting åt detta, men ger inga tydliga 

exempel på exakt vad vi eller dem ska göra för att lösa problemen. Det enda som sägs 

angående det är att vi har skapat dessa miljöproblem och endast vi kan lösa dem. 



  

8.2 Analys av partiernas webbsidor 

I kapitel 7.2 kommer vi att presentera analyserna av de två partiernas webbsidor. Vi 

undersöker båda partiernas webbsidor för att se hur partierna använder framing och de olika 

framingteknikerna för att påverka läsarna och för att gestalta sin politiska agenda.  

  

8.2.1. Analys av Centerpartiets webbsida 

Efter vår analys av Centerpartiets webbsida, där alla de olika miljösidorna har granskats, har 

vi funnit att de använder ett antal framingtekniker för att påverka väljaren. En teknik som 

genomgående har varit förekommande på deras webbsida var deras slogans, det vill säga 

Centerpartiets diverse catchphrase’s som ofta återkom i de olika informations- och 

reformsidorna som hade med miljön att göra. Ofta kunde de använda sig av slogans som 

gröna jobb och närodlad politik. Syftet med gröna jobb som slogan kan främst tolkas som att 

ge läsarna intrycket av att de jobb som Centerpartiet vill skapa kommer att vara baserade på 

hållbar utveckling och miljövänlighet. Närodlad politik är en politisk gestaltning som 

Centerpartiet försöker göra av sig själva, där de gestaltar sig som ett parti vars politik gynnar 

lokala bönder, närproduktion av mat- och lantbruksvaror och övriga invånare på landet. En av 

anledningarna till att Centerpartiet använder sig av denna typ av sloganteknik, kan vara för att 

en av partiets huvudsakliga målgrupper är från dessa samhällskretsar som befinner sig mer på 

landet, snarare än i urbaniserade storstäder. Användning av slogans likt dessa skulle 

potentiellt kunna få partiet att se mer trovärdigt ut när det kommer till partiets kärnämnen och 

värderingar kring den så kallade “närodlade” politiken för människor från denna demografi. 

  

En annan framingteknik som Centern använt sig av kontinuerligt på webbsidan är vinkling. 

Denna framingteknik är oftast väldigt svår att identifiera, då vinkling per definition handlar 

om att presentera en händelse eller en företeelse i syfte att föra över ett positivt eller negativt 

intryck till mottagaren, vilket inte alltid är uppenbart (Fairhurst & Sarr, 1996). Denna vinkling 

går att se i deras huvudsakliga gestaltning och storytelling som berör miljöproblemen, vilket 

vi kommer att gå djupare in på i styckena nedan. En anledning till att vinkling av denna typen 

är svår att identifiera, är för att miljöproblemen som beskrivs och rapporteras om idag har 

vetenskapliga belägg i stor omfattning bakom sig. Den vetenskapliga världen idag är i stort 

sett överens om att miljöproblem existerar. Men problemet ligger inte i att partiet konstaterar 



att miljöproblem finns som sak. Problemet ligger istället i att de använder sig av 

framingtekniker som bland annat vinkling i detta fall, för att sända ut en viss bias till de 

omedvetna mottagarna. Syftet med att göra människor mer medvetna om miljöproblemen, är 

för att visa att utvecklingen av miljön är negativ. De menar att om utvecklingen fortsätter på 

det sätt som den gör, kommer världen att bli obeboelig. Därför är det viktigt att upplysa folk 

om miljöproblemen. Denna vinkling görs för att påverka läsarnas resonemang och tankegång 

kring vilka lösningar som är bäst för att lösa dessa problem. Det är i detta läget som 

Centerpartiet tar upp sina politiska förslag och agendor kring hur problemen bör lösas. 

  

8.2.1.1 Centerpartiets gestaltning av miljön som historiskt kärnvärde 

Centerpartiet gestaltar sin partipolitiska historia som att de har slagits för bönders rättigheter i 

samhället, och att deras parti idag är ett resultat av böndernas långa strävan för ett “rättvisare, 

friare och grönare samhälle” vilket kan ses som en catchphrase med tanke på att de 

fortfarande använder sig mycket av ordet “grönt” även i sina moderna slogans. De fortsätter 

med att utförligt beskriva de orättvisor som fanns på 1800-talet och berättar om hur bönderna 

tillsammans med partiet i princip fick kriga sig upp till ett mer jämställt samhälle gentemot de 

människor som hade det bättre ställt. Denna rikare grupp benämns på deras webbsida som 

“överhögheten”. 

  

Denna typ av framing går definitivt att klassa som en berättelse. Detta eftersom att de 

gestaltar ett objekt, i detta fall partiet, genom en berättelse som ska lämna ett kraftigt intryck 

på mottagaren. Detta intryck förstärks ytterligare genom att partiet gestaltar sin historiska 

ställning som det parti som hjälpte de svaga bönderna att bekämpa de rika. Den rikare 

överklassen skulle definitivt kunna tolkas som de onda och starka utifrån Centerns framing. 

Denna typ av berättelseteknik fortsätter även när de beskriver dagens och framtidens 

miljöproblem. 

  

Ett genomgående tema på deras webbsida är att de gestaltar miljöproblemen på ett väldigt 

negativt sätt. De tar upp problem som man finner i vardagen, till exempel gifter i haven, 

matproduktion i dåliga förhållanden och förstörelse av ekosystem. givetvis har Centerpartiet 

rätt i sak när det kommer till att konstatera att miljöproblem finns och att det inte är bra för 

samhället. Att fastställa att det finns miljöproblem i diverse olika samhällsområden är varken 

konstigt eller felaktigt. Det vi emellertid kan se i denna gestaltning är att de trots allt använder 



framingtekniken berättelser för att ge en vinklad bild av miljöproblemen och de lösningar 

som är bäst lämpade för att lösa dessa problem. Man kan se det genom att de berättar om 

dessa problem på ett minnesvärt sätt, till exempel genom att berätta om hur det finns gifter i 

haven och att djur som lever där dör. De visar även hur man kan lösa dessa problem 

tillsammans. Detta görs för att ge ett kraftigt intryck på mottagaren. 

  

Sättet de gestaltar miljöproblemen på skulle definitivt kunna påverka en läsare som inte är 

överdrivet kunnig och påläst inom området eller en som från början har en tendens att hålla 

med om problembeskrivningen. Vinklingen och användningen av berättelsetekniken skulle 

med stor sannolikhet kunna göra så att fler väljare får intrycket av att Centerpartiets lösningar 

är de enda rätta och de objektivt bästa. 

