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Sammanfattning 

 

 

 

Genom att ta hjälp av retorikvetenskapliga teorier och metoder presenteras en 

retorisk utveckling av framingteorin. Diskurser om kärnkraft på Dagens Nyheters 

(DN) och Aftonbladets opinionssidor efter olyckan i Fukushima undersöks med 

utgångspunkt i Gabrielsens toposanalys. Sätt att inrama på och inramningars 

funktioner urskiljs och kategoriseras som selektiva, dikotomiska, lokaliserande, 

transformativa, alluderande, tonsättande (dysfemismgrundande eller 

eufemismgrundande) och annekterande inramningar.  

DN:s ledarsidor är överlag mer kärnkraftsvänligt inställda än Aftonbladets och 

i flera fall inramar de diametralt olika. DN undviker i princip helt 

dysfemismgrundande infallsvinklar på ledarsidorna, till skillnad från Aftonbladet.  

Såväl kärnkraftskritiker som förespråkare kommer till tals på debattsidorna i 

bägge tidningarna. Debattartiklarna tenderar i större utsträckning än redaktionella 

kommentarer att ha eufemismgrundande inramningar.  

En outtalad argumentativ utgångspunkt som inte används av någon av parterna 

i debatten om energilösningar och energibehov, är det faktum att samhället är 

energiberoende i så stor utsträckning som det är. Infallsvinkeln att minskad 

konsumtion kunde vara en lösning på energiproblemen lyfts inte av någon.  

Studien visar exempel på hur även till synes ”neutrala” artiklar kan 

argumentera i en åsiktsriktning genom att inrama på likartade sätt som inom en 

viss diskurs, vilket kan inverka på hur de kommer att tolkas.  

 

 

Ämnesord: retorik; Fukushima; kärnkraft; opinionsjournalistik; debattartiklar; 

ledare; framing; inramning; topos; argumentation; media coverage; diskurs; 

retorisk framinganalys;  
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Inledning 

 

 

 

Om en debattör efter en kärnkraftsolycka hävdar att radioaktivt vatten har läckt ut 

i havet så blir det möjligt att säga att olyckan får andra konsekvenser än om 

radioaktivt vatten inte har läckt ut i havet. Hur problem och orsaker definieras i 

beskrivningen av ett händelseförlopp blir med andra ord avgörande för vilka 

slutsatser som det blir möjligt att dra av händelserna.
1
 Det innebär att varje 

definition av händelser bidrar, inte bara till att konstruera själva sakfrågan, utan 

även till att förbereda ”terrängen” för efterföljande diskurser. Olika definitioner av 

en kärnkraftsolycka i en tidning, konkurrerar på så vis inte bara om att få 

tolkningsföreträde, väcka uppmärksamhet eller fånga läsare och lösnummerköpare 

där och då, utan skapar även förutsättningar för efterkommande tolkningar och 

sätt att skriva om en fråga.  

I den här retorikvetenskapliga uppsatsen studeras hur opinionsuttryck om 

kärnkraft såg ut på Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladets opinionssidor efter 

katastrofen i Fukushima år 2011. Sätt att tala om kärnkraft – kärnkraftsdiskurser – 

belyses i egenskap av hur de fungerar ”terrängförberedande” och 

”terrängkonstruerande”: hur de skapar implikationer för vidare diskurser. 

Uppsatsens fokus ligger på fenomenet att konstruera och förbereda den diskursiva 

terrängen genom såväl explicit som implicit argumentation – fenomen och 

funktioner som här betraktas som allestädes närvarande i all diskurs.  

Retorisk argumentationsteori och framingteori tas som teoretiska 

utgångspunkter för studien. I uppsatsen ska vi se att retorikvetenskapen och 

framingteorin kan ses som två separata paradigm med beröringspunkter i synen på 

hur uppfattningar om verkligheten konstrueras diskursivt samt i deras 

perspektivistiska syn på diskurs och tolkning. De två sätten att se på 

kommunikation och diskurs används integrerat: Retoriska verktyg för att 

analysera diskurser används i en framinganalys. Framinganalysen berikas på så 

vis med ett argumentativt perspektiv för att ge infallsvinklar på hur framing 

fungerar, och med ’fungerar’ avses sätt på vilka diskursiva implikationer 

konstrueras i texten. Denna retoriska utveckling av framingteorin används således 

på det empiriska materialet. 

                                                 
1
 Jfr Gabrielsen (2008) s. 145-147. 
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Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, som innebar en potentiell förtroendekris 

för kärnkraftsproducenter och myndigheter även i Sverige, skedde ingen större 

förändring i svenskarnas förtroende för kärnkraft. Detta faktum är förvånansvärt, 

med tanke på att andra länder såsom Japan och Tyskland kom att tvingas förändra 

sin kärnkraftspolitik till följd av ett fallande förtroende för kärnkraften bland 

befolkningen.
2
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har därför efterlyst 

forskning om hur olika aktörer och medier kommunicerade om kärnkraft efter 

olyckan. Medierna spelar onekligen en viktig roll för hur opinioner kommer att 

utvecklas, inte minst i krissituationer, och därför är det möjligt att förklaringar till 

varför opinionsutvecklingen såg ut som den gjorde kan sökas i mediediskurser. 

Denna uppsats bidrar med en infallsvinkel på hur kärnkraftsfrågan hanterades i 

media efter olyckan genom att studera diskurser om kärnkraft på tidningarnas 

opinionssidor. 

 

1.1  Problemformulering och syfte 
Syftet med studien är tvådelat:  

Dels är syftet att utveckla och testa en retorisk utveckling av framingteorin för 

att tillföra ett argumentationsteoretiskt perspektiv på framing och kunna säga 

något om framingens retoriska funktioner. En infallsvinkel på framing som vi ska 

se i uppsatsen, är att de perspektiv som används i en text, och hur perspektiven 

används, skapar förutsättningar för hur texten kan komma att tolkas – en 

perspektivistisk syn som delas av det retorikvetenskapliga paradigmet. Genom det 

argumentationsteoretiska och pragmatiska perspektiv som retoriken tillför belyses 

frågan hur framing skapar möjligheter och avgränsningar för efterföljande 

diskurser: Det är således de diskursiva implikationerna som lyfts fram i 

strålkastarljuset. Ett mål med denna retoriska och kvalitativa framinganalys, är att 

sätta fingret på specifika sätt att inrama kärnkraftsfrågan. Retorikvetenskapen 

används för att urskilja både hur inramningar görs och vad de skapar för 

diskursiva implikationer. 

Dels är syftet att tillämpa metoden genom att kvalitativt undersöka hur 

diskurser om kärnkraft såg ut på DN:s och Aftonbladets opinionssidor efter 

Fukushimakatastrofen, det vill säga i en situation som innebar en potentiell 

samhällelig förtroendekris. Det finns ett intresse i att förstå hur kärnkraftsfrågan 

framställdes i svenska medier, med tanke på hur opinionsutvecklingen såg ut. 

Denna studie tar som studieobjekt Sveriges två mest lästa webbtidningar och 

avgränsar till analys av opinionsartiklar, vilka som genre utgör en växande del i 

medielandskapet. Fokus i denna retoriska framinganalys kommer med metoden 

ifråga att ligga dels på att urskilja utmärkande sätt att inrama kärnkraftsfrågan på, 

vilket kan kasta ljus över vilka uttryck för och emot kärnkraft som kom fram på 

                                                 
2
 Jfr Vigsø (2012). 
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opinionssidorna. Dels kan metoden ge svar på vad dessa inramningar för och emot 

kärnkraft implicerar.  

Frågeställningarna är: 

- Hur inramas händelserna i Fukushima på opinionssidorna i Sveriges två 

största webbtidningar? Vilka diskurser är det som kommer fram?  

- Hur avgränsar inramningarna möjligheterna för tolkning och handling, och 

för diskurs? Hur fungerar inramningarna?  

Genom dessa frågor belyses en övergripande teoretisk frågeställning: 

- Hur kan retorik och framing fungera integrerat för att tala om diskursiva 

funktioner och implikationer? 

 

1.2  Bakgrund 
Det empiriska materialet utgörs av artiklar om kärnkraft på DN:s och 

Aftonbladets opinionssidor två månader efter kärnkraftsolyckan i Fukushima. Hur 

detta material ser ut och hur urvalet gjorts behandlar jag i kapitel 4. Nu några ord 

om den situation som uppstod efter olyckan och om hur situationen bildar ram och 

bakgrund till studien. I egenskap av retorikvetenskaplig studie tas nämligen idén 

om en retorisk situation som utgångspunkt för att beskriva uppsatsens ram och 

bakgrund: Det finns i den undersökta situationen ett retoriskt problem eller 

exigence, som kan lösas eller förändras genom kommunikation och mänsklig 

handling, en retorisk publik, audicence, det vill säga människor som kan tolka 

situationen, ta ställning och om möjligt handla, samt begränsningar för hur detta 

retoriska problem kan hanteras, constraints.
3
  

 

1.2.1  Katastrofen påverkade knappt opinionen 

Den 11 mars 2011 inträffade en kraftig jordbävning, uppmätt till 9 på 

Richterskalan, strax utanför Japans nordöstra kust. En 10-14 meter hög tsunami 

vällde in över kärnkraftverket Fukushima Daiichi och slog ut el och kylning till 

reaktor 1. Man kunde kyla härden med så kallad isoleringskylning med en 

batteridriven ångturbin i 8 timmar. Men därefter började det gå utför. 

Bränslekapslarna i kärnkraftverk är gjorda av ett material som heter zirkonium. 

Vid 1000 grader reagerar detta med vatten och vätgas bildas. Det fick till följd att 

fyra byggnader exploderade. Radioaktivt vatten började läcka ut i havet. Olyckan 

kunde begränsas något genom att man trots allt hann kyla i en timme, men två 

mils radie fick evakueras. Olyckan bedöms liksom kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 

år 1986 som grad 7 av 7 på INES-skalan.
4
 

Det ligger nära till hands att anta att en så omfattande kärnkraftsolycka som 

den i Fukushima praktiskt taget automatiskt försätter kärnkraftsproducenter och 

                                                 
3
 Bitzer (1999[1968]) s. 220ff. 

4
 Pazsit (2011). 
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myndigheter i en situation där förtroendet för kärnkraft och kärnkraftverkens 

säkerhet kommer att ifrågasättas. Katastrofsituationen efter tsunamin och olyckan 

vid kärnkraftverket i Fukushima innebar en faktisk samhällskris i Japan och en 

potentiell förtroendekris för kärnkraftsproducenter, myndigheter och 

kärnkraftsförespråkare i allmänhet. På så vis låg det i deras intressen att den 

information som nådde ut inte skadade utan snarare underbyggde deras, och inte 

minst kärnkraftens, trovärdighet. Samtidigt innebar olyckan ett gyllene tillfälle för 

kärnkraftsmotståndare att föra fram sina åsikter.
5
 I Sverige steg dock andelen 

negativt inställda till kärnkraft med endast 4 procentenheter från 29 till 33 procent 

direkt efter olyckan, för att redan i maj, två månader efter olyckan, återgå till som 

det var förut.
6
 

I Tyskland däremot beslutade riksdagen, efter en serie nationella protester och 

utspel i medier, att stänga ned åtta kärnkraftverk i juli och avveckla övriga inom 

2022. I Tyskland kom debatten, enligt en opublicerad studie av Dernbach
7
 snabbt 

att övergå från att handla om Japan och om den specifika olyckan, till en mer 

generell debatt om tysk kärnkraft. Källorna i media var främst japanska, stilen var 

övervägande saklig och neutral, medan den offentliga debatten hade en emotionell 

ton. Bland annat framställdes katastrofen utifrån berättelser om människor som 

förlorat allt, som en strategi för att överbrygga det geografiska avståndet och 

skapa närhet. Rent kvantitativt övervägde argumenten mot kärnkraft i 900 

undersökta tidningsartiklar. 

Förklaringar till varför opinionsutvecklingen såg ut som den gjorde i Sverige 

efter Fukushimaolyckan har sökts i en opublicerad studie av Vigsø
8
 om hur 

intressegrupper kommunicerade. Kartläggningen visar att de svenska 

kärnkraftsproducenterna informerade sakligt och gav teknisk information om hur 

kärnkraftverk fungerar, förklarade händelserna, möjliga konsekvenser och 

diskuterade ifall samma sak skulle kunna hända i Sverige. De erkände snabbt 

situationens allvar samtidigt som de förklarade skillnaderna mellan japansk och 

svensk kärnkraftsindustri, visade medkänsla för olyckans offer och ställde sig 

öppna till att låta säkerheten testas på svenska kärnkraftverk. Samtidigt var det 

tystare från miljöorganisationerna som kunde ha tagit tillfället i akt för att 

genomföra kampanjer mot kärnkraft. Den kommunikation som förekom var 

småskalig. Greenpeace genomförde demonstrationer utanför kärnkraftverk, men 

inte alls i samma skala som de kampanjer som förekom i Tyskland och Frankrike. 

Skillnader mellan svenska och tyska intressegruppers agerande tycks bestå i 

att grupper mot kärnkraft inte agerade lika mycket i Sverige. Det återstår att mer i 

detalj undersöka hur olika intressenters och mediers kommunikation såg ut för att 

                                                 
5
 Jfr Vigsø (2012). 

6
 Oscarsson (2011). 

7
 Dernbach (2011). 

8
 Vigsø (2012). 



5 

 

förklara varför opinionen inte svängde i Sverige månaderna efter olyckan.
9
 Häri 

består således ett forskningsbehov som denna uppsats svarar mot. 