 

8.2.1.2 Gestaltning av klimatutmaningar i dagsläget och i framtiden 

Nutiden och framtiden gestaltas likt föregående avsnitt som en svår period som kommer att ge 

mänskligheten stora utmaningar. När det kommer till framingtekniker användes i princip bara 

vinkling och berättelse, vilket fram tills nu även har varit de mest förekommande 

framingteknikerna. I detta avsnitt är det dock vinkling som används mest av dessa två. 

Partiet gestaltar den nuvarande och framtida klimatsituationen som ett hot mot mänskligheten, 

där de allra svagaste kommer att drabbas hårdast med brist på mat, rent vatten, och dålig miljö 

i allmänt. Likt deras historiska miljögestaltning från förra avsnittet, används vinkling även 

här. Vinklingen presenterar miljöproblemen på ett alarmerande sätt, för att på så sätt skapa en 

omedveten bias hos mottagaren om att saker och ting måste förändras nu gällande 

miljöpolitiken och politiken i övrigt. Partiet tar upp torka, smältande isar, översvämningar och 

hunger som några av de mest akuta problemen. De nämner även Sverige och dess problem 

med skogsbränder och torka under sommaren 2018. De menar att det är just Sveriges uppgift 

att tillsammans med resten av världen ta tag i miljöproblemen för att förhindra att den globala 

medeltemperaturen höjs ytterligare. 

  

Centerpartiet gör självfallet en hel del sakfrågespecifika gestaltningar, där de tar upp sina 

politiska agendor och förslag för att ändra på den negativa trenden. De talar om en offensiv 

och djärv klimatpolitik och menar att det är uppfinningsrik och framåtriktad 

klimatomställning som är nyckeln till framgång. De sätter alltså teknik, innovation och 



forskning på en framstående position i klimatfrågan. De tar även upp lite statistik från 

föregående mandatperioder där de argumenterar för att sin miljöpolitik är mer effektiv. 

Att argumentera för att deras gestaltning av nutida och framtida konsekvenser av miljöhoten 

skulle kunna klassas som en berättelse går emellertid också att göra. Även om denna 

gestaltning inte är en renodlad “berättelse”, utan snarare bara en vinklad gestaltning av 

framtida konsekvenser av miljöproblem, bidrar deras alarmistiska gestaltning av dessa 

problem till att informationen blir minnesvärd. 

  

Denna gestaltning skulle därav kunna tolkas som dramatiserande och lämnar som nämnt, ett 

kraftigt intryck till mottagaren. På grund av dessa anledningar och utifrån dessa aspekter, 

nämnt i föregående stycke, skulle man alltså kunna se denna gestaltning som en berättelse. 

Motargumenten skulle, precis som nämnt, kunna vara att partiet inte berättar någon egentlig 

berättelse i sig, utan snarare bara rabblar upp miljöproblemen ur en nutida och framtida 

samhällskontext på ett alarmistiskt sätt, som gör att miljösituationen ses som dramatisk och 

akut. 

8.2.2 Analys av Miljöpartiets webbsida 

Efter att vi analyserat Miljöpartiets webbsida, har vi hittat ett antal framingtekniker som 

partiet använder sig av för att gestalta sin miljöpolitik till sina mottagare. På hemsidan finns 

ett antal olika flikar, som handlar om både miljön och klimatet. I kapitlet nedan kommer vi att 

gå igenom dessa mer ingående där vi presenterar och analyserar resultaten vi kommer fram 

till med hjälp av våra teoretiska begrepp och analysverktyg. 

8.2.2.1 Miljöpartiets gestaltning av miljön 

En genomgående aspekt på partiets hemsida är användningen av framingteknikerna berättelse 

och slogan. Partiet skriver mycket om hållbarhet och att vi alla måste vara med och ta ansvar. 

Under fliken som handlar om deras politik finns det ett antal slogans som är grundläggande 

för partiets ställning. Följande “Nu. Klimatet kan inte vänta.” och “Vi ska kunna titta våra 

barn i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde.” är två slogans som partiet använder för att 

ge mottagaren ett intryck av att miljön och vårt klimat är i fara, både för vår generation och 

för nästa. Detta på grund av att vi människor skräpar ner och förstör miljön i allmänt. Det 

skulle även kunna påverka läsaren till att rösta på miljöpartiet, dels för att vi ska tänka på 

miljön och börja agera nu, och dels för barnens skull, för att de ska ha en framtid och en plats 

att leva på. Man kan även se dessa slogans som en vinkling. Partiet presenterar ett koncept i 



syfte att väcka ett positivt eller negativt intryck till mottagaren, i detta fall negativt. Partiet 

påpekar att miljön är viktig, och att vi måste börja agera nu för att försäkra att våra barn en 

hållbar framtid. Partiet ramar in alla människor som en orsak till miljöproblemen. De 

fortsätter sedan med att rama in dessa miljöproblem som en orsak till att människan och vår 

värld går under, och att vi alla måste vara med och bidra för att lösa dessa problem, genom att 

rösta på miljöpartiet.   

  

Partiet har även en flik som handlar enbart om miljön. Under miljösektionen på hemsidan har 

de lagt upp ett antal olika ämnen som handlar om miljöpåverkan och om deras politik. I 

avsnittet nedan kommer vi analysera miljösektionens alla delar mer ingående. 

  

Genom att titta på Miljöpartiets miljösektion på deras webbsida, möts man först av en rubrik 

som lyder “Gör Världen Hållbar”. Under rubriken ligger ett stycke som beskriver vad partiet 

står för, vilka som är deras kärnämnen och vad de vill satsa på. Kopplar man detta till de 

teoretiska begrepp som vi har valt att använda i vår uppsats, kan man tydligt se att partiet 

använder sig av slogan i denna del. Det innebär att Miljöpartiet gestaltar miljöpåverkan med 

en “catchphrase” som lyder “Gör Världen Hållbar” som spelar på att vi måste tänka mer 

klimatsmart och miljövänligt för att världen inte ska gå under. De presenterar flera orsaker till 

miljöproblemen för att ge mottagaren intrycket av att något måste göras för att vi ska få 

behålla vår värld, och så att klimatet inte förstörs till den grad att planeten tillslut blir 

obeboelig. Detta påverkar även mottagaren genom att framföra budskapet att vi tillsammans 

måste göra världen till en mer hållbar plats. Genom att använda sig av denna framingteknik, 

det vill säga slogan, kan partiet få mottagaren att vilja rösta på miljöpartiet, dels för att 

mottagaren känner en skuld till att hjälpa till och rädda världen och dels för att känna en 

trygghet i att tillsammans bidra till ett mer hållbart klimat. 

  

Längre ned på sidan möts man av en rubrik som lyder “Ett hållbart samhälle”. Under denna 

rubrik beskriver partiet problemen med att Sveriges ekosystem skadas och att växter och djur 

hotas. De beskriver även deras lösningar på problemen och det som partiet vill fokusera på för 

att göra Sverige till ett hållbart samhälle. Under denna rubrik kan man tydligt se en form av 

berättelse. Partiet gestaltar Sveriges miljö och dess hållbarhet som en minnesvärd händelse 

för att lämna ett intryck på mottagaren. Partiet ramar in sättet vi förstör miljön på som något 

livshotande, och att miljön håller på att förstöras om vi inte gör någonting åt det. Att växter 

och djur hotas, men att det finns lösningar på dessa problem. De beskriver sällan det som är 



bra med miljön nu, utan endast det dåliga som kan bli bättre. För att få ett bättre klimat, rädda 

ekosystemen och framförallt göra Sverige till en bättre plats för alla att bo på, behövs en röst 

på miljöpartiet. 

  

8.2.2.2 Miljöpartiets gestaltning av klimatet 

Under fliken Klimatet, på miljöpartiets hemsida, finns en text som lyder “Klimatet kan inte 

vänta. Vi vill öka takten och göra Sverige till det första fossilfria välfärdslandet”. Klickar man 

in på fliken möts man av en rubrik och en text som handlar om klimatet, kopplat till 

framtiden. Rubriken på sidan, som lyder; “Nu avgörs framtiden”, är en slags slogan skapad 

för att väcka känslor hos mottagaren.Texten som ligger under beskriver att klimatet är en av 

de största utmaningarna i vår tid och att vi måste börja tänka klimatsmart redan nu för att göra 

skillnad. De värnar för planeten och våra kommande generationer och hävdar sedan att 

Sverige ska bli världens första fossilfria land. Detta kan man tyda som en typ av vinkling. De 

presenterar ett speciellt koncept, det vill säga en lösning på problemen med vårt klimat och 

vår planet. De hävdar att Sverige ska bli världens första fossilfria land, att detta är lösningen 

som kommer att hjälpa Sveriges klimat, och kommande kriser med miljön. På detta sätt får 

mottagaren en “inbjudan” till att göra skillnad. Miljöpartiet vill, via denna typ av framing, att 

mottagaren ska tro att sin röst på Miljöpartiet kan hjälpa till att rädda miljön och vårt klimat, 

samt våra kommande generationer. På detta sätt kan Miljöpartiet få politiskt stöd via de olika 

framingteknikerna. 

 

Miljöpartiet skriver även vilka satsningar de vill göra på klimatet. Under rubriken 

“Miljöpartiet vill”, punktar partiet upp olika lösningar de vill ta fram för att göra Sverige till 

ett mer klimatsmart land. Punkterna som de tar upp är mer sakfrågespecifika gestaltningar, 

som till exempel att de vill ha tåg i hela landet, nattåg till Europa och fler höghastighetståg. 

De vill införa klimatskatt på flyg, för att minska flygets klimatpåverkan och satsa på 

klimatsmart och närodlad mat. Hela detta avsnittet går att koppla till begreppet vinkling. 

Miljöpartiet presenterar olika idéer som de vill införa om de får makten. Genom att använda 

sig av vinkling som framingteknik påverkar partiet sina väljare genom att få de att tro att en 

röst på partiet innebär att alla dessa punkter kommer slås i verk. På detta sätt kan partiet få ett 

större politiskt stöd. Ett exempel på den vinkling som Miljöpartiet har gjort på sin webbsida är 

deras gestaltning av flygskatten som indirekt blir en gestaltning av miljöproblemen. Detta 

förslag kan man se som en indirekt, negativ vinkling av miljöproblemen på grund av flera 



saker; till exempel skulle människor, beroende på personlig åsikt, kunna relatera höjda skatter 

till något negativt. I detta fall skulle den höjda flygskatten kunna ses som ett extra, höjt 

ekonomiskt straff till de som väljer att flyga istället för att resa mer miljövänligt med 

exempelvis tåg. Därav är detta ekonomiska ”straff” en morot för att välja ett mer miljövänligt 

transportalternativ. Det är alltså ett av de tydligaste exempel på deras vinkling som görs; en 

negativ vinkling av miljöns ohållbara utveckling, men positiv till partiets lösningar. 

  

8.2.2.3 Miljöpartiets gestaltning av klimatutmaningar i dagsläget och i 

framtiden 

Miljöpartiet har satt ut ett antal riktlinjer som de vill nå i framtiden med sin politik. Under 

rubriken “Miljöpartiet vill” gestaltar partiet de mål som de strävar efter att nå. Kopplar man 

detta till framingteknikerna kan man säga att det är både berättelse och vinkling som skildras. 

Partiet gestaltar miljön på ett minnesvärt sätt genom att hävda att de kämpar för friska hav, en 

giftfri vardag och för att skydda natur och växter. Detta för att lämna ett intryck hos 

mottagaren och på så sätt gynnas politiskt. Elementen som lyfts, som kan kopplas till Entmans 

teoretiska begrepp salience, är framförallt gifterna som finns på de flesta områdena runt 

omkring landet. Det gäller allt från leksaker för barn och andra hushållsprodukter till haven 

och skogarna. Gestaltningen som görs här är därav vinkling i kombination med berättelse. 

Detta för att de ger en negativ bild av miljön samtidigt som de gestaltar sig själv som en 

positiv lösning på dessa miljöproblem. Sättet de använder nämnda element, i kombinationen 

med vinklingen gör att det kan bli minnesvärt för läsaren, och därav lämna ett intryck som blir 

positivt av partiet och deras miljöpolitik. 

 

På Miljöpartiets hemsida under fliken “Miljö” har dem ett flertal rubriker som handlar om 

deras framtidsplaner. Miljöpartiet vill alltså satsa på levande skogar, friska hav, närodlat och 

ekomat, en giftfri vardag och hållbar konsumtion i grön ekonomi.  