 

1.2.2  Den potentiella förtroendekrisen som kontextuell faktor 

Denna studie handlar om opinionssidor som arena och aktör för åsikter i en 

situation som innebär en potentiell samhällelig förtroendekris, inte om 

organisationers och myndigheters kriskommunikation. Men bland de undersökta 

opinionsartiklarna finns inte bara artiklar skrivna av journalister utan även av 

politiska partier och andra kärnkraftsintressenter. Syftet är inte i första hand att 

visa hur dessa aktörer ”kriskommunicerade” och hanterade en potentiell kris, utan 

att visa hur kärnkraftsfrågan behandlades på opinionssidorna – det är alltså snarast 

kärnkraftsdiskursen i sin helhet som undersöks. Förtroendekrisen blir för denna 

studie en del i kontexten, inte det huvudsakliga studieobjektet. Men med den 

retoriska situationen som utgångspunkt är kontextuella faktorer viktiga för hur 

kommunikation kommer att förstås, och frågan om läsares möjliga tolkningar är 

alltid närvarande i en retorisk analys. Några iakttagelser om krisretorik kommer 

därför här att nämnas.  

Krisen ses i uppsatsen som en social och retorisk konstruktion och det är 

uppfattningen och benämningen av en kris som sådan som skapar den.
10

 Objekt 

för studien är hur tidningarnas opinionssidor svarar på det retoriska problem som 

utgörs av rädslor, informationsbehov och underhållningsbehov hos publiken, i en 

retorisk situation präglad av osäkerhet. Vi kan även, utifrån den teoretiska 

frågeställning som betraktar framing och implikationer av framing på 

opinionssidorna som vetenskapligt problem, uttrycka det som att objekt för 

studien är hur definitioner och argument fungerar som constraints inom diskurser 

om kärnkraft i en situation där den riskerar att ifrågasättas av publiken. 

Informationsbehov i krissituationer kan ses som en psykologisk process som 

triggas igång av två elementära mänskliga behov av trygghet och av orientering. 

Särskilt avsaknad av information i frågor som berör oss och som vi finner viktiga 

har en tendens att göra oss osäkra. I det läget behöver vi information som kan 

återställa ordningen. Då är vi också som mest intresserade av att ta del av 

mediebudskap.
11

 Krissituationer ställer således specifika krav på den information 

som når ut genom medier. Bland annat måste den komma snabbt, vara välplanerad 

och framläggas tydligt.
12

 Det beror på att krissituationen utgör en osäker situation 

där människors orientering och trygghet riskeras. Människor har därför ett stort 

                                                 
9
 Vigsø (2012). 

10
 Jfr Heath & Millar (2004) s. 5-6. 

11
 Jfr Strömbäck (2009) s. 94-95; jfr Weaver (1980). 

12
 Mral, Nylund & Vigsø (2010) s. 57. 
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informationsbehov och om information inte låter sig hittas smidigt, så kommer vi 

att söka alternativ information istället.
13

  

Krisen som kontextuell faktor inverkar således på hur jag tolkar 

opinionsartiklarna i analysen, även om krisretorik inte utgör det direkta 

studieobjektet. Med det krisretoriska perspektivet i åtanke kan vi anta att den 

tidiga, den tydliga och den välanpassade informationen når fram bättre, oavsett 

om den kommer direkt från intressegrupper eller från skribenter och redaktörer på 

tidningarnas opinionssidor. Vidare kan vi till krissituationen knyta en 

kommunikationsproblematik som blir viktig i en studie av kärnkraftsdiskurser 

oavsett avsändare, nämligen svårigheten att kommunicera om risker och hot i 

tekniska frågor på grund av skillnader mellan experters och allmänhetens språk.
14

  

Slutligen kan vi se att rädslor, informationsbehov och underhållningsbehov – 

känslor hos publiken, i den osäkra situationen efter olyckan även blir en 

grundläggande utgångspunkt för att förklara varför medierna bör ha haft 

inflytande över de opinioner som kom att utvecklas efter olyckan. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
13

 Strömbäck (2009) s. 100. 
14

 T ex Nohrstedt (2000) s. 191. I en retorisk studie har Von Stedingk Wigren och Vigsø 

(2013) undersökt hur Vattenfall kommunicerade efter incidenten vid Forsmarks kärnkraftverk år 

2006. Vattenfall undvek då problemet att behöva kommunicera kring säkerhetsaspekter. De 

svarade på anklagelser som lyftes i medierna genom att lyfta fram sin kompetens. På så vis 

lyckades de själva definiera situationen utan att bli emotsagda. Det blev därför aldrig nödvändigt 

att beskriva säkerhetsaspekter i detalj. 
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2 

 

Tidigare forskning 

 

 

 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning inom fält som studien anknyter till. 

Först behandlas forskningsbehov om Fukushimakatastrofen inom fältet medier 

och kriser samt tidigare studier inom detta fält. Därefter behandlas tidigare 

framingstudier inom samma fält. Den här studien förhåller sig till empiriska 

framingstudier inom fältet media crisis coverage. Slutligen påvisas 

forskningsbehov inom den journalistiska opinionsgenren, som ju materialet 

avgränsats till att omfatta. 

 

2.1  Fukushima i medier 
Utöver de opublicerade studier av Vigsø och av Dernbach som refererades i 

bakgrundsavsnittet har det knappt forskats alls om kommunikation efter 

Fukushimakatastrofen – vare sig om intressegruppers kommunikation och 

krishantering eller om hur medierna inramade händelserna. Här finns således en 

stor forskningslucka. En handfull utländska kommunikationsstudier om 

Fukushimakatastrofen har gjorts utanför de kommunikations- och 

retorikvetenskapliga fälten, och är till exempel publicerade i naturvetenskapliga 

och ekonomiska tidskrifter.
15

 Studier om svensk medierapportering saknas, men 

det pågår forskning som denna studie anknyter till. Örebro universitet ska på 

uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap undersöka hur medier, 

myndigheter och experter kommunicerade kring risker och hot efter 

kärnkraftsolyckan i Fukushima i maj år 2011. Tre länder ska studeras: Sverige, 

Japan och Tyskland, sett i ljuset av de tre ländernas olika opinionsutveckling i 

kärnkraftsfrågan efter olyckan. Denna undersökning bidrar till projektet genom att 

undersöka opinionsmaterial i Sverige.  

 

2.2  Kriskommunikation och media crisis coverage 
Om vi breddar från Fukushima som studieobjekt till liknande kriser har vi å andra 

sidan att göra med ett mycket omfattande forskningsfält. Kriskommunikation i 

samband med katastrofer såsom Tjernobylolyckan, Göteborgsbranden och 

                                                 
15

 Till exempel Friedman (2011); Pierpoint (2011); Yamamura (2012). 
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Estoniakatastrofen, har varit föremål för flera studier inom i synnerhet medie- och 

kommunikationsvetenskapen
16

 och på senare tid allt mer inom 

retorikvetenskapen.
17

 I dessa påvisas bland annat olika former av 

informationsbrister och problem som kan uppstå när ryktesspridning ersätter en 

väl planerad och iscensatt kriskommunikation. Inte minst i samband med 

tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 blev den förtroendekris som utvecklades 

mot myndigheter och regering väl undersökt i såväl statliga utredningar som i 

akademisk forskning.
18

 Det fanns givetvis ett behov av att undvika sådana viktiga 

kommunikationsproblem i framtiden. Dessa studier har i huvudsak haft fokus på 

organisationers krishantering och undersöker kommunikation utifrån ett 

krisperspektiv.  

Forskning har sökt svar på hur medierapportering ser ut i samband med kriser. 

Till exempel har Perko et al
19

 studerat hur nyhetsmedier bidrar till att konstruera 

en kris efter vad som beskrivs som en mindre kärnkraftsolycka i Slovenien år 

2008. De undersöker vilka länder som rapporterat om olyckan, vilka källor som 

används, vilket det huvudsakliga innehållet i artiklarna är samt om detta innehåll 

är negativt vinklat – vilket är fallet. 

Nord & Strömbäck
20

 har undersökt hur svenska medier rapporterade om 

USA:s krig mot Afghanistan. De gör en kvantitativ innehållsanalys där de 

undersöker källor, artikeltyper och journalistiska grepp: tillspetsning (att uttrycka 

sig kortfattat och tydligt); förenkling (att inskränka nyanseringarna); polarisering 

(att skapa konflikt); intensifiering (att göra händelser intensiva); konkretion (att 

göra händelser konkreta); personifiering (att ge skeenden ett mänskligt ansikte); 

och stereotypisering (att anspela på igenkänningsfaktorer).
21

 De söker svar på hur 

nyhetsbevakningen såg ut och om den var utmärkande vinklad åt något håll, vilket 

den inte tycks vara. 

I en forskningsöversikt om fältet medier, risker och kriser lyfter Jarlbro
22

 

några slutsatser om forskningsläget i Sverige och internationellt. En första 

iakttagelse är att många svenska studier genomförts på uppdrag av myndigheter 

och har på så vis inte i samma utsträckning som internationella studier haft 

inomvetenskapliga syften. En annan iakttagelse är att merparten av studierna 

synliggjort vad medierna rapporterat om och vilka källor som använts, men inte 

                                                 
16

 Om Tjernobylolyckan se t ex Nohrstedt & Sahlberg (1998); om kärnkraftsolyckor som ett 

informationsproblem se Nohrstedt (1991). Om Göteborgsbranden se t ex Larsson & Nohrstedt 

(2000); om Estoniakatastrofen se t ex Hadenius, Hedman & Nowak (1996) och Larsson & 

Nohrstedt (1996). Dessa utgör en bråkdel av ett mycket stort forskningsfält. 
17

 I synnerhet vid Örebro universitet pågår flera forskningsprojekt inom området krisretorik. 

Flera studier har genomförts och några presenteras i Mral & Vigsø (2010). 
18

 T ex Daléus (2005); Sverige. 2005 års katastrofkommission (2005); Grandien, Nord & 

Strömbäck (2005). 
19

 Perko et al (2012). 
20

 Nord & Strömbäck (2002).  
21

 Ibid, s. 34-35. 
22

 Jarlbro (2004). 
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sökt svar på varför rapporteringen ser ut som den gör.
23

  

Ett mycket vanligt perspektiv är att utgå från nyhetsvärden för att beskriva hur 

krisen porträtteras på tidningssidorna. Nord och Strömbäck
24

 bemöter i en studie 

om nyhetskriterier behovet att söka svar på varför nyheter blir som de blir. De 

undersöker utifrån tidigare forskning hur nyhetsvärderingsprocessen i samband 

med kriser ser ut, med fokus på den journalistiska arbetsprocessen. De lyfter 

nyhetsvärden som nyhet, närhet, konsekvens, känslor, betydelse, ovanlighet, 

konflikt, visuell kvalitet, underhållning och utgångsläge,
25

 men visar även andra 

sorters villkor för hur nyheter blir till såsom perspektiv på källors trovärdighet och 

hur påtaglig risken upplevs. 

Nyhetsvärdesperspektivet, som tar som utgångspunkt vad som utgör en 

intressant nyhet, är givetvis ett relevant perspektiv även ur retorisk synvinkel. Det 

gäller även perspektivet på journalistiska grepp. Syftet med den här studien är 

dock snarast att urskilja nya synsätt på journalistiska grepp, istället för att utgå 

från förutbestämda kategorier hämtade från tidigare studier. 

Nyhetsvärdesperspektivet fokuserar på den journalistiska arbetsprocessen och på 

urvalsprocessen som sådan mer än vad denna retoriska textanalys har för avsikt att 

göra. Denna studie ämnar ge ett svar på bägge forskningsluckor som lyfts av 

Jarlbro genom att utveckla verktyg för att utifrån ett retoriskt perspektiv, som  

ligger på en textnära nivå och tar hänsyn till möjliga publiker, förklara hur 

diskurser blir som de blir.  

 

2.3  Framing och media crisis coverage 
Framingteorin är ett mycket använt perspektiv för att studera media crisis 

coverage. En sökning på begreppet i artikelsök ger över 50 000 träffar i bara 

vetenskapliga artiklar. Perspektivet har använts inom en mängd olika fält och i 

skiftande innebörder. Många teoretiska studier har diskuterat vad framing innebär. 

En vanlig definition är att framing handlar om hur ett ämne inramas, där ramen 

gör att olika drag framträder tydligare än andra drag.
26

 Det handlar således om hur 

information framställs och vinklas. Uppsatsens synsätt på framing diskuterar jag 

vidare i kapitel 3. Här ska jag visa hur framing använts i några empiriska studier 

om hur medier rapporterat om kriser. Jag ska även avgränsa gentemot sätt att 

använda framingbegreppet som inte blir relevanta för denna studie.  

 

                                                 
23

 Jarlbro (2004) s. 52-53; 64. 
24

 Nord & Strömbäck (2005). 
25

 Ibid, s. 22. 
26

 Kuypers (2009a) s. 181. 



10 

 

2.3.1  Tidigare empiriska framingstudier 

Forte Duhé och Zoch
27

 har studerat Exxons kriskommunikation och 

mediekommunikation efter ett oljeutsläpp år 1993. De använder framingbegreppet 

i en bemärkelse som inte blir relevant för denna studie, i innebörden ’hur 

organisationer påverkar medier’, uttryckt i artikelns titel: ”Framing the Media’s 

Agenda During a Crisis”. Den påverkan som organisationer utövar på medier och 

som studeras inom fältet public relations, är inte föremål för denna analys.  

Ett annat sätt att använda framingbegreppet på som inte är relevant här, är ur 

ett direkt mottagarperspektiv. Det är mycket vanligt att framingstudier jämför 

framing och opinioner eller undersöker hur människor svarar känslomässigt på 

inramningar i medier. Till exempel använder och definierar Hyo och Cameron
28

 

framingbegreppet i en rubrik: ”Media Influence What People Feel – Framing 

Theory”. I den här studien står mottagarperspektivet inte i fokus, men som redan 

nämnts är föreställningen om texters funktioner i en retorisk situation som 

inkluderar en publiks behov en måttstock vid retorisk analys. Krissituationen som 

kontext involverar som vi såg i bakgrundsavsnittet en serie behov hos mottagare 

som kommunikation svarar mot, vilket jag tar hänsyn till i analysen. Men jag vill 

poängtera att med framing avser jag uteslutande fenomen i texten, som kan ha 

vissa funktioner. Jag gör inte anspråk på att säga någonting om hur människor 

faktiskt påverkades av texterna. 

Att betrakta framing utifrån ett funktionalistiskt perspektiv har gjorts i en 

studie av Li
29

. Li har undersökt hur amerikansk TV inramade händelserna den 

9/11 2001 under de 24 timmarna efter terroristattackerna mot USA. Funktioner 

hos sätt att inrama på bedömdes utifrån deras komplexitet: hur de kräver mycket 

eller lite tankeverksamhet från tittaren, där till exempel ’katastrofen’ som 

inramning kräver lite tankeverksamhet medan exempelvis ekonomiska och 

miljömässiga inramningar kräver desto mer, samt utifrån deras funktion att 

informera, beröra känslomässigt etc. Det framkom att inramningarna och 

inramningarnas funktioner förändrades dynamiskt. Funktionerna varierade från att 

informera till att leda och trösta beroende på händelseutveckling och krisfas.  

I Lis studie kan vi se exempel på hur analys av texters funktioner – texters 

retorik, vill jag hävda – inkluderar publikperspektivet och publikens behov som en 

del i den retoriska situationen, i vad som ändock är en studie avgränsad till 

textanalys. Lis studie är i princip den enda uttalade funktionalistiska 

framingstudie jag funnit med kris som studieobjekt.  

Lejonparten av de framingstudier jag undersökt, inklusive Lis studie, är 

kvantitativa innehållsanalyser. Ofta undersöks hundratals eller tusentals artiklar 

vars innehåll kodas, mäts och värderas utifrån förekomst (begreppet salience är 

                                                 
27

 Forte Duhé & Zoch (1994). 
28

 Hyo & Cameron (2011), rubriken återfinns på s. 830. 
29

 Li (2007). 
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vanligt) av ämnen och infallsvinklar. Ofta används framingperspektivet för att 

göra jämförelser av olika slag, såsom mellan framing och opinioner.  

Glazier och Boystun
30

 har gjort jämförelser primärt mellan två sändare och 

sekundärt mellan tidningsinnehåll och opinioner. Vad gäller sändarperspektivet 

undersöker de liksom Li samband mellan mediers inramningar och hur USA:s 

dåvarande president George W. Bush inramade händelserna efter 

terroristattackerna i USA den 9/11 2001. De visar att både i samband med 9/11-

händelserna och den efterföljande Irakkonflikten tenderade tidningar och 

president att inrama likartat inledningsvis. Även här visade det sig att i takt med 

att opinionerna om händelserna och ”kriscykeln” utvecklades förändrades 

tidningarnas sätt att inrama på medan presidenten höll en mer stadig kurs. 

Ett sätt att göra framingstudier på är att utgå från inramningar som urskiljts i 

tidigare forskning. Till exempel utgick Semetko och Valkenburg
31

 från 

inramningar om ”attribution of responsibility, conflict, human interest, economic 

consequences, and morality” i en studie av tusentals tidningsartiklar och TV-

inslag.  

An och Gower
32

 har har kartlagt hur olika typologier av kriser blir till nyheter 

samt hur dessa kriser inramas. De utgår liksom Semetko och Valkenburg från sätt 

att inrama på som förekommit i tidigare studier: human interest frame, conflict 

frame, morality frame, economic frame, attribution of responsibility frame samt 

level of responsibility frame: individual vs. organisational. Det visade sig att 

attribution of responsibility frame var vanligast förekommande och att de andra 

inramningarna förekom beroende på kristyp. I analysen framkom att vid kriser av 

olyckskaraktär gavs skulden oftare till organisationer än till individer. 

Culley et al
33

 har undersökt hur kärnkraftsfrågan behandlats i två amerikanska 

dagstidningar i samband med planeringen av ett nytt kärnkraftverk och i ljuset av 

den debatt som finns kring om kärnkraft är eller inte är att betrakta som en lösning 

på globala miljöproblem. En del av materialet utgjordes av opinionsartiklar. De 

fann att den ena tidningen enbart lyfte fram kärnkraftsförespråkande röster i 

opinionsartiklar medan den andra balanserade åsikterna mer. I bägge 

åsiktsriktningar framställdes frågan ur ekonomiska och miljömässiga perspektiv 

på vinster och risker med kärnkraft. De fann även att informerande texter som gav 

sken av att vara ”neutrala” ändock argumenterade genom att lyfta fram eller inte 

lyfta fram vissa infallsvinklar. 

Det är i huvudsak journalistik och medier i stort som undersökts i tidigare 

forskning om media crisis coverage och frånsett från Culley et al saknas det 

studier specifikt om hur kriser porträtteras på tidningarnas opinionssidor. 

                                                 
30

 Glazier & Boystun (2012). 
31

 Semetko & Valkenburg (2000) s. 93. 
32

 An & Gower (2009). 
33

 Culley et al (2010). 
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2.3.2  Framingteorins ursprung och relation till retoriken 

Att all text argumenterar, liksom Culley et al kom fram till, är ur ett 

retorikvetenskapligt perspektiv inte en förvånansvärd upptäckt. En annan sak som 

är snarast självklar ur ett retoriskt perspektiv är att det blir avgörande för 

förståelsen av ett budskap hur någonting sägs. Därför kan det tyckas både 

övertydligt och onödigt att poängtera att hur någonting kommuniceras blir 

avgörande för hur det kommer att förstås, vilket ofta görs med viss emfas i 

framingstudier. Till exempel skriver An & Gower:  

 

Framing theory suggests that the mass media do even more than create 

saliency./…/ the media limit or define the story’s meaning and thereby 

shape people’s interpretation of that story.
34

 

 

Den här sortens framställningar måste dock förstås i relation till andra och tidigare 

teoribildningar inom det kommunikationsvetenskapliga paradigmet, som 

framingteorin bygger på. Framingteorin kan betraktas som en vidareutveckling av 

de teorier om agenda-setting som varit viktiga
35

 i mediestudier sedan 70-talet med 

start i McCombs och Shaws
36

 artikel om agenda-setting från 1972. Studier om 

agenda-setting undersöker mediernas urvalsmakt. Teorin om agenda-setting 

innebär att medierna fungerar som gatekeepers i det informationsflöde som de 

hjälper oss att navigera i. Genom att sortera i informationen och genom att ge viss 

information uppmärksamhet får medierna inflytande över vad vi kommer att tycka 

är viktigt.
37

 Detta ’vad’ kallas för priming. Framingteorin utvecklades delvis inom 

ramen för teorin om agenda-setting som ett steg från ’vad’ till ’hur’; priming har 

beskrivits som agenda-settingens första nivå – att ett ämne lyfts fram i medier, 

medan framing utgör dess andra nivå – hur ett ämne lyfts fram.
38

 Kuypers
39

 kallar 

denna andra nivå av agenda-setting för agenda-extension. I utgångspunkten ansåg 

man alltså att priming påverkar vad människor kommer att tänka på. Med 

framingbegreppet poängteras att även formen inverkar på hur människor kommer 

att tänka. Perspektivet på hur framingbegreppet utvecklats kan bilda en förklaring 

till varför det poängteras i artiklar om framing att hur något sägs kan påverka hur 

vi förstår saken. 

                                                 
34

 An & Gower (2009) s. 108. 
35

 Teorin om agenda-setting är en av de mest utforskade inom kommunikationsvetenskapen. 

Tydliga samband har påvisats mellan mediers och medborgares dagordningar, det vill säga vad vi 

håller för viktigast, och teorins grundantagande stämmer därför med stor säkerhet, Strömbäck 

(2009) s. 106. 
36

 McCombs & Shaw (1972). 
37

 Strömbäck (2009) s. 93-94; 102-103; McCombs (2006) s. 98-99. 
38

 Jfr Weaver (2007) s. 142. 
39

 Kuypers (2009b) s. 183-184. 
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Ett problem som vi ska se att har påpekats i vetenskapliga diskussioner är dock 

att framingstudier ofta inte på något djupare plan verkligen lyckas belysa ’hur’. 

Även om de gör anspråk på att göra det, så stannar de ofta vid ’vad’. Även i denna 

forskningsbakgrund kan vi se att i samtliga nämnda kvantitativa studier skrapar 

forskarna på ytan genom att se till ämnesmässiga teman i texterna.  

Kuypers
40

 har diskuterat hur retorikvetenskaplig metod kan användas 

integrerat med framing. Han menar att framingperspektivet har sitt ursprung inom 

samhällsvetenskapen, där kvantitativa approacher traditionellt använts och där det 

ibland finns en skepticism mot kvalitativ analys. Han ger exempel på hur de två 

teoribildningarna kan integreras för att nå djupare, och synliggör brister som finns 

i många framingstudier. Ett problem är, liksom även jag konstaterat, att 

framingstudier ofta förväxlar ’vad’ med ’hur’, det vill säga de lyfter fram 

ämnesmässiga teman, men riskerar i avsaknad av retoriska verktyg att missa 

implicita inslag som kan argumentera i en annan riktning än de explicita 

argumenten.  

Det finns en hel del studier som de facto undersöker framing genom retoriska 

verktyg såsom analogier och metaforer,
41

 dock utan att föra någon explicit 

diskussion kring förhållandet mellan framingteori och retorikvetenskap. Van 

Gorp
42

 har använt narrativanalys för att studera framing. Entman
43

 har i en 

teoretisk diskussion konstaterat att frames manifesterar sig genom exempelvis 

värdeord, standardfraser och källor. För Gamson
44

 kan framing urskiljas genom 

såväl textuella aspekter på mikronivå, som metaforer och slagord, som på 

makronivå, i form av verklighetsberättelser. Med andra ord tycks 

framingteoretikerna vara överens om att framing manifesterar sig genom språkliga 

aspekter – som det inom retorikvetenskapen finns metoder för att studera. Ändå 

tycks framingstudier sällan göra explicit bruk av retorikvetenskaplig teori och 

metod.  

 

2.4  Opinionsjournalistik 
Opinionsgenren växer sig allt starkare. Antalet opinionsartiklar ökar i tidningarna 

och olika former av analyser och kommentarer syns allt mer även utanför 

ledarsidorna. I en norsk studie bestod hela nio procent av allt redaktionellt 

material av kommentarer och debattinlägg.
45

 I det medierade samhället kan såväl 

intressegrupper som partier, företag och privatpersoner bara i viss mån nå ut med 

kommunikation via egna kanaler och de är delvis beroende journalistiska kanaler 

                                                 
40

 Kuypers (2009a). 
41

 Ett exempel är Cornelissen et al (2011). 
42

 Van Gorp (2009). 
43

 Entman (1993) s. 52. 
44

 Gamson (1989) s. 158; 161. 
45

 Igland & Stølås (2008) s. 46. 



14 

 

för att nå ut. Det är på ledar- och debattsidorna, mer än någon annanstans i 

tidningarna, som externa aktörer (andra aktörer än journalister som skriver 

debattartiklar i tidningarna: intressegrupper, politiska partier, organisationer och 

inte minst dem företrädande PR-konsulter) kan göra sin röst hörd vid sidan av 

tidningarnas egna röster. Redaktionerna har en viktig roll både som ansvariga för 

urvalet på debattsidorna och som skribenter av ledare och politiska kommentarer. 

Samtidigt finns ett ömsesidigt beroendeförhållande där journalister är beroende av 

informationskällor för att skapa nyheter.  

Den viktigaste svenska studien är Nords
46

 avhandling om ledarnas 

produktionsvillkor och redaktionens arbetssätt, artiklarnas innehåll och deras 

opinionsbildande och demokratiska betydelse. Innehållet i tidningarna undersöks 

med kvantitativ innehållsanalys. Syftet med undersökningen är att studera hur 

partibundna ledarna är, med tanke på att Sverige traditionellt sett haft en stark 

partipress. Fenomenet tycks dock vara avklingande idag. Innehållet i tidningarna 

undersöks med kvantitativ innehållsanalys. Nords studie är dock 11 år gammal. 

Stora förändringar har skett i det mediala landskapet sedan dess i och med att 

webbtidningarna blivit allt viktigare. 

Kvantitativa metoder används även av Ohlsson
47

 i en studie om 

ledarskribenters informationskällor. Studien syftar till att belysa hur 

ledarskribenter låter sig påverkas av partipressens ledare. Den utgår i mångt och 

mycket från Nords studie. 

Det finns några handböcker om opinionsgenren. De bygger på grundläggande 

retoriska teorier om författande av argumenterande texter. Nordenson
48

 har skrivit 

en handbok i opinionsjournalistik. Även om partipressen är ett avklingande 

fenomen med Nord, så menar Nordenson att det ändock är viktigt att det finns en 

röd tråd i form av en konsekvent åsiktsstruktur på ledarsidorna för att läsarna ska 

känna igen sig. Nyhetsvärden beskrivs som viktiga även för denna genre. 

I Norge har Igland och Stølås
49

 studerat politiska kommentarer som genre, 

sammanställt i en handbok. De gör en genremässig och funktionsmässig indelning 

av olika sorters politiska kommentarer från exempelvis artiklar som tillför nya 

perspektiv till artiklar som analyserar skeenden på djupet till mer reflekterande 

och i formen friare kåserier. På en skala från opersonligt, resonerande, seriöst, 

argumenterande och entydigt till personligt, poetiskt, skildrande, lekande och 

överdrivet, placerar de krönikor och ledare längst till vänster och kåserier längst 

till höger.  