  

Miljöpartiet skriver även att de vill satsa på att tåg, solceller och reparationer ska prioriteras 

före flyg, fossil energi och hållbara prylar. Detta ligger under en rubrik som lyder “Lätt att 

göra rätt”. Hela detta avsnittet kan man koppla till berättelse, vinkling och slogan. Berättelse 

kommer in på olika ställen när man läser igenom detta avsnitt. Dels skriver de att den största 

utrotningen av arter i människans historia pågår just nu, samt att mängden gift i mat, kläder 

och miljö ökar. Detta är till för att skapa ett intryck hos mottagaren och för att väcka en känsla 



om att det finns mycket som inte är bra med sättet som samhället förhåller sig till den 

naturliga miljön. Detta kan i sin tur leda till att partiet får politiskt stöd, på grund av att 

mottagaren skulle kunna bli inspirerad av att rösta på partiet för att lösa dessa typer av 

problem. Vinkling finns genomgående i hela texten på ett eller annat sätt. Partiet gestaltar alla 

dessa händelser för att skapa både ett negativt och positivt intryck hos mottagaren. De positiva 

intrycken är att skildra de saker partiet har gjort för miljön. De negativa ligger i deras 

gestaltning av hur människan förstör planeten genom olika miljöförstörande medel och inte 

tar ansvar gällande saker som hållbarhet och miljövänlighet kring hushåll och livsstil generellt 

sätt. Slogan är catchphrasen; “lätt att göra rätt”.  Denna form av gestaltning görs för att 

påverka mottagaren att det inte är ett svårt beslut att ta. Man vill att mottagaren ska känna att 

en röst på Miljöpartiet är en enkel lösning som leder till att miljöproblemen minskar. 

  

8.3 Analys av partierna i debatt 

Vi har analyserat debatten Val 2018: Slutdebatten, som sändes den 26:e oktober 2018, med 

fokus på hur Isabella Lövin och Annie Lööf använde framing i miljödebatterna, med målet att 

få ökat politiskt stöd för sina respektive partier. Här går vi igenom alla framingtekniker som 

används och analyserar på vilket sätt de två partiledarna använder sig av dessa, och i vilken 

utsträckning. Här kommer även vissa uttalanden från andra partiledare att visas, för att ge en 

tydligare kontext kring det specifika miljöområde som diskuterades i debatten. 

 

8.3.1 Analys av Centerpartiets framing i debatt 

Centerpartiets medverkan i partiledardebatten i SVT innehöll en mängd olika framingtekniker 

och sakfrågespecifika gestaltningar i miljöavsnittet. Mest förekommande var vinkling som 

framingteknik. Detta förekom i alla uttalanden från alla partiledare, vilket kan uppfattas som 

ganska självklart då syftet med debatter är att presentera idéer och koncept på ett negativt eller 

positivt sätt, och smidigt föra fram sin partipolitiska agenda, för att på så sätt kunna påverka 

mottagarnas intryck av dessa.  

  

Intressant var att Centerpartiet var mest kritiska till Miljöpartiet och Sverigedemokraterna när 

det kom till just miljöfrågorna. Mot SD kritiserar Annie Lööf deras partiledare Jimmy 

Åkesson med vinklingar som “klimatförnekare” och kallar deras miljöpolitik för oseriös. 

Detta som ett svar på Åkessons tidigare uttalande om att man inte kan anpassa “seriös” 



miljöpolitik utefter en sommar med “dåligt väder”. Detta var Annie Lööf väldigt kritisk mot 

tillsammans med de flesta andra partiledarna. Lööf var kritisk mot Sverigedemokraternas sätt 

att se på miljöproblemen och påpekar att SD sätter ”klimatet” inom citationstecken i sin 

budget, och menar att det visar tydligt att deras miljöpolitik är högst oseriös. Det sättet hon 

gav kritiken på och med de ordvalen, går definitivt att tolka som strategiskt negativt 

gestaltande av Åkesson och Sverigedemokraternas kunskap och seriositet kring miljö- och 

klimatpolitiken. Denna tolkning kan man även se som ett försök av Annie Lööf att trycka ner 

andra partiers politik i syfte av att höja trovärdigheten och intresset kring sin egen politik, 

vilket i detta fall var Sverigedemokraterna. 

 

Annie Lööf använder inte bara vinkling mot Jimmy Åkesson, utan även mot sina 

miljöinriktade konkurrenter på andra sidan blocket – Miljöpartiet. Ett förslag som 

diskuterades mycket mellan Isabella Lövin och Annie Lööf var flygskatten, något som Annie 

Lööf var mycket kritisk till. En gestaltning hon gjorde av flygskatten var att kalla det för 

“symbolåtgärd” som inte har någon direkt påverkan på miljön. Denna vinkling Annie gjorde 

av Miljöpartiets förslag är ett tydligt exempel på negativ vinkling som görs i syfte av att göra 

narr av det som Annie Lööf menar är ett helt meningslöst förslag. Hon fortsätter att vinkla 

flygskatten negativt på liknande vis genom att säga saker som “vi har inte tid att slösa bort 

klimatet på onödiga saker”. Utöver det vinklar hon vidare genom att vädja till övriga 

partiledare att “inte slarva bort debatten om klimatfrågan på sådant vi har snackat om i 

decennier” och syftar på de sedvanliga diskussionerna som berör utsläppen och kärnkraften. 

Denna vinkling skulle kunna ses som ett försök av Lööf att indirekt säga åt tittarna att de 

övriga partiledarna dels inte vet vad de pratar om, dels att de slösar bort viktig debattid på 

saker man redan diskuterat i åratal utan att det bidragit till väsentlig förändring. 

 

Annie Lööf kom sedan in med ett väldigt intressant uttalande. Debatten igenom har hon 

argumenterat emot andra partier angående lösningar för miljöproblemen, men i detta uttalande 

säger hon i princip motsatsen. Hon pekar nu på de saker som blocken faktiskt redan är 

överens om – nämligen att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040 och att 

de är överens i miljömålsberedningen. Men sedan fortsätter hon, och påstår att Sverige saknar 

ledarskap i miljöfrågorna, och menar att Sveriges utsläppsminskningar har stagnerat och till 

och med ökat under vissa kvartal i mandatperioden 2014–2018 som var ledd av S-MP-

regeringen. Hon börjar vinklingen i detta sammanhang med att tydligt förklara att blocken 

redan är överens om vissa saker, men använder sedan statistiska argument för att kritisera 



regeringen Löfvén och stagnationen av utsläppsförminskningen och bristen på ledarskap i 

miljöfrågan. Vinklingen gör hon på detta viset för att visa att regeringen hade brister och inte 

gjorde tillräckligt – det skulle kunna tolkas som ett diskret, indirekt sätt att visa att Alliansen 

och framförallt Centerpartiet, var anledningen till att det inte gick värre för klimatet 2014–

2018, på grund av de gemensamma, blocköverskridande överenskommelserna man hade. 