                                                 
46

 Nord (2001). 
47

 Ohlsson (2006). 
48

 Nordenson (2008). 
49

 Igland & Stølås (2008). 
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 Inom retoriken har det gjorts deskriptiva, jämförande genrestudier av ledare 

inom området contrastive rhetoric
50

. Bonyardi
51

 pekar på att ledartexter i högre 

utsträckning än andra texter präglas av nationella stildrag och lyfter fram diverse 

skillnader i stil och argumentation. 

Ett problem med genrestudier är att såväl genre som kulturer är dynamiska och 

flytande fenomen. Även ifall en genre fångats vid en given tidpunkt och i relation 

till en kontext har genren förändrats så fort den tillkommit, då varje text bidrar 

med sin prägel på genren. Studierna inom contrastive rhetoric handlar om 

tämligen kulturspecifika beskrivningar av texter som för övrigt inte behandlar 

vare sig en svensk eller nordisk opinionsjournalistisk kultur. 

Inom kvalitativ, hermeneutisk forskning finns en enda studie, av Nord och 

Stúr
52

, vilka har undersökt politiska kommentarer i tre valrörelser. Även de 

poängterar hur denna idag allt viktigare genre i gränslandet mellan nyhet och 

opinion trots allt inte varit föremål för särskilt många studier. Resultaten bekräftar 

att den tolkande journalistiken får större utrymme, även utanför ledarsidorna, att 

skribenterna allt mer framställs som fristående ”experttyckare” med en svagare 

koppling än tidigare till tidningens politiska ställningstagande. Här uppstår ett 

dilemma, menar författarna, då det kan vara svårt för läsarna att placera 

åsiktsyttringarna inom tydliga ideologiska ramar. En intressant iakttagelse är att 

den kommenterande journalistiken i allt större utsträckning interagerar med övrig 

rapportering, genom att stärka och bekräfta vissa vinklingar.  

I relation till detta söker föreliggande studie ett svar på hur sådana 

implikationer för vidare diskurs konstrueras på opinionssidorna. Frågan blir 

intressant inte minst med tanke på att den kommenterande journalistiken, som är 

en genre som blir allt större, således får allt mer potential att inrama övrig 

rapportering.  

 

  

                                                 
50

 Inom fältet contrastive rhetoric undersöks skillnader och likheter i texter från olika kulturer, 

Connor (2002) s. 493. 
51

 Bonyardi (2010) s. 325. 
52

 Nord & Stúr (2009). 
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3 

 

Teoretiskt ramverk 

 

 

 

I detta kapitel diskuteras teoretiska utgångspunkter. Först behandlas retoriken som 

en tankevetenskap för att förklara hur innehållet i de undersökta 

opinionsartiklarna betraktas och värderas i uppsatsen. Jag utgår från en retoriksyn 

där verklighetsuppfattningar konstrueras språkligt. Sätt att tala (och tänka) på, 

diskurser, blir med detta synsätt bärande principer inom en kultur. 

Retorikvetenskapen bildar således verktyg för att studera inte bara hur språk kan 

fungera övertygande,
53

 utan hur språket är grundläggande för sätt att tänka på. 

Därefter behandlar jag framingteorin. Jag utgår bland annat från en syn på 

framing som har likheter med den beskrivna retoriksynen. Slutligen visar jag ett 

retoriskt verktyg för att studera framing. 

 

3.1  Retorikvetenskap, diskurs och verklighet 
Ur retorisk synpunkt fungerar ord som perspektiv. Det är inte på förhand avgjort 

vad ett ting är. Orden som vi använder för att konstruera mening väljer vi, mer 

eller mindre aktivt, och genom det etiska ställningstagande som valet innebär 

lyfter vi fram och bort endera infallsvinkeln.
54

 En stor del av de val vi gör är 

omedvetna då vi styrs av kulturella konventioner. Vi anpassar oss till olika 

doxor.
55

  

Anpassningen till andra människors verklighetsförståelse är grundläggande för 

hur övertygelser fungerar.
56

 En basal retorisk modell som kan förklara denna 

övertygelseprocess är Toulmins
57

 argumentationsmodell (vilken liknar Aristoteles 

                                                 
53

 Retorik är med Aristoteles ”en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som 

kan vara övertygande eller övertalande”, Aristoteles (2012) 1355b. 
54

 Jfr Sigrell (2008). Synsättet att det perspektiv vi väljer att betrakta något ifrån avgör vad vi 

kommer att se, är centralt för retorikvetenskapen och kan härledas till den sofistiska tanketradition 

som föreställningen om att allt kan betraktas ur olika infallsvinklar, dissoi logoi, tillhör. Se Dissoi 

Logoi (2013). 
55

 I kontrast till föreställningen om någon epistemisk sanning betecknar doxa de kunskaper vi 

kan ha om världen genom logos: språk och tanke. Den doxologiska synen på sanning bygger på 

Protagoras sats ”Människan är alltings mått”. Med doxa avses försanthållanden inom en kultur. 

Begreppet är bredare än ideologi, åsikter eller attityder, innefattar visserligen dessa, men pekar 

mot våra (kunskapsbaserade) ”sanningar” om värden. Se Rosengren (2008) s. 9-24.  
56

 Jfr Aristoteles (2012) 1355a. 
57

 Toulmin (2003). Svenska översättningar från Jørgensen & Onsberg (2008).  
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enthymem). Denna är i en enkel variant uppbyggd av ett påstående (utsläppen 

innehåller miljöskadliga ämnen), en beläggande grund (för det har påvisats i en 

vetenskaplig studie) och en underförstådd garant, som genom en doxisk 

”sanning” sammanlänkar grunden med påståendet och gör det giltigt (det ligger 

någonting i resultat av vetenskapliga undersökningar). Enligt denna 

grundläggande retoriska teori krävs garanter som mottagare kan identifiera sig 

med, för att övertygelse ska kunna ske. Garanter som har potential att fungera 

identifikationsskapande kallar jag identifikationsgrunder.
58

  

Men retorik handlar inte bara om medvetna kommunikationsstrategier. 

Kommunikation, dess syften och förhållande till doxa är ofta omedvetna och inte 

minst osynliga processer. Likväl påverkar de. Till exempel kan vi anta att få 

svenskar var medvetna om att de använde ordet ’han’ för att tala om chefer eller 

läkare i opersonlig form, innan frågan började påtalas och problematiseras i 

samhället. Även om sådana diskurser kan tyckas oskyldiga och även om avsikten 

inte är att påverka någon när den manliga normen omedvetet tar sig uttryck i 

vardagsspråket, så inverkar orden på vår verklighetsförståelse just för att de 

normaliseras.
59

 Det gör resultaten av en kritisk retorikanalys desto mer intressanta. 

Grundläggande uttryckssätt, som används runt omkring oss, blir så fundamentala 

att vi inte ser dem själva, samtidigt som de präglar vår kultur.
60

 Beroende på vilka 

i ett samhälle som tar till orda kommer vissa perspektiv att bli mer accepterade än 

andra. Ur ideologikritisk infallsvinkel kan man därför se hur språket blir centralt i 

konstruktionen av maktförhållanden.
61

  

Här, tillsammans med den maktaspekt som med detta retorikvetenskapliga 

perspektiv alltid är närvarande i språket, kommer begreppet diskurs in i bilden. 

Jag förstår diskursbegreppet som de sätt på vilka vi talar och som alltid är 

beroende av vilka det är som talar, vilket innebär att det finns en maktdimension i 

språket. Jag använder i uppsatsen diskursbegreppet även för att tala om enstaka 

’uttryck’. Genom att göra så vill jag framhäva hur alla uttryck fungerar som 

                                                 
58

 Det saknas begrepp som för att tala om garanter som reflekterar garantens funktion. I 

synnerhet har jag saknat ett sådant begrepp när jag kommunicerat om retorik utanför akademiska 

sammanhang. Ett begrepp som ’garant’ blir klumpigt och svårbegripligt för många mottagare. Jag 

har provat att ersätta ’garant’ med ’värdegrund’, vilket visserligen reflekterar dess innehåll men 

kan uppfattas som förbryllande då värdegrunder snarast utgör en orsak till identifikationen. 

Begreppet ’identifikationsgrund’ innebär en grund för identifikation och reflekterar på så vis 

tämligen väl funktionen hos garanten.  

Enligt Burkes retoriksyn är själva kärnan i retoriken språkets funktion att skapa identifikation 

och division i förhållande till människors världssyn, Burke (2001[1950]) s. 1324. Synen på retorik 

sträcker sig alltså längre än att bara övertyga, som är den klassiska definitionen av Aristoteles 

(2012) 1355b. I denna studie fördjupas identifikationsbegreppet inte ytterligare utifrån Burkes 

teoribildning, utan utgår från de socialpsykologiska infallsvinklarna på behov vid 

medieanvändning som lyfts i kapitel 3. Men idén att retorik fyller fler funktioner än att övertyga är 

central. Att skapa identifikation är onekligen en. 
59

 Jfr t ex Milles (2010). 
60

 T ex Gabrielsen (2008) s. 66. 
61

 McKerrow (1999[1989]) s. 442-443. 
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grundläggande principer för kultur och doxa. Jag vill framhäva att det alltid finns 

en maktaspekt inbegripen även i enstaka uttryck. Språk är uttryck för, konstruerar 

och befäster den doxa som genom diskurs blir framträdande i en kultur.
62

  

En kritisk retorikanalys med utgångspunkt i ovan beskrivna synsätt ser till hur 

diskurser fungerar meningsskapande och motiverar handlingar, hur det som vi 

med språket låter saken gälla möjliggörs, motiveras och produceras genom 

argumentation,
63

 och det är därför som jag i analysen tar hjälp av 

argumentationsanalytiska verktyg för att belysa såväl explicit som implicit 

argumentation.  

Retorikens fokus på språkets funktioner tangerar som vi kan se den kritiska 

diskursanalysen, CDA. CDA synliggör samband mellan språkbruk och handling, 

där diskurs är språkbruk som skapar den sociala verkligheten.
64

 Bägge har som 

föremål hur maktstrukturer skapas och tar sig uttryck i diskurs, men 

diskursanalysen ser med sitt samhällsvetenskapliga och lingvistiska ursprung mer 

till hur maktförhållandet i diskurs representerar eller står i förhållande till olika 

samhällsstrukturer. Phillips & Hardy
65

 beskriver hur diskursanalysen ser till såväl 

social kontext som kringliggande diskurser (till exempel inverkar diskurser om 

medmänsklighet och invandring på diskurser om invandrare). Ofta är det 

uppbyggnad av diskurser över tid som är det intressanta, i alla fall i sociologiska 

diskursanalytiska studier. I diskursanalyser används ofta ideologibegreppet 

snarare än retorikens något vidare doxabegrepp.  

Charland
66

 menar att den kritiska retorikanalysen tillför ett mer pragmatiskt 

perspektiv till ideologikritisk analys. Den kan förklara varför vi accepterar och 

med språket väljer att framhäva vissa världsbilder, och vad det får för betydelse 

för hur vi kommer att förstå verkligheten. Denna aspekt önskar jag framhäva 

genom att med hjälp av argumentationsanalys peka på vad diskurser implicerar. 

Jag har hävdat att retorisk argumentation alltid bygger på föreställningen om 

en retorisk situation. Charlands ’varför vi accepterar och framhäver vissa 

världsbilder’ handlar som jag ser det således dels om en nödvändig anpassning till 

publikens doxa för att vi ska göra oss förstådda (och med ett ideologikritiskt 

maktperspektiv på diskurs kan vi diskutera huruvida denna nödvändiga 

anpassning innebär ett befästande av majoriteters doxa). Dels handlar det om hur 

constraints i situationen inverkar på hur retoriska problem kan behandlas. Det är 

med andra ord hur framing fungerar som constraint för diskurser som jag har för 

avsikt att belysa när jag talar om hur uttryck om kärnkraft på DN:s och 

                                                 
62

 Jag förstår diskursbegreppet utifrån filosofen Pierre Bourdieus beskrivning av hur 

hegemonier inom olika fält kommer att regera över tolkningar. Hans teorier beskrivs på ett 

lättillgängligt sätt av Broady (1988). 
63

 Jfr Charland (1999[1990]) s. 464-467. 
64

 Wodak & Chilton (2005) s. 23. 
65

 Philips & Hardy (2002). 
66

 Charland (1999[1990]) s. 470. 
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Aftonbladets opinionssidor kan ha terrängförberedande och terrängkonstruerande 

funktioner. 

 

3.2  Framingteorin möter retoriken 
I detta avsnitt diskuteras innebörder av framingbegreppet. Genomgående 

diskuteras framing i relation till retorikvetenskapen samt vad det är som en 

framinganalys urskiljer.  

 

3.2.1  Innebörder av framingbegreppet 

Framingbegreppet har som nämndes i kapitel 2 använts i en mängd olika 

innebörder. Jag använder i uppsatsen framingbegreppet huvudsakligen utifrån vad 

jag ser som en inramningsmetafor och en konstruktionsmetafor.  

En vanligt förekommande definition som redan nämnts, är framing som 

inramning. Entman
67

 skriver att framing handlar om hur ett ämne inramas av 

inslag i texten, där ramen gör att olika drag framträder tydligare än andra drag. På 

så vis gynnas vissa tolkningar av problem, orsaker, konsekvenser och lösningar.  

Empiriska studier visar att avsaknad av alternativ information påverkar hur 

opinioner kommer att utvecklas. Ramar kan föra bort fokus från vad som kan vara 

kritiska perspektiv i relation till en viss åsikt, och det är minst lika viktigt att se till 

det som utelämnas när en aspekt av verkligheten görs framträdande.
68

  

Ett annat sätt att se på framing är som ’framework’: strukturer och 

konstruktioner. Reese
69

 beskriver framing som den organiserande principen i 

texter. Denna definition handlar snarast om sätt att tänka på. Han poängterar att 

framing kan vittna om teman i en kultur – och här kommer en viktig likhet med 

den retoriska teori som beskrivits: Med en medvetenhet om hur frames är bärare 

av kulturella teman kan de användas strategiskt. För att synas på en arena 

konstruerar aktörer frames som passar in på vissa målgrupper, skriver Reese. Med 

andra ord kan frames användas och fungera som identifikationsgrunder.  

Ramarna konstrueras med Gamson
70

 utifrån verklighetsberättelser som 

existerar inom en kultur. Tillsammans utgör de med konstruktionsmetaforen 

system av föreställningar och antaganden om världen: det vi inom retorikämnet 

kallar doxa. Med ett kulturellt perspektiv på framing går det att undersöka inte 

bara framingens effekter, utan även effekter på framing. Det vill säga: hur frames 

konstrueras socialt och hur vissa intressen gynnas i denna process.
71

 
 
Precis som i 

fallet med retorikvetenskapen kan vi således se att framinganalys ur detta 

perspektiv kan tangera CDA, den kritiska diskursanalysen. 

                                                 
67

 Jfr Entman (1993) s. 52. 
68

 Ibid. 
69

 Reese (2009) s. 17-20. 
70

 Gamson (1989) s. 161. 
71

 Jfr Entman (1993) s. 53. 
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Inramningar kan i egenskaper av organiserande principer förstås som texters 

motsvarighet till vad som inom socialpsykologin betecknas som kognitiva 

scheman. Scheman kan ses som en metafor för hur kunskap och minne är 

organiserade där minnet är ett nätverk av noder, sammanlänkade av 

associationer.
72

 I klarspråk kan vi uttrycka det tankemönster. Dessa kognitiva 

scheman fungerar inte bara som ett stöd för minnet, utan påverkar hur vi tolkar ny 

information. Genom att förenkla verkligheten till ett hanterbart mönster tillåter de 

oss att förstå den komplexa verkligheten utan att ha tillgång till all information. Vi 

fyller själva i de bitar som saknas utifrån våra egna scheman.
73

  

Inramningsmetaforen antyder att information och sätt att framställa 

information på inverkar på hur vi kommer att förstå annan information. 

Konstruktionsmetaforen däremot, antyder att framing är någonting som finns 

överallt i texten, snarare än som en ram avskiljd från ämnet. 

Konstruktionsmetaforen utesluter inte inramningsmetaforen trots att den ena per 

definition inkluderar hela diskursen och den andra skiljer mellan ämne och ram 

och enskilda ramar från kringliggande ramar. Snarare kan vi förstå dem som 

funktioner: Framing utgör och konstruerar innebörder, tankestrukturer och doxa – 

och framing färgar tolkning.  

 

3.2.2  Framing som analytiskt koncept 

För att förklara hur framingteorin kan användas behöver vi i en text skilja mellan 

teman och inramningar. Ämnet, till exempel en kärnkraftsolycka, är själva 

sakfrågan. Men den har som vi sett inte någon objektiv innebörd, utan är en 

retorisk konstruktion. Sakfrågan kommer att se olika ut beroende på infallsvinkel: 

på om vi kallar den ett tillbud eller en katastrof. Kärnkraftsfrågan kan behandlas 

med olika infallsvinklar eller teman såsom risker eller behov. Sakfrågan och temat 

är således samma sak – det som vi låter saken gälla och varför – men begreppet 

tema innebär att uppfattningen om sakfrågan inte är given utan konstrueras genom 

definitionen.  

Ramarna kan i relation till detta beskrivas som temats ’hur’. De är implicita 

(de rekonstrueras alltså i analysen) och utgörs av värdeord, metaforer, analogier, 

kategoriseringar och argument som tillsammans visar hur vi ska förstå temat.
74

 

Relationen mellan ett tema och dess ram kan vi se liknar den mellan en denotation 

och en konnotation. Med denotation avses en rent perceptuell förståelse av ett 

objekt, bilden fri från tolkningar, medan konnotationen är den kulturellt präglade 

tolkningen av det ”faktiska” objektet.
75

 Vi kan dock aldrig frigöra oss från de 
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 Strömbäck (2009) s. 99; Graber, (1988) s. 28. 
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 Fiske & Taylor (1991) s. 98. 
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doxiskt präglade tankesätt med vilka vi tänker objektet.
76

 Därför får temat alltid 

en inramning i det ögonblick vi benämner det, genom den definition vi väljer. 

Teman kan alltså aldrig sakna en ram, eller, en text kan aldrig vara utan retorik. Vi 

kan förstå dem som analytiska kategorier som i sig är retoriska konstruktioner, 

gjorda av analytikern.  

 

3.3  Retoriska verktyg för att analysera 

inramningar och deras funktioner 
I Kuypers

77
 bok om rhetorical criticism framställs framingteorin som en metod för 

kritisk retorikanalys, presenterad bland andra metoder såsom neo-aristotelisk 

analys och pentadanalys. Men neo-aristotelisk teori innehåller precisa punkter att 

utgå från i analysen och pentadmodellen är i sig ett analysschema. Framingteorin 

är däremot som vi sett inte på samma sätt en metod i bemärkelsen 

tillvägagångssätt, utan en övergripande idé om hur texter argumenterar. För att 

upptäcka hur till exempel ett problem konstrueras och framställs implicit behöver 

vi verktyg att synliggöra definitionerna med. Som utgångspunkt för analysen tas 

Gabrielsens toposanalys. Hans modell har en aspekt som gör den lämplig för just 

den här studien som söker svar på hur diskursiva implikationer konstrueras. 

Gabrielsen använder nämligen toposanalys för att synliggöra hur vissa diskurser 

görs möjliga eller hur möjligheterna för diskurs avgränsas genom argumentation. 

 

3.3.1  Framinganalys med toposläran 

Toposläran är en antik retorikvetenskaplig teori. Begreppet topos
78

, är med en 

metafor ”platser i kunskapens landskap”
79

 där retorn finner innehåll till en 

argumentation. Framingteorins scheman och toposlärans platser kan ses som 

närbesläktade metaforer som bägge betecknar tanke- och språkstrukturer. En 

skillnad består i toposlärans koppling till argumentationsteori och till retorikens 

inventio.
80

 Eftersom modellerna uppvisar sådana likheter lämpar sig toposläran 

väl som utgångspunkt för att göra en framinganalys. Fördelen med att använda 

toposläran är att den erbjuder konkreta tillvägagångssätt för att studera topos 

genom bland annat argumentationsstrukturer och troper.  

Vi har sett att framinganalyser ibland inte lyckas skilja ’vad’ från ’hur’ – de 

når inte fram till ’hur’ utan stannar vid ’vad’. Med Gabrielsens
81

 modell kan vi 

göra en sådan skillnad och försäkra oss om att även undersöka ’hur’. Han skiljer 

nämligen mellan materiella och formella topos och visar hur de kan studeras 
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 Jfr Dissoi logoi, 2013. 
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 Kuypers (2009b). 
78

 På svenska topik och på latin locus (plats). 
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 Wolrath Söderberg (2012) s. 15. 
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 Jfr t ex Lindqvist (2008) s. 65ff. 
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 Gabrielsen (2008) s. 28-34; 132. 
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utifrån argumentationsteorier. De förstnämnda rör en utsagas innehåll och 

definitioner, och de sistnämnda rör framställningens form – dess relationer. De 

materiella topikerna handlar om vad vi talar om och de formella topikerna handlar 

om hur vi talar om det.  

Gabrielsen
82

 avser med materiella topos platser som inte i sig själva är 

argument, utan platser på vilka vi kan bygga argument, till exempel miljö eller 

ekonomi. Exempel på välkända moderna topos är de journalistiska 

utgångspunkterna när, var, hur, vem, vad, med hjälp av vad och varför, som 

används för att uttömmande beskriva en handling. Andra exempel på materiella 

topos som Gabrielsen nämner är Aristoteles topos ekonomi, krig och försvar. Till 

Aristoteles topiker skulle vi kunna foga dagsaktuella topos som öppenhet eller 

miljö. På alla platser kan både för- och motargument i en fråga byggas, men olika 

platser lämpar sig olika väl för att framföra olika intentioner och tilltalar 

människor i kulturella kontexter olika mycket.  

Med formella topos avser Gabrielsen
83

 form och struktur: arguments 

slutledningsmekanismer. Några exempel från Aristoteles är argument uppbyggda 

utifrån motsättningar (att behärska sig är bra för det är skadligt att förlora 

kontrollen), analogier (A är det samma som X, A liknar B, alltså skulle B kunna 

vara A) och mer/mindre (om inte gudarna vet allt, hur ska då människan kunna 

göra det?).  

Gabrielsens toposanalys sker i tre steg. Först undersöker han materiella topos, 

för att besvara frågan vad saken gäller, vilka aspekter som framtonas och 

nedtonas. Sedan undersöker han formella topos, för att besvara frågan hur en viss 

slutsats möjliggörs. I ett tredje steg görs en omskrivning från definition och 

relation till handling. Valda definitioner och relationer i argument motiverar 

nämligen olika påföljande handlingar.
84

  

I ett analysexempel hos Gabrielsen visar han hur implikationer konstrueras. I 

exemplet definieras händelserna den 11 september 2001 som en krigshandling. 

Det rättfärdigar ett militärt svar. Om händelsen istället hade definierats som en 

kriminell handling hade det motiverat andra påföljder, då rätt instans för 

kriminella handlingar inte är försvarsmakt utan domstol (i en västerländsk 

doxa).
85

  

Som konstaterades i kapitel 3.2.2 är det inte alltid möjligt eller meningsfullt att 

skilja materiella topos (definitioner) från formella (relationer), men det viktiga är 

att det i en diskurs finns ett ’vad’ och ett ’hur’, även om de ofta hänger samman 

med varandra. Dessa ’vad’ och ’hur’ motsvarar framingteorins åtskillnad mellan 

teman och inramningar. 
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4 

 

Material 

 

 

 

Här behandlas material och urval, sett i relation till teorier om opinionssidorna 

som arena och aktör för opinionsuttryck. Syftet är att visa hur urvalet gjorts samt 

att motivera relevansen av opinionssidorna som studieobjekt. 

 

4.1  Opinionssidornas roll som aktör och arena för 

åsikter 
I detta avsnitt diskuterats den journalistiska opinionsgenrens växande betydelse i 

journalistiken för att visa varför den utgör ett intressant studieobjekt. Ett 

oberoende journalistiskt ideal präglar Sveriges redaktioner, vilket vi ska se gynnar 

opinionsgenren. Sedan andra världskriget har journalistkåren professionaliserats 

och fått ökad självständighet gentemot utgivarna. Den oberoende journalistiken 

passar dessutom bra för att kunna rikta sig till breda marknader.
86

 Vidare är ordet 

integritet viktigt i ett öppet samhälle, samtidigt som detta öppna samhälle präglas 

av åtskillig PR-aktivitet. Medierna utstår oundvikligen en hel del tryck utifrån. 

Likväl måste de gentemot läsarna visa sitt oberoende. Två sätt för att göra det är 

dels att arbeta mot egna mål, dels att visa att man inte påverkas av yttre 

påtryckningar.
87

 Ett sätt att tydliggöra sitt oberoende kan vara genom att skilja 

mellan en neutral och sakligt rapporterande nyhetsjournalistik å ena sidan, och å 

andra sidan en mer analyserande och kommenterande opinionsjournalistik – med 

en tydlig egen riktning.
88

  

I papperstidningen har gränsen mellan nyheter och opinion traditionellt kunnat 

göras tämligen synlig. Ledarartiklar, politiska kommentarer och debattartiklar 

finner vi vanligtvis på första uppslaget.
89

 I nätupplagorna ser det annorlunda ut. 

Här sammanblandas olika journalistiska genrer.
90

 Här puffas kommentarer och 

debattartiklar bredvid andra artiklar i nyhetsflödet. På ett i olika grad synligt sätt 

anger tidningarna artikeltypen i rubriken. Men frågan är ifall läsarna uppfattar vad 

som är vad när de klickar runt bland nätartiklarna. Nätupplagornas form gynnar 
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rimligen konceptionen av artiklar, oavsett genre, som delar i ett ständigt 

utvecklande händelseförlopp och som olika led i ett pågående nyhetsberättande 

snarare än som statiska nedslag vid en viss tidpunkt och utifrån fasta former.  

En förklaring till varför opinionsgenren växer, utöver att genrerna uppluckras i 

nättidningarnas nyhetsflöde, består av det ökade trycket på webbtidningar att 

ständigt uppdatera. När ingenting händer måste det ändå komma nya nyheter. 

Dilemmat uppstår även under intensiva nyhetsdrev. Till exempel har studier visat 

att 20 till 30 procent artiklarna veckan efter 11 september innehöll spekulationer, 

en siffra som ökade för varje dag efter händelsen.
91

 Fenomenet liverapportering 

innebär inte att det faktiskt finns mer att rapportera om. Snarare bidrar formatet 

till att föda ett informationsbehov som sedan måste tillgodoses. 

Ett ytterligare fenomen som kan tala för att kommentarsgenren blir allt 

viktigare, är ett ökat fokus på personen bakom kommentaren. På en allt tuffare 

nyhetsmarknad krävs profilerat medieinnehåll och här blir den signerade 

opinionsjournalistiken ett viktigt konkurrensmedel. Kolumnisterna blir fler, de 

lyfts fram med bildbyline och signatur för att skapa ett personligt tilltal.
92

  

Samtidigt som det kan finnas risker i att gränsen mellan nyheter och opinion 

suddas ut, kan det hävdas ingå i ett journalistiskt uppdrag att granska och 

kommentera, vilket innebär att ta ställning. Den tolkande journalistiken växer som 

ideal, och det objektiva idealet blir mindre viktigt.
93

 På så vis är det inte 

nödvändigtvis så att uppluckringen av genre är negativ. Men säkert är att 

opinionsgenren växer. Ur ett framingperspektiv kan vi därmed anta att den med 

stor trolighet kommer att bidra till att inrama övrigt medieinnehåll. Det antagandet 

bekräftas även av en funktion hos genren. Det finns ett samspel mellan politiska 

kommentarer och reportage, berättar en redaktör på Norska Dagbladet. 