 

En annan framingteknik som Lööf använde i valdebatten var metaforer. Hon påpekade 

genomgående att Sverige måste göra en “grön omställning” och har ett stort behov av en 

“starkare, grön röst”. Dessa metaforer kan ses som ett försök av Annie att gestalta sitt parti 

och sig själv som villiga att ta på sig ett huvudansvar för klimatpolitiken, samt att ge väljarna 

ett intryck av att just Centerpartiet är det bästa, mest ambitiösa och hållbara alternativet för 

Sveriges framtid.  Dessa metaforer kan även ses som slogans, då de används som 

catchphrases på Centerns webbsida också.  

 

Metaforer används även på ett offensivare sätt, nämligen för att kritisera andra partiledare. Ett 

av de tydligaste exemplen var när Lööf konfronterade Åkesson och Sverigedemokraternas 

miljöpolitik genom att säga “Ni (SD) vill stoppa huvudet i sanden i en av de viktigaste 

ödesfrågorna.” och refererade till den tidigare nämnda diskussionen mellan partiledarna där 

Åkesson och Lööf kritiserar varandras miljöpolitik. 

 

Berättelsetekniken används inte särskilt ofta i debatten. Det enda tydliga exemplet var när 

Annie berättade om böndernas situation på landsbygden, där hon sa: “Bönderna och 

skogsägarna efterfrågar stabila spelregler och reformer”. Här argumenterar Lööf för att 

bönderna har en svår situation med höga skatter på exempelvis drivmedel, vilket försvårar 

förutsättningarna för konkurrenskraft. Denna framingteknik bidrar till att intrycket blir mer 

minnesvärt, och i detta fall, kanske lite mer personligt. Att stå upp för böndernas 

förutsättningar är en sak som Centerpartiet alltid har lagt fokus på. Denna berättelse kan alltså 

ses som ett försök att förstärka och bibehålla detta historiska intryck av att Centerpartiet har 

en stark relation till bönderna och människor på landsbygden. Uttalandet “Bönderna och 

skogsägarna efterfrågar stabila spelregler och reformer” kan också ses som en metafor, 

specifikt ordet “spelregler” då det är en metafor för lagstiftning.  

 



8.3.2 Analys av Miljöpartiets framing i debatt 

För Isabella Lövin började miljödebatten med en utfrågning som handlade om huruvida 

Sverige skulle satsa på internationell eller nationell miljö. Lövin svarar med att säga att det 

inte handlar om antingen eller, utan att de måste satsa på båda. Hon tar fram en berättelse där 

hon hävdar att Sverige har visat klimatledarskap under deras mandatperiod. Hon menar att 

under den tid hennes parti har varit i makten, har regeringen tagit miljön på allvar och försökt 

göra mycket för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Lövin menar att de europeiska 

miljöorganisationerna har utsett Miljöpartiet till ledande inom detta område. Detta säger hon 

för att lämna ett intryck till mottagaren som visar på att Miljöpartiet gör skillnad för miljön. 

Genom att Miljöpartiet är med i regeringen är de ledande inom miljön och gör bra saker för 

klimatet, vilket Lövin påpekar för att påverka mottagaren att fortsätta rösta på deras politik. 

Hon nämner även att Sverige måste fortsätta med ambitionerna som berör miljön, annars 

minskar möjligheterna till att påverka andra länder till att minska klimatutsläppen och tänka 

mer klimatsmart. Här menar hon att folket måste fortsätta ge dem förtroende med en röst, för 

att få fortsätta sin politik och få chansen till att påverka andra länder att göra 

klimatförbättringar.   

  

När Lövin säger “Vi leder klimatpolitiken” och “vi har den mest ambitiösa klimatpolitiken i 

världen” gestaltar hon det faktum att de är bäst på miljöfrågor och gör allt för att positivt 

påverka klimatet. Hon använder dessa slagkraftiga uttryck med avsikt att ge mottagaren en 

bild av hur många positiva förändringar en röst på miljöpartiet kan göra för miljön. Därför 

kan man kategorisera in dessa två uttryck som slogans. Lövin vill att folk ska koppla 

miljöpartiet till dessa uttryck. Pratar man om miljöpåverkan och klimatförändringar, ska man 

undermedvetet förstå att det är miljöpartiet som är det bästa alternativet. Miljöpartiet vill 

gestalta sig själva som det parti som har den bästa och mest ambitiösa klimatpolitiken i 

världen.  

 

Lövin fortsätter med att säga att vi inte får skruva ner ambitionerna, och att “Sverige behövs i 

Europa, och Europa behövs i Sverige”. Med denna slogan menar hon att Sverige måste bevara 

sin ledande position som det land med den bästa klimatpolitiken i världen för att kunna 

påverka andra länder i Europa att göra detsamma. Sedan säger Lövin att “det behövs en stark 

grön röst i EU” då USA lämnar Parisavtalet. Man kan ta en bit av denna del och säga att “en 

stark grön röst” är en slogan anpassad till att ge ett kraftigt intryck till mottagaren om att vi 



tillsammans är en stark gemenskap, som jobbar hårt med miljön och behövs i Europa för att 

påverka miljötänket hos andra länder, på ett positivt sätt. Därför behövs en röst på 

Miljöpartiet, för att vi ska kunna bevara denna typ av klimatpolitik och fortsätta göra skillnad 

för miljön. 

 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor avslutar en mening med att säga att 

flygskatten inte får ner utsläppen, varav Isabella Lövin svarar att “flygskatten får ner 

utsläppen motsvarande 100,000 bilar”. Sedan fortsätter hon med att säga att det har sagts 

många konstiga saker från Alliansens sida, och att deras politik kommer öka utsläppen 

motsvarande två miljoner ton, på grund av att dem vill slopa flygskatten med mera. Lövins 

uttalande skulle kunna ses som en metafor eftersom hon jämför flygutsläppen med 100,000 

bilar, för att mottagaren ska förstå kontexten över hur mycket de faktiskt minskar utsläppen. 

Hon försöker även att vinkla Alliansens miljöpolitik till något dåligt då hon säger att deras 

politik kommer öka miljöutsläppen med över två miljoner ton. Med denna typ av vinkling 

försöker hon måla upp deras parti som något bra, som man ska fortsätta satsa på om man vill 

ha en bra miljöpolitik, till skillnad mot Alliansen, som hon menar istället kommer att förstöra 

deras klimatpolitik, som enligt Lövin är den bästa och mest ambitiösa i världen. Här försöker 

Lövin sätta ett ultimatum hos mottagaren, att välja mellan den miljöpolitik som de har nu, där 

bland annat flygskatten finns, eller byta till Alliansen, som enligt henne kommer att förstöra 

det som de har byggt upp och göra det sämre för miljön genom att ta bort lokala 

klimatinvesteringar och ta bort flygskatten. Lövin hävdade även att under Alliansens tid 

minskade utsläppen enbart för att det var lågkonjunktur och för att vi hade en koldioxidskatt. I 

detta uttalande försöker Lövin att förminska Alliansens politik genom att säga att deras förra 

miljöpolitik, som enligt henne själv lyckades minska utsläppen enbart fungerade på grund av 

lågkonjunktur och koldioxidskatt, inte på grund av att Alliansens miljöpolitik i sig var bra. 

 

Senare under debattens gång konfronterar Lövin Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, 

och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, genom att fråga Kristersson om han 

går med på Åkessons förslag till att sänka bensinskatterna med 70 öre. Hon fortsätter med att 

säga “vi kommer att öka utsläppen med 10 procent om du hugger på den kroken”. Här 

försöker Lövin ännu en gång att bevisa hur Alliansens miljöpolitik kommer att öka utsläppen 

och förstöra miljön. Hon vinklar Åkessons förslag till Kristersson, att sänka bensinskatten, till 

något väldigt negativ för miljön, och vill att mottagaren ska se dessa partier som dåliga för 



klimatet. Vill man satsa på ett parti som tänker på miljön och som satsar på 

klimatförändringar, ska man istället rösta på Miljöpartiet, menar Lövin..  

 

Lövin fortsätter med att anklaga Alliansen till att säga nej till svensk förnybart drivmedel och 

svensk förnybar el och säger “vilka har lidit mest under sommaren? Jordbrukarna och 

skogsägarna”. Hon säger även att om Kristersson accepterar Åkessons förslag om den sänkta 

bensinskatten kommer de slå ut den bränslereform som gynnar hela landsbygden. Här menar 

hon att de som bor på landet tjänar på solcellsbidraget då de får möjlighet att ladda sina 

elbilar, vilket även är en stor faktor till att klimatet mår bättre. Hon menar att en omställning 

är möjlig att göra, från bensin eller dieselbil till laddbara elbilar. Hon använder ett uttryck som 

både kan klassas som metafor och slogan det vill säga “Vi vill ha ett slut på fossilsamhället 

och vi behöver ett Sverige 2.0”. När Lövin säger att de vill ha ett slut på fossilsamhället vill 

hon påverka mottagaren med hjälp av denna catchphrase, för att göra det mer minnesvärt. Här 

menar hon att Miljöpartiet vill satsa på att Sverige kommer gå över från att använda fossila 

bränslen och istället satsa på förnybar energi, vilket kan få mottagaren, speciellt den som 

tänker på miljön, att känna ett starkt förtroende för partiet. När hon använder uttrycket “vill se 

Sverige 2.0” är det en metafor till att hon vill se en ny version av Sverige, som är mer 

utvecklat och mer klimatsmart, där de går över till exempelvis förnybart bränsle med elbilar 

och solceller.  

 

I slutet av debatten gällande klimatfrågan säger Lövin att “Ebba Busch Thor vill ge bort 

Ringhals till det enda icke vinstdrivande kärnkraftsföretag jag känner till; ryska rosato“ och 

fortsätter med att säga att “Alliansens klimatpolitik faller ju sönder framför våra ögon”. Här 

försöker Lövin vinkla Alliansens klimatpolitik som något dåligt, ohållbart och oseriöst. Hon 

menar att Alliansens argument till förnybart bränsle och kärnkraft inte fungerar och att de 

säger emot sig själva. Lövin avslutar med att säga “Det är en blåbrun röra av kärnkraft och 

sänkta dieselskatter och bensinskatter” där hon ännu en gång vill påverka mottagaren till att 

Alliansens klimatpolitik är rörig och oseriös.  

 

 

 

 

 



9. Resultatsammanfattning 

Centerpartiets gestaltningar som gjordes via framingteknikerna var ganska olika på de olika 

plattformarna. I valfilmen var det utan tvekan metaforer som användes mest. Hela valfilmen 

kretsade i princip kring metaforer som gestaltar Sverige som ett kaotiskt, splittrat land, där allt 

vinklas som dystert, mörkt och negativt genom metaforer som “det stormar” och “landet 

riskerar att delas”, medan partiet gestaltar sig själva som räddaren i nöden genom metaforer 

som “vi håller fotfästet” och “inte vända kappan efter vinden, hur mycket det än blåser”.  

 

På webbsidan var slogans, viknlingar och berättelser mer förekommande än metaforer. De 

använde slogans som “gröna jobb” och “närodlad politik” och gav intrycket av att de vänder 

sig mycket till människor på landsbygden. Även vinklingar användes konstant i alla delar av 

webbsidan, vilket syns tydligt på den negativa framing som görs av miljön, samtidigt som de 

vinklar sig själva och sin politik som positiv. Den negativa miljövinklingen görs för att väcka 

uppmärksamhet och ge ett alarmistiskt intryck av att saker måste göras på en gång. Det är 

efter denna negativa vinkling av miljön som Centerpartiet lyfter upp sin politiska agenda och 

sina förslag på reformer, som alla är positivt vinklade, vilket inte är till någon större 

överraskning. I en sektion av webbsidan där Centerpartiet tar upp sin historia användes 

framförallt berättelse-tekniken ganska mycket, där partiet målar upp sin partihistoria som att 

de kämpade för böndernas rättigheter och förutsättningar, samtidigt som de kämpade mot 

dåtidens överklass - vinklingen som görs via berättelsen är alltså att partiet målar upp den 

dåvarande överklassen som skurkar eller onda, och målar upp sig själva som den goda 

räddaren i nöden, där partiet har påverkat den svenska historian och bidragit till att samhället 

är mer jämställt och bättre idag än vad det var för 100 år sedan.  Bortsett från denna del, var 

det vinkling och slogans som användes mest, på liknande sätt som tidigare beskrivits. 