Kommentarerna knyter inte bara an till nyhetsflödet, utan ofta blir de till 

utgångspunkt för vidare reportage.
94

 Med den utgångspunkten skulle 

kommentarsgenren fylla en viktig roll för övrig diskurs. På så vis utgör den ett 

intressant och viktigt studieobjekt. 

 

4.2  Material och urval 
16 opinionsartiklar publicerade i DN och Aftonbladet har undersökts. Materialet 

utgörs av tre redaktionella kommentarer i DN, sex redaktionella kommentarer i 

Aftonbladet, en chatt i Aftonbladet, två debattartiklar i Aftonbladet och fyra 

debattartiklar i DN. Dessa artiklar utgör samtliga redaktionella kommentarer 

publicerade i tidnigarna inom två månader efter olyckan. Bland debattartiklarna 

under samma tidsperiod har ett visst urval gjorts som jag redogör för nedan. 
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4.2.1  DN och Aftonbladet som opinionsarenor 

Sedan internetboomen har det visat sig att de starkaste aktörerna på nätet är 

medieaktörer som är ledande även i traditionell form.
95

 Med tanke på att 

opinionsmaterial som läses av fler torde ha större potential att inrama övrig 

mediediskurs har jag valt att undersöka opinionsmaterial i Sveriges två största 

webbtidningar, vilka även utgör den största dagstidningen och den största 

kvällstidningen. DN var år 2010 Sveriges största pappersdagstidning och 

Aftonbladet den största papperskvällstidningen.
96

 På nätet var Aftonbladet.se vid 

tiden för Fukushimaolyckan, den mest besökta webbplatsen i Sverige efter MSN:s 

nätverk, med över 6 miljoner unika besökare. DN.se var den mest besökta 

dagstidningen med nästan 1,8 miljoner unika webbläsare.
97

  

 

4.2.2  Genrer på DN:s och Aftonbladets opinionssidor 

Den journalistiska opinionsgenren kan delas in i redaktionella kommentarer 

(ledare, krönikor, kolumner och gästkrönikor) och externa kommentarer 

(debattartiklar och chattar). De flesta större tidningar har speciella 

ledarredaktioner som enbart arbetar med kommenterande journalistik och 

debattredaktion. Dessa kan bestå av chefsredaktören eller ansvarig redaktör för 

politiska kommentarer, ledarskribenter och debattredaktörer.
98

 Arbetet liknar de 

politiska reportrarnas arbete och består av att läsa tidningar och följa politiska 

händelser.
99

 Nedan beskriver jag aspekter av genren för att förklara skillnader 

mellan olika artiklar.  

En funktion hos redaktionella kommentarer är att förklara skeenden och 

fungera som en hjälp för att läsaren ska kunna ta till sig andra nyhetsartiklar.
100

 På 

så vis kan man som redan nämnts säga att de fyller en pedagogisk och inramande 

funktion. Samma funktion torde gälla opinionsgenren i stort, oavsett avsändare. 

Externa aktörer kan givetvis skriva med andra, bakomliggande agendor än att som 

journalisten ”förklara” nyhetsskeenden. Samtidigt tror jag att det är vanskligt att 

utgå från att journalister skulle ”förklara” på ett mer objektivt sätt än exempelvis 

en politisk aktör. Oavsett avsändare så utgör alla språkliga framställningar, med 

det retorikvetenskapliga perspektiv som vi såg i kapitel 3, subjektiva 

konstruktioner som kommer att inrama skeenden. Däremot blir den förförståelse 

av en genre som läsaren har givetvis avgörande för hur texten kommer att förstås. 

Genren, eller läsarens förståelse av genren, inramar med andra ord texten. 
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Ledaren är ”den vanligen osignerade artikel som uttrycker publikationens åsikt 

i en aktuell fråga”.
101

 Dessa åsikter skiljer sig från annat opinionsmaterial genom 

att principiellt vara i linje med den ideologi som uttalas i tidningens stadgar. 

Ståndpunkten kan variera i enskilda frågor, men där det i övrigt journalistiskt 

material är önskvärt att belysa olika infallsvinklar, strävar ledaren efter viss 

kontinuitet.
102

 Övriga redaktionella kommentarer består av kolumner (tidigare 

krönikor), ledarkrönikor och gästkrönikor. Dessa fyller likartade funktioner som 

ledaren, men behöver inte nödvändigtvis följa tidningens ideologiska linje.
103

 

Gästkrönikor räknar jag till redaktionella kommentarer trots att de skrivs av 

externa aktörer, eftersom de publiceras i ledarsektionen och inte på debattsidorna. 

Jag utgår från att det är ledarredaktionen som väljer att ta in gästkrönikor som 

passar på ledarsidorna på samma sätt som frilansjournalister anlitas, medan det på 

debattsidorna ofta är externa aktörer som tar initiativ till att skriva artiklar som 

kan gå på tvären mot redaktionens linje – även om redaktionerna står för urvalet. 

Formen på redaktionella kommentarer kan variera, och därmed funktionerna. 

Några typologier av redaktionella kommentarer är med Igland och Stølås
104

 

’bakgrundsartiklar’, som sätter in nyheter i ett sammanhang med en ordentlig 

genomgång av för- och motargument; ’artiklar utan eftertanke’, som kommenterar 

något referat utan djupare analys; ’något måste göras’, där en lösning föreslås på 

ett problem; ’nytt perspektiv’, ett nytt sätt att se på en fråga introduceras; ’goda 

exempel’, goda exempel på beslut som ska fattas lyfts fram och sist ’fylliga 

referat’, som är en sammansättning av andras åsikter. Dessa former kan även 

tänkas vara överförbara på debattartiklar.  

Chatten som genre hamnar i gränslandet mellan extern och redaktionell 

kategori. Det är externa röster som kommer till tals i chatten, men 

ämnesinriktningen styrs av de frågor som lyfts och som väljs ut av redaktionen. 

 

4.2.3  Översikt av det empiriska materialet 

Nu ska jag redogöra för hur artiklarna valts ut. I respektive tidningar gjordes en 

sökning på olika varianter av orden ’kärnkraft’, ’Fukushima’ och ’energi’ under 

tidsperioden två månader efter olyckan. Perioden har avgränsats till två månader 

efter olyckan för att omfatta dels det direkta och osäkra skedet under vilket 

händelserna utspelades och definierades, dels för att matcha tiden för de 

opinionsmätningar som vi såg visade att opinionen för kärnkraft direkt föll 

marginellt, för att två månader senare återgå till som den var före olyckan. 

Direkt sållades några artiklar bort. Artiklar i gränslandet mellan nyheter och 

opinionsinlägg under nyhetssektionen ”Analys” i Aftonbladet valdes bort då de de 
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facto inte var publicerade på opinionssidorna, även om de innehöll en funktion att 

förklara nyhetsskeenden. Även artiklar liknande opinionsgenren publicerade på 

kultursidorna valdes bort. Andra artiklar som valdes bort var opinionsartiklar med 

partipolitiskt fokus som ytterst perifert behandlade kärnkraftsfrågan.  

Ett första urval gav 25 artiklar. Dessa utgjordes för det första av samtliga 

ledare och debattartiklar om kärnkraftsolyckan och kärnkraftsfrågan, för det andra 

av ett urval av chattar med externa aktörer publicerade på debattsidorna i 

Aftonbladet och för det tredje av ett urval av olika former av signerade, interna 

kommentarer: ledarkrönikor, kolumner och gästkolumner.  

Nedan en översikt över detta totala material: 

 

DN redaktionella kommentarer Aftonbladet redaktionella kommentarer 

”Japans nöd är vår”, ledare 13/3 

”Nedkyld entusiasm”, signerat Brahma 

Chellaney 16/3 

”Den onda strålningen”, ledare 17/3 

”Osäkerhetens tid”, ledare 18/3 

”Merkel: Ingen känsla i fingertopparna”, 

signerat Gunnar Jonsson 26/3 

”Gröna önskedrömmar”, ledare 10/4 

”Kärnkraftens verkliga pris”, ledarkrönika 

Anders Lindberg 14/3 

”Kärnkraften har ingen framtid”, 

ledarkrönika Anders Lindberg 15/3 

”Tjernobylhelvetet är långt ifrån över”, 

kolumnist Natalia Kazmierska 15/3 

”Det är hög tid att börja ifrågasätta 

kärnkraften”, kolumnist Anders Westgårdh 

15/3 

”Minnet är kort när det handlar om 

kärnkraft”, Kolumnist Lena Mellin 16/3 

”Livsfarligt i 100 000 år”, ledarkrönika 

Ingvar Persson 16/3 

”En härdsmälta för kärnkraftsvänner”, 

kolumnist Lena Mellin 18/3 

”Fukushima är en svart svan”, ledare 

Katrine Kielos 18/3 

”Nu kan vi också säga Fukushima”, 

ledarkrönika Ingvar Persson 19/3 

”Katastrofer är inte pr-problem”, ledare 

Ingvar Persson 25/3 

 

DN debatt Aftonbladet debatt 

”Sverige måste skrota de äldsta 

kärnreaktorerna”, Professor i miljö Per 

Kågeson 17/3 

”Minst två kärnreaktorer kan stängas 

utan problem”, Miljöpartiet 8/4 

”Att stänga två reaktorer skadar svensk 

basindustri”, SKGS 8/4 

”Vi fattar inga panikbeslut om 

kärnkraften”, allianspartierna 14/4 

”Kärnkraft eller inte?”, chatt med Moderat 

och Miljöpartist 15/3 

”Japaner gör vad som krävs för att klara 

sig”, chatt med Japan-expert 15/3 

”Delvis härdsmälta har redan skett”, chatt 

med strålningsexpert 17/3 

”Katastrofen i Japan är långt ifrån över”, 

Joar Tiberg 8/4 

”Vi måste bestämma oss om kärnkraften”, 

Göran Bryntse och Michael Karnerfors 26/4 
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Alla artiklar togs dock inte med i analysen då det av tidsmässiga skäl fanns behov 

att avgränsa ytterligare.  

Samtliga redaktionella kommentarer under det första intensiva skedet till och 

med den 17 mars (nio stycken, varav tre i DN och sex i Aftonbladet) analyserades. 

DN:s redaktionella kommentarer av katastrofen var som vi kan se i uppställningen 

betydligt färre.  

Samtliga debattartiklar under de två månaderna undersöktes. Fler 

debattartiklar förekommer i DN än i Aftonbladet.  

Två av chattarna i Aftonbladet visade sig vara mindre relevanta för studien. 

Chatten med en Japanexpert fokuserar i princip inte på kärnkraft och chatten med 

en Strålningsexpert är inte genremässigt relevant. Den fungerar inte som vare sig 

den undersökta chatten med Moderaterna (M) och Miljöpartiet (MP) eller övriga 

debattartiklar explicit opinionsbildande, utan är snarare informerande. Den hade 

passat bättre publicerad på nyhetssidorna. 

En översikt av nyhetsrapporteringen i berörda tidningar har gjorts, i huvudsak 

utifrån rubriker och ingresser, för att i stora drag ge opinionsartiklarna en kontext. 
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5 

 

Metod 

 

 

 

I detta avsnitt visar jag hur jag analyserat för att söka svar på forskningsfrågorna 

hur händelserna inramades och hur inramningarna skapar diskursiva 

implikationer. Här visar jag således ett konkret tillvägagångssätt för att undersöka 

hur retorik och framing kan användas integrerat i en retorisk och kvalitativ 

framinganalys, vilket utgör uppsatsens övergripande och teoretiska syfte. Därefter 

diskuterar jag hur jag förhåller mig till resultaten. 

 

5.1  Analysförfarande: Retorisk framinganalys 
Såväl den empiriska studien som teori- och metodutvecklingen har bedrivits 

abduktivt, vilket innebär att teorierna, liksom det empiriska materialet, formats 

under analysens gång i takt med att materialet undersökts.
105

 Snarare än att pressa 

in materialet i förutbestämda kategorier har en bred uppsättning av retoriska 

teorier testats, från merparten av de grundläggande antika teorierna kopplade till 

partesläran till modernare argumentationsmodeller. Här presenterar jag enbart de 

verktyg som kom till användning i ett slutskede av analysen.  

Jag använder i analysen begrepp från framingteorin såsom ’inramning’ och 

’tema’, samtidigt som jag använder funktionen från Gabrielsens modell att 

synliggöra implikationer i och för diskurser. Från toposläran lånar jag idén om hur 

materiella topos skiljer sig från funktionella topos, även om jag i analysen inte 

talar om topos. Topos som koncept blir för denna studie ett sätt att tankemässigt 

göra skillnad mellan ’vad’ och ’hur’ och således för att förstå hur framing kan 

synliggöras, men jag använder det inte uttalat som konkret verktyg. Från 

toposläran hämtar jag konkreta analysverktyg som jag redogör för nedan och som 

i kapitel 3.3 sades kunna kopplas till materiella och funktionella topos: 

ämnesmässiga topos eller teman, slutledningsformer, fallasier, metaforer, 

metonymier och värdeord. 