 

I debatten var det vinklingar som användes till störst del. Fokuset låg i att göra negativa 

vinklingar av de rödgrönas klimatpolitik och samtidigt använda sig av förlöjligande 

uttalanden om de rödgröna partierna, SD och deras politik. Annie Lööf använde sig även av 

mycket aggressiva ordval emot de andra partierna samtidigt som hon vinklade sitt parti och 

sina politiska förslag som bättre. I debatten användes även en hel del metaforer som till 

exempel ”en starkare grön röst”, ”grön omställning” och ”Ni vill stoppa huvudet i sanden i en 

av de viktigaste ödesfrågorna”. Dessa metaforer användes dels till att kontextualisera sitt parti 

och sin politiska agenda som en stark, klimatsmart gemenskap, och dels via det sistnämnda, 



att förklara hur de andra partierna (framförallt SD) struntar i att lägga fokus på en av de 

viktigaste frågorna, genom att låtsas att den inte existerar. 

 

För att summera Miljöpartiets användning av framing gällande miljöfrågor på de olika 

plattformarna kan man se att det finns en tydlig röd tråd. När det gäller deras valfilm, spelar 

de mycket på att människan förstör vår planet och att vi måste börja agera nu för att göra 

skillnad. De använder framingteknikerna slogan, berättelse och vinkling, och försöker med 

hjälp av dessa visa att klimatet är i fara, och att alla måste vara med och bidra för att göra 

skillnad. Den viktigaste framingtekniken här skulle jag säga är berättelse, då de försöker 

lägga skulden på mottagaren genom att visa hur vi som människor behandlar planeten som en 

soptipp, för att sedan erbjuda en möjlighet till att göra skillnad genom att rösta på miljöpartiet. 

Man kan säga att hela valfilmen är en negativ vinkling då den visar upptäckten om plastpåsen 

i Marianergraven, något som man förr inte trodde var möjligt, och menar att detta är vårt fel, 

det vill säga människans fel. De vill att man ska få en tankeställare där man inför nästa val 

tänker på miljön, på deras valfilm och sedan kopplar det till att man borde rösta på 

miljöpartiet för att lösa detta problem. 

 

På sin webbsida, använder Miljöpartiet framingteknikerna berättelse och slogan till störst del. 

I brödtexten på hemsidan försöker de berätta för mottagaren hur vi förstör ekosystemen, 

förorenar haven med mera i form av berättelser. Stort fokus ligger på att informera läsaren 

vad miljöpartiet erbjuder med sin politik. De använder även Slogans under varje ny flik som 

en slags rubrik eller underrubrik som till exempel ”Nu avgörs framtiden” och ”Lätt att göra 

rätt”. Det mesta i texten överlag är negativa vinklingar om hur vi som människor förstör 

miljön, men kontras med positiva vinklingar som erbjuder möjligheten att lösa dessa genom 

att ge en röst till miljöpartiet. 

 

Under debatten var framingteknikerna mycket blandade men de som utmärkte sig mest var 

negativ vinkling och slogans. De använde en hel del negativa vinklingar kring alliansens 

miljöpolitik för att framställa dem som ett sämre alternativ. Till exempel “Det är en blåbrun 

röra av kärnkraft och sänkta dieselskatter och bensinskatter” och “Alliansens klimatpolitik 

faller ju sönder framför våra ögon”. Mycket av debatten gick ut på att negativt framställa 

alliansen och mena på att Miljöpartiets egna miljöpolitik är mycket bättre. Det var även en del 

slogans i debatten där Lövin vinklar sitt parti som den “Mest ambitiösa klimatpolitiken i 



världen” och som en ”stark grön röst” för att visa hur bra och hur mycket bättre de är än 

alliansen.  

 

För att sammanfatta det hela, använde Centerpartiet väldigt mycket metaforer i sin valfilm, 

medan Miljöpartiet använde sig mer av berättelser. När det gällde webbsidorna hade partierna 

mer gemensamt, då båda använde sig av vinkling, slogans och berättelser i nästan samma 

grad genomgående. En mindre skillnad är att Miljöpartiet hade ett större inslag av slogans. 

Även i debatterna var deras användning av framingteknikerna relativt lika, där de 

huvudsakliga skillnaderna var att Miljöpartiet använde mer slogans i sina uttalanden, medan 

Centerpartiet använde sig av offensiva metaforer i ganska stor grad, framförallt mot Jimmy 

Åkesson och Isabella Lövin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Slutsats 

Människors val är alltid beroende av hur media lägger fram den information som ligger till 

grund för deras verklighetsuppfattningar, åsikter och beslut. Enligt forskningen vi 

presenterade i början av uppsatsen har mediernas politiska vinkling större påverkan än vad 

partierna själva har. I denna slutsats kommer vi sätta vår tidigare forskning i relation till vår 

analys och vårt resultat. Detta för att se hur den tidigare forskningen om framing, som i 

mycket större grad berört mediernas framing, ser ut i relation till partierna och partiledarnas 

framing.  

 

Efter att ha analyserat Centerpartiet och Miljöpartiets framing av miljöfrågor i en debatt, på 

sina webbsidor och i sina valfilmer, är det väldigt tydligt att den övervägande delen av all 

framing som partierna stod för var negativ - något som var extra tydligt i debatten och i 

valfilmerna. I debatten användes ofta vinklingar och metaforer som framingtekniker där 

övervägande del var av negativ ton gentemot andra partiers politik. Att negativ framing 

förekommer oftare än positiv framing emellertid är inget nytt. Termen Negative bias innebär 

att medierna föredrar negativa nyheter framför positiva (Lengauer, Esser & Berganza 2012; 

Patterson 1993;). Detta var tydligt även under valen 2006 och 2010 då mediernas framing av 

politiska partier i mycket högre grad var negativa än positiva, där det enda undantaget var 

Centerpartiet som med knapp marginal hade en svag övervikt av positiva vinklingar i valet år 

2006 (Strömbäck, 2013). Slutsatsen man kan dra av detta är att även Miljöpartiet och 

Centerpartiet, med våra resultat i beräkning, oftare använder negativ framing över positiv 

framing då det har större genomslagskraft i media. 