Under analysens gång skapades kategorier utifrån olika sätt att inrama på som 

urskiljdes genom nämnda toposanalys, och begrepp togs fram för att beskriva 

dessa inramningar: selektiv inramning, dikotomisk inramning, lokaliserande 

inramning, transformativ inramning, alluderande inramning, tonsättande 
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inramning samt annekterande inramning. Inramningarna tillskrevs sedan 

funktioner. I analysen urskiljde jag funktioner hos dessa inramningar genom att 

använda idén hämtad från Gabrielsens
106

 modell om att diskurser skapar 

implikationer, och resonerade kring vilka dessa implikationer skulle kunna vara: 

kring huruvida olika sätt att inrama på kan fungera som identifikationsgrunder, 

kring hur olika toner i diskursen kan påverka vidare diskurser samt hur vissa sätt 

att argumentationstekniskt lägga beslag på argument och omöjliggöra vidare 

motargumentation kan styra eller skapa implikationer för efterföljande diskurser.  

För att ge läsaren en förförståelse för sätten att inrama på beskriver jag dem 

kortfattat i inledningen av resultatkapitlet. Sätten att inrama på och deras 

funktioner diskuteras sedan mer på djupet i uppsatsens diskussionsavsnitt. 

 

5.1.1  Ämnesmässiga teman 

Ämnesmässiga teman utgör materiella topos, det vill säga framingens ’vad’. För 

att synliggöra ämnesmässiga teman fokuseras i denna studie artiklarnas 

huvudsakliga inriktning (såsom miljö, ekonomi och säkerhetsfrågor). Som jag 

nämnde i kapitel 3 med utgångspunkten att framing är en organiserande princip i 

texter – en struktur som även utgörs av implicita inslag – är teman och deras 

inramningar inte alltid möjliga att skilja åt. Implicita teman urskiljs i analysen 

utifrån slutledningsformer, fallasier, metonymier, metaforer och värdeord. 

 

5.1.2  Slutledningsformer och fallasier 

Slutledningsformer utgör formella topos, det vill säga framingens ’hur’. En nyckel 

till att förstå slutledningsformer är enligt Gabrielsen
107

 Toulmins 

argumentationsmodell som beskrevs i kapitel 3.1. I denna analys använder jag inte 

Toulmins begrepp utan nöjer mig med att mer i klarspråk tala om premisser som 

belägger en tes och utgår från ett eller annat antagande om världen som kan 

fungera som identifikationsgrunder, som motsvarar Toulmins garant. Toulmins 

garanter kan som sagt fungera som identifikationsgrunder om de tangerar 

människors informationsbehov, underhållningsbehov, kognitiva scheman, 

världsbilder, värderingar etc.  

Jag undersöker slutledningsprinciper såsom den nämnda analogin. Andra 

gånger resonerar jag i klarspråk kring hur slutledningar faktiskt ser ut, utan att 

använda tidigare bestämda figurer såsom analogin för att förklara dem. Vidare 

undersöker jag slutledningsformer som fallasier. Fallasi är ett retoriskt sätt att tala 

om felslut. Fallasibegreppet medför ett retoriskt synsätt på diskurs där det inte 

finns ett objektivt ”rätt” eller ”fel” sätt att sluta ett argument på. Måttstocken för 
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rätt och fel utgörs istället för logik av doxa.
108

 Exempel på fallasier ser vi i 

analysen i hur olika alternativ såsom kärnkraft eller kolkraft ställs upp som 

uteslutande varandra, att det görs jämförelser eller uppställningar mellan goda och 

onda krafter etc.  

 

5.1.3  Metonymier 

Framing kan som sagt vara explicit: ”kärnkraftens konsekvenser är förödande”, 

skriver MP:s Yvonne Ruwaida i en chatt i Aftonbladet den 15 mars. Eller så kan i 

princip samma konsekvenser definieras implicit: ”Först i Harrisburg, sedan i 

Tjernobyl och nu i Fukushima har vi fått se de enorma krafter som släpps lösa om 

något händer”, skriver Aftonbladet i sin första ledare om Fukushimaolyckan, den 

14 mars. Platserna är metonymier – troper för ’delen för helheten’ eller ’helheten 

för delen’. Jag använder i analysen metonymier i en bredare bemärkelse som även 

kan beteckna andra olika former av överföringar av innebörd där någonting 

betecknar någonting annat. Andra metonymiska relationer kan vara orsak för 

konsekvens eller namn för egenskap.
109

 Staden Tjernobyl betecknar i själva verket 

olyckan i Tjernobyl.  

En styrka i metonymin består i hur den gör händelser påtagliga genom en enda 

åskådlig bild. Det enda ordet, ’Tjernobyl’, fungerar som en konkret och 

omedelbar stillbild av en betydligt mer omfattande tankebild.  

Metonymier är tydligt både materiella och formella topos. Dels har de en form 

som kan studeras som en slutledningsprincip, dels innehåller de ett mer eller 

mindre implicit ämnesinnehåll.  

 

5.1.4  Metaforer 

Begreppet ’släpps lösa’ kan vi analysera som en metafor. Självfallet är det inte så 

att någon bokstavligen öppnar och lössläpper kärnkraftens enorma krafter eller att 

dessa krafter ens kan hållas fast från första början. Även metaforen är liksom 

metonymin en sorts överföring och kan således förstås både som formellt och 

materiellt topos. I metaforen är det någon form av likhet mellan sak- och bildled 

som överförs. 

Metaforen innebär en bildlig form av överföring genom symboler. Men 

gränsdragningen mellan metafor och bokstavlighet kan bli svår att dra. Ett 

exempel är ordet ’förödelse’. Skapar kärnkraften bokstavlig förödelse, eller ska vi 

förstå förödelsen i metaforisk, bildlig bemärkelse (till exempel betecknande 

’ekonomisk nedgång’ eller ’mänskliga förluster’)? Här blir det uppenbart att 
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gränsen mellan bokstavlighet och bildlighet inte är given, och att det är läsarens 

förförståelse och inramningen av metaforen som inverkar på hur den kommer att 

förstås. 

 

5.1.5  Värdeord och värdering av betydelse 

I analysen blir frågan om ordval central. Vilka värdeladdningar har de valda 

definitionerna? Är de positiva eller negativa och vad betyder de? Två begrepp 

som jag återkommer till i diskussionen av inramningen tonsättande inramning är 

eufemismer och dysfemismer. Eufemismer och dysfemismer är stilfigurer för 

förskönande respektive pejorativa omskrivningar. Men jag har insisterat på att 

verkligheten inte kan förstås utan språket, och därför blir begreppet 

’omskrivningar’ problematiskt och kräver några förtydligande ord.  

En omskrivning förutsätter ju någon form av utgångspunkt att omskriva 

utifrån, vi skulle kunna kalla det en etisk nollpunkt i relation till vilket ett 

alternativ blir godare än det andra. Men om verkligheten saknar mening utan 

tanken om den så blir det svårt att finna en nollpunkt. Den vore alltid en språklig 

konstruktion, uttryck för en tanke. 

Ett bra exempel finner vi i ordet ’katastrof’. Det är odiskutabelt att en katastrof 

drabbat människorna i Japan, skulle vi kunna hävda. Utifrån ’katastrof’ som etisk 

nollpunkt blir definitionen ’tillbud’ en eufemism och definitionen ’apokalyps’ en 

dysfemism. Men, skulle den postmoderna ideologikritikern kunna hävda, för att 

kritiskt kunna granska de diskurser som vi tar för givna måste även den etiska 

nollpunkten kunna ifrågasättas. Annars missar vi målet att synliggöra den 

grundläggande och osynliga doxan. Samtidigt riskerar vi då att hamna i filosofiska 

resonemang som inte är konstruktiva för analysen – eftersom få människor skulle 

hävda att Fukushimakatastrofen inte var en katastrof blir sådana resonemang 

absurda. Gränserna för vad som är att tolka som positivt eller negativt avgörs av 

läsaren och av situationen. Det är till exempel inte allmängiltigt att begreppet 

’säkerhet’ är positivt laddat, men är det sannolikt för de allra flesta i 

kärnkraftssammanhang. Och för att överhuvudtaget kunna säga något om det 

empiriska materialet tar jag liksom Aristoteles ”den allmänna meningen”
110

 som 

utgångspunkt för vad som är ’rätt’, med förehållet att det skulle kunna vara 

annorlunda.
111

  

 

5.2  Vetenskapligt förhållningssätt 
Här diskuteras förhållningssätt till studiens resultat och några metodologiska 

problem. 
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Tidigare sades att framing i inramningsbemärkelse innebär att inslag i texten 

påverkar förståelsen av ämnet, på samma sätt som de ord vi väljer att använda 

som perspektiv blir avgörande för hur vi förstår något. Samma synsätt gäller i 

relation till studiens tillvägagångssätt, genomförande och resultatpresentation. 

Det synsätt på diskurs och verklighet som diskuterats kan i vetenskapsteoretisk 

bemärkelse beskrivas som hermeneutiskt, tolkningsvetenskapligt. Ur en sådan 

infallsvinkel utgår en förståelse alltid från tidigare förståelser som i sin tur ligger 

till grund för senare förståelser.
112

 En tolkning är beroende av såväl förförståelse 

som valda infallsvinklar. Forskaren kan aldrig frigöra sig från sina perspektiv, 

men i ett försök att välja infallsvinklarna konstruktivt kan hen välja dem i samspel 

med materialet. Att arbeta abduktivt är i själva verket ett sätt att tolka på, som 

följer ett slags spiralformat mönster i syfte att skapa en förförståelse i symbios 

med materialet. Fördelen med en bred användning av retorikvetenskapliga teorier 

är att kunna synliggöra aspekter av vad som faktiskt händer i de olika artiklarna.
113

 

Framinganalyser, i synnerhet hermeneutiska framinganalyser, har kritiserats 

för att inte vara tillräckligt transparenta.
114

 Denna studie söker med hjälp av 

retorikvetenskaplig teori och genom den metod som utvecklats, en lösning på det 

metodologiska problem som det kan innebära när framingstudier inte använder 

konkreta analysverktyg för att studera diskursiva fenomen och funktioner.  

För att presentera resultaten blir det nödvändigt att göra ett urval i den stora 

mängden analysdata. Att välja ut huvudsakliga teman och inramningar framför 

andra är med andra ord en urvalsprocess precis som de journalistiska urval och val 

av perspektiv som är föremål för analysen. Att kategorisera resultaten innebär 

alltid en förenkling av verkligheten. Fördelen är att det går att säga betydligt mer 

om materialet med hjälp av teoretiska kategorier än utan dem.  

De vetenskapliga fynden utgör i en hermeneutisk studie alltid en tolkning och 

(re)konstruktion av en verklighet, och gör inga sanningsanpråk. Det ingår 

dessutom i idén om kritisk retorisk analys att olika forskare faktiskt gör olika 

tolkningar, men måste argumentera för dessa. Kuypers
115

 skiljer rent av mellan 

’criticism’ och ’science’ som vetenskapliga metoder. Där Matthes & Kohring
116

 i 

kritiken mot framinganalysens transparens bland annat lyfter innehållet av 

personliga påståenden som en brist, menar Kuypers
117

 att ”criticism /…/ actively 

involves the personality of the researcher” och uppmuntrar det faktum att många 

kritiker utvecklar helt egna perspektiv för att uttrycka vad de ser.  

Valet av disposition får en viktig betydelse för hur resultaten inramas. Valet att 

använda en disposition utifrån händelsekedjor kan hävdas konstruera ett 
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episodiskt sambandsförhållande som på sitt vis blir förenklat. Ett alternativ hade 

kunnat vara att presentera resultaten utifrån sätt att inrama på. Det hade möjligen 

inramat inramningarna som mer centrala och hade kanske ur ett hänseende gjort 

det lättare för läsaren att förstå just inramningarna som kategorier. Jag har valt att 

föra en diskussion om inramningstyper i slutet av uppsatsen och att redogöra för 

resultaten kronlogiskt. Det placerar inramningarna i en kontext, skapar en 

tydligare översikt över det empiriska materialet som gör att det blir något lättare 

att ”se” de artiklar jag analyserat framför sig mer i sin helhet (och således lättare 

att ifrågasätta min tolkning) samt tillåter oss att bättre skilja olika aktörer, 

artikeltyper och enskilda artiklar från varandra. 
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6 

 

Resultat 

 

 

 

Låt oss nu undersöka resultaten av den empiriska studien och se hur DN:s och 

Aftonbladets opinionssidor fungerade som aktör och arena för diskurser om 

kärnkraft i det osäkra skedet efter Fukushimakatastrofen.  

För att skapa en förförståelse för de sätt att inrama på som urskiljs i analysen 

beskriver jag dem här kortfattat. En djupare diskussion om inramningarna och 

deras funktioner förs i slutdiskussionen. 

 

Selektiv inramning 

 

Dikotomisk inramning 

 

Lokaliserande inramning 

 

Transformativ inramning 

 

Alluderande inramning 

 

 

Tonsättande inramning 

 

 

Annekterande inramning 

Att framhäva vissa aspekter mer än andra, eller att säga en sak och 

på så vis inte synliggöra en annan.  

Att göra en svart-vit uppställning mellan alternativ och på så vis 

reducera valmöjligheter. 

Att placera frågan mer eller mindre nära läsarna, geografiskt eller 

känslomässigt. 

Att ifrågasätta diskursen istället för sakfrågan, det vill säga att 

kommentera andra inramningar. 

Att skapa en relation till någonting som hänt, ofta genom en 

analogi, och lyfta fram det som ”bildbevis” för att illustrera 

potentiella konsekvenser. 

Att skapa förutsättningar för positiva eller negativa toner i 

diskursen. Tonsättningen kan vara eufemismgrundande eller 

dysfemismgrundande. 

Att lägga beslag på sådana perspektiv som vanligtvis används av 

motståndarna, och att göra dem mer eller mindre obrukbara för 

motdebattörer. 

 

6.1  Kontext: Händelser och nyhetsrapportering 
Redan om vi jämför rubrikerna till opinionsartiklarna med varandra (se kapitel 

4.2.3) kan vi se hur Aftonbladet mer uttalat tar tillfället i akt för att ifrågasätta 

kärnkraften. DN:s rubriker är för den delen inte positivt värdeladdade, men visar 

inte på samma sätt explicita sätt som rubriken ”Kärnkraften har ingen framtid” i 

Aftonbladet den 15 mars, att kärnkraften bör avvecklas. 

Den 11-12 mars 2011 kan läsarna i text, bild och chatt följa 

händelseutvecklingen efter tsunamin i Japan genom tidningarnas 

direktrapportering. Rapportering och bilddokumentation om förödelsen, de 

drabbade människorna och händelserna vid kärnkraftverket följs av spekulationer 
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kring vilka risker som gör sig gällande. Det visas rörliga bilder av 

rökutvecklingen efter explosionen på kärnkraftverket, rapporteras om extremt 

höga radioaktiva nivåer i anläggningen och om omfattande evakuering kring 

kärnkraftverket efter att kylsystemen lagt av. Japans premiärminister definierar 

händelserna som de värsta i landet sedan andra världskriget. Spekulationer kring 

att radioaktiva ämnen läckt ut börjar florera. 

Steg för steg från den 12 mars handlar nyhetsartiklarna allt mer om 

strålningsrisker och om härdsmältan, som gradvis blir ett faktum – nyheten 

smyger sig på och det är under flera dagar osäkert hur allvarlig situationen 

egentligen är. En anledning har som tidigare nämndes hävdats vara för att de 

japanska myndigheternas kommunikation inte var tydlig.
118

 Nyhetsartiklarna 

handlar allt mer om strålningen och farorna för människor och miljö, om de 

arbetare på kärnkraftverket som riskerar livet, och så småningom om att några 

svenska politiker vill se över villkor för såväl kärnkraftsproduktion som 

slutförvaringsplaner, vilket kritiseras av andra. Nyhetsrapporteringen om 

Fukushima avtar därefter gradvis och efter ett par veckor är det andra frågor, 

såsom Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt, som fångar såväl 

nyhetsredaktionernas som ledarskribenternas och debattörernas uppmärksamhet.  

 

6.2  De inledande ledarartiklarna 
I analysen har det visat sig att flera av de teman som förekommer i de inledande 

ledarartiklarna är återkommande i respektive tidningars senare redaktionella 

kommentarer. De är extra intressanta för att de utgör de första explicita 

opinionsuttrycken från Sveriges två största tidningar i en osäker situation där 

människor söker ledarskap och information. Här har tidningarna möjlighet att i ett 

osäkert skede med ledarartiklarna etablera sina definitioner av vad det är som 

händer, vilka orsaker som ligger bakom och vilka lösningar som är nödvändiga, 

lyfta fram och bort infallsvinklar som senare debatter och förståelser av 

händelserna kan komma att ledas av. Därför presenteras analys och några 

slutsatser om dessa, innan vi undersöker det övriga materialet. 

 

6.2.1  ”Japans nöd är vår”, ledare i DN den 13 mars 

DN:s första ledares rubrik ”Japans nöd är vår” antyder en av artikelns huvudteser, 

nämligen att det finns behov av internationellt samarbete för att ”[n]aturens 

krafter kan få förödande följder. Därför är det alla staters skyldighet att bygga upp 

så säkra samhällsstrukturer som möjligt.” DN visar genom starka ord och 

metaforer att de tar oron för tsunamins följder på allvar, till exempel i 

formuleringar som ”naturens krafter sveper med sig människor och hela byar”, 

”en isande insikt om allvaret i den pågående händelseutvecklingen” eller ”[v]it 
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rök vällde ut ur anläggningen och de redan katastrofala följderna av tsunamin fick 

en ny och oroväckande dimension”.  

En bit in i artikeln övergår stilen till att mer sakligt informera, det vill säga det 

känsloladdade och målande språket överges till förmån för en mer bokstavlig och 

faktamässig stil. Det berättas att strålningsnivåerna varit höga på kärnkraftverket 

redan innan explosionen, om den evakuering som gjorts och att arbetet med att 

kyla reaktorn pågår sedan gårdagen. En viktig skillnad som vi ska se jämfört med 

Aftonbladets artikel ligger i hur risken för härdsmälta behandlas: 

 

Om nedkylningen fungerar kommer explosionen förhoppningsvis att få 

begränsade följder. Experter som intervjuades i olika medier i går 

framhöll att risken för en härdsmälta inte var överhängande men 

samtidigt inte kunde uteslutas. 

Det som hänt visar med all önskvärd tydlighet hur sårbart det 

moderna, energiberoende samhället är.
119

 

 

Genom övergången till den sakligare stilen ger DN nu informationssökande läsare 

klar och tydlig ledning. Att åtgärder såsom evakuering och kylning vidtagits kan 

förstås som tecken på att berörda aktörer i Japan håller på att ta kontroll över den 

osäkra situationen, och DN-ledaren uppvisar tilltro för detta arbete. Hänvisningen 

till att experter inte ser risken för härdsmälta som överhängande kan ytterligare 

bidra till att lugna oroskänslor och spekulationer. Inte minst tar DN på så sätt 

avstånd från en mer spekulerande journalistisk stil, genom att visa att de inte drar 

förhastade slutsatser, vilket kan fungera förtroendeingivande. 

Det viktigaste objektet för oron är på så vis inte en härdsmälta, enligt DN. 

Istället beskrivs ”det moderna, energiberoende samhället” som sårbart inför 

”naturens krafter”, och nu måste världen samarbeta för att ”bygga upp stabila 

samhällsstrukturer”. Det blir en dikotomisk inramning där naturen konstrueras 

som det vi behöver försvara oss emot, samhällets strukturer som det hotade att 

arbeta för.  

DN säger inte: ’Det som hänt visar med all önskvärd tydlighet hur sårbar 

kärnkraften är’. De säger: ”Det som hänt visar med all önskvärd tydlighet hur 

sårbart det moderna, energiberoende samhället är”. Det kan förstås som ett 

ställningstagande i kärnkraftsfrågan i ljuset av vad de inte säger, en selektiv 

inramning. Låt oss granska detta närmare: 

Vid en första anblick är det något oklart vad ’det nödvändiga samarbetet’ och 

’de fungerande samhällsstrukturerna’ konkret består av. Det talas om 

”krisberedskap”, ”fattiga länder behöver utvecklas” och ”internationell 

katastrofhjälp” – vagt formulerade behov som läsaren knappast har möjlighet att 

göra någonting åt och som på så vis inte blir direkt relevanta som 
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identifikationsgrunder. Det blir en lokaliserande inramning som placerar frågan 

bortom många läsares närområde. Men ett annat sätt att förstå det ”energiberoende 

samhället” på, är som metonymi för en världsordning där kärnkraft är accepterad. 

Betydelsen är ’människorna som har behov av kärnkraft för att de behöver så 

mycket el’. DN ifrågasätter inte att människorna har behov av el – eller att de har 

behov av den mängd el som de nu konsumerar, utan önskar ”säkra 

samhällsstrukturer” för att möjliggöra världsordningen och i förlängningen 

kärnkraften. Senare görs det explicit att kärnkraft är nödvändig, 

dispositionsmässigt något undangömt framåt slutet av artikeln men före själva 

avslutningen – kärnkraftsfrågan står på så vis inte i strålkastarljuset i artikeln. 

 

Kärnkraften byggs för närvarande ut i många länder. Japan har idag 17 

anläggningar med 55 reaktorer i drift och planerar att bygga ytterligare 

11. För ett land med brist på naturliga energikällor finns det inte många 

alternativ till kärnkraften. I en värld som plågas av uppvärmning och 

klimatförändringar är det dessutom varken möjligt eller önskvärt att 

ersätta kärnkraften med fossila bränslen. 

 

Två saker utmärker argumentationen ovan. För det första ställs kärnkraft med en 

dikotomisk inramning mot alternativet fossila bränslen, inte mot alternativa 

energikällor. För det andra avgränsas kärnkraftsfrågan med en lokaliserande 

inramning till att röra kärnkraft i Japan, inte Sverige. Dessa argumentativa teman 

återkommer i senare DN-artiklar och kan jämföras med hur Aftonbladet som vi 

ska se konstruerar dikotomiska och lokaliserande inramningar. Stycket följs av 

resonemang kring ett behov av att lära och av säkerhetsarbete:  

 

IAEA måste få full tillgång till uppgifter om det som sker i Fukushima. 

Alla länder behöver dra lärdom och rätt slutsatser av olyckan. 

 

Vilka slutsatser som är ”rätt” framgår dock inte.  

Genom att söka lösningar snarare än lyfta problem möjliggörs bruket av mer 

positivt laddade termer, såsom ”säkra samhällsstrukturer”, ”väl utvecklad 

beredskap” och en ”snabbare och mer effektiv” katastrofhjälp. Infallsvinkeln att 

världen måste hjälpas åt att skapa säkra samhällstrukturer blir 

eufemismgrundande. Som identifikationsgrund fungerar det orosdämpande. Men 

det innebär inte att DN inte alls bekräftar rädslor och oroskänslor. Inledningsvis är 

tonen en annan. De bejakar oroskänslor genom dramatiska bilder av tsunamins 

förödelse. Att vända siktet mot tsunamikatastrofen snarare än mot 

kärnkraftskatastrofen skapar en identifikationsgrund som inkluderar 

kärnkraftskritiska läsare och exkluderar andra. Denna selektiva inramning är ett 

sätt att erkänna och bekräfta de rädslor som finns, utan att för den delen tydligt 

styra siktet mot kärnkraftsfrågan.  
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6.2.2  ”Kärnkraftens verkliga pris”, ledare av Anders Lindberg i 

Aftonbladet den 14 mars 

Om DN omedelbart gjorde händelserna till en fråga om behov av goda 

samhällsstrukturer hotade av naturkrafterna, för att möjliggöra kärnkraften, så 

vänder Aftonbladet i den första ledaren och med start i rubriken ”Kärnkraftens 

verkliga pris”, tydligt siktet mot kärnkraftsfrågan.  

Utmärkande i artikeln är inramningen av händelserna som mycket osäkra. Till 

exempel lyder bildtexten: ”Inget vet hur haveriet i kärnkraftverket i Fukushima 

kommer att sluta”, vilket kan jämföras med hur DN i mer betryggande ordalag 

hänvisade till experter som sades ha ett svar på frågan om utgång, om än ett öppet 

sådant. En annan skillnad är att säkerhetsfrågan i Aftonbladet sätts som 

underställd riskfrågan:  

 

Sanningen är att det inte går att planera för alla risker. Den mänskliga 

faktorn, naturkatastrofer eller terroristattacker kan kullkasta det mesta. 

Frågan är vilka konsekvenser det får. När det handlar om kärnkraft kan 

hela samhällen /…/ slås ut. Är det en rimlig risk att ta? 

 

Aftonbladets selektiva inramning av kärnkraftsfrågan samt definition av 

situationen som osäker och kärnkraften som riskfull möjliggör till skillnad från 

DN:s infallsvinkel att samhället är sårbart en annan sorts, mer negativt laddade 

definitioner, till exempel möjligheten att tala om en härdsmälta. På så vis kan vi 

säga att infallsvinkeln fungerar dysfemismgrundande, genom att möjliggöra 

pejorativa omskrivningar. 

 

Kärnkraftverket i Fukushima kan ha drabbats av härdsmälta. /…/ En 

tidigare explosion i reaktor 1 ledde till att radioaktivitet läckte ut. /…/ 

Risken för ytterligare härdsmälta i kärnkraftverket kvarstår. 

 

Dessa negativa definitioner möjliggör i sig varandra, och förstärks genom en 

fallasi – noterbar är övergången från ”kan ha drabbats” till ”Risken för ytterligare 

härdsmälta”, där ytterligare kräver att härdsmältan faktiskt inträffat och på så vis 

fungerar som en förstärkning av tesen att den faktiskt troligtvis har gjort det. Det 

rör sig om proton pseudos, en sorts underkategori till petitio principii
120

, 

cirkelargument. 

I Aftonbladets ledare framställs alltså kärnkraftsolyckan redan nu som ett 

faktum. Det görs inte minst genom den explicita definitionen av händelserna som 

ges omedelbart i inledningen:  
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Fukushima, 25 mil nordost om Tokyo, har skrivit in sig i samma 

berättelse som Harrisburg och Tjernobyl. Ett namn som för all framtid 

kommer att vara förknippat med kärnkraftens risker. 

 

och senare: 

 

Experterna hade fel på en viktig punkt. Kärnkraften visade sig inte vara 

säker. Först i Harrisburg, sedan i Tjernobyl och nu i Fukushima har vi 

fått se de enorma krafter som släpps lösa om något händer. 

 

Genom analogin till de välkända kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl 

etableras definitionen av händelsen som en kärnkraftsolycka av stora proportioner, 

redan innan någon härdsmälta bekräftats. Det sker inte bara upprepade gånger i 

artikeln utan dessutom på flera sätt. Dels genom en alluderande inramning i vad 

som kan ses som en anspelning på Olof Palmes Hanoital,
121

 dels genom analogin i 

sig.  

Vid sidan av inramningen av händelserna som osäkra är ett annat tema 

maktlöshet, till exempel i formuleringar som: ”rädda vad som räddas kan” och 

”Personalen uppgavs i går försöka kyla med havsvatten så gott de kunde”. Det är 

bilden av den lilla människan mot den så mycket mäktigare kärnkraften som 

målas upp, inte minst i formuleringar som ”så gott de kunde” och vid ett annat 

tillfälle ”världen gör så gott man kan”. En tankebild som kan väckas genom 

ordvalet ”personalen” (snarare än ’personal i helikoptrar’) är av enskilda individer 

som springer med små vattenhinkar att hälla