 

Att negativ framing förekommer oftare än positiv framing kan förklaras ytterligare genom 

forskning som visar att det svåraste med att övertyga mottagarna att tänka mer miljövänligt är 

deras brist i att förstå varför och hur de kan göra nytta för miljön. Eftersom att det är 

sändarens roll att förklara miljöproblemen på ett effektivt sätt (Pilka, 2017) är det inte så 

konstigt att negativ framing förekom så ofta i Centerpartiet och Miljöpartiets valfilmer. 

Framingteknikerna berättelser, vinklingar och metaforer förekom mycket oftare i negativ 

form, vars syfte återigen är att visa att det är människans fel att miljösituationen ser ut som 

den gör. 

 



I vår tidigare forskning som berör politisk vinkling presenterar vi vad politisk vinkling är och 

hur den fungerar från medias synvinkel. I vår analys kom vi som tidigare nämnt fram till att 

både Centerpartiet och Miljöpartiet till störst del använder sig av negativa vinklingar, som 

ofta berör människans orsaker till att världen och vårt klimat går under. I många av fallen 

använder de sig av uttryck som ska försöka få mottagaren att se partiet som “en räddare i 

nöden” som ska fixa de misstag människan har gjort mot klimatet. Och precis som Nord och 

Strömbäck (2013) säger om hur medias gestaltning av partier kan ge mottagaren en annan 

uppfattning, kan även politikernas gestaltningar kring dessa problem ge mottagaren en annan 

uppfattning om partiet, vilket i sin tur kan påverka vilket parti mottagaren kommer att lägga 

sin röst på.  

 

Enligt Nord och Strömbäck (2013) finns det stor risk att medias vinkling av politiska frågor 

gör att människans rättigheter till att tänka fritt och självständigt kan förminskas. Detta 

redogjordes även i vår analys, där vi istället fokuserar på hur politiker vinklar politiska frågor. 

Ett exempel på det är när Miljöpartiet skildrar att världen håller på att gå under i deras 

valfilm. Då försöker de rama in miljöproblemen som “våra”, det vill säga människans 

problem, och att vi alla måste hjälpas åt och ge en röst till Miljöpartiet för att tillsammans lösa 

detta problem. Det finns även andra exempel som berör detta. När Lööf kritiserar Åkesson i 

SVT:s slutdebatt 2018 och säger att deras miljöpolitik är oseriös med vinklingar som 

“klimatförnekare”, finns det risk att hon påverkar mottagaren till att undermedvetet tänka att 

Sverigedemokraterna har en dålig och oseriös miljöpolitik. Detta kan leda till att mottagarens 

egen vilja till att tänka fritt och självständigt förminskas och kan komma att påverka vilket 

parti mottagaren väljer att lägga sin röst på inför valet.  

 

Kaplan och DellaVigna (2006) tar upp forskning som berör hur traditionella mediers framing 

påverkar folket. De tar upp exempel som visar att framing i Tv-kanaler potentiellt kan 

övertyga tittare att rösta åt ett visst håll på den politiska skalan. Detta kan sättas i relation till 

vår analys, specifikt på debatt-delen där frågorna kan vinklas åt särskilda håll beroende på 

vem det är som är värd i debatten. Att politiker vinklar olika samhällsfrågor åt sitt politiska 

håll för att påverka mottagaren är välkänt sedan lång tid tillbaka, då det ligger i politikens esse 

att föra fram sin politiska agenda i debatter. Partiledarna Lööf och Lövin vill i miljödebatten 

att mottagarna ska se och förstå miljöproblemen och deras respektive lösningar utifrån deras 

partipolitiska synsätt. Ett exempel på detta är när Lööf vädjar till tittarna i debatten och påstår 



att de andra partiledarna slösar bort den viktiga miljöfrågan genom de sedvanliga 

diskussionerna som berör utsläppen och kärnkraftverken. Genom att vinkla övriga partiers 

miljöpolitik som dålig och kalla det för slöseri med tid, påverkar hon mottagaren till att 

istället notera de miljöområden Lööf och Centerpartiet prioriterar som viktigast. Genom 

denna framing gestaltar hon sina miljöämnen som betydligt viktigare än de övriga partiernas, 

vilket kan bidra till att tittaren bildar liknande åsikter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.  Förslag på vidare forskning 

Några exempel på vidare forskning skulle kunna vara att titta på andra typer av fenomen som 

rör sig om makt eller retorik. Man skulle kunna använda sig av en annan teori, till exempel 

CDA, och undersöka om det finns dolda maktbudskap i politikernas uttalanden, både i debatt 

och i deras valfilm eller på deras webbsidor.  

 

Det finns även andra typer av aspekter som ligger till grund för att valet blev som det blev. 

Man skulle kunna utforska om och varför Miljöpartiet eller Centerpartiet fokuserade mest på 

debatter, på kampanjer eller på audiovisuell propaganda och se ifall partierna skiljer sig åt där. 

Jämför man sedan dessa skillnader kan man då undersöka vilken strategi som gav mest antal 

väljare och vilken som gav minst utdelning.  

 
Det hade också varit intressant att se hur retoriken används i debatter via de medier vi 

undersöker. Hur logos, ethos och pathos kommer till användning beroende på hur och var 

politikerna sänder sin information och sina budskap. Även Jim A.Kuypers nämner att 

framinganalysen historiskt sett ofta föreslagits som en typ av retorisk analys av politiska 

aktörer. Kuypers var en av pionjärerna för framinganalysen som analysmetod, framförallt 

utifrån det retoriska perspektivet. År 1997 publicerade han sitt första arbete inom fältet. En 

bra summering av vad han genom sin forskning kom fram till, är ett citat från hans verk 

Rethorical Criticism: Perspectives in Action (2009). I citatet förklarar Kuypers att framing är 

en process där kommunikatörerna agerar för att påverka mottagaren att tänka på det sätt 

kommunikatörerna förmedlar. Detta görs både medvetet eller omedvetet. Han menar även att 

frames drivs med hjälp av fyra nyckelkoncept som definierar problem, förklarar händelser, 

skapar moraliska beslut och föreslår råd. 

 
Om man istället använder sig av en retorisk approach kan man till exempel komma åt hur 

partiledarna gestikulerar i debatter, hur partiledarna använder sig av humor i olika 

sammanhang eller hur de använder kroppsspråk på ett effektivt sätt. Eftersom vår metod inte 

kan svara på dessa frågor, lämnar det en lucka för vidare forskning. Genom att undersöka 

samma typ av problem och använda vår empiri, men ta en makt eller retorisk approach, med 

en annan metod och/eller teori, finns det möjlighet att utveckla vår studie och komma fram till 

andra resultat. 
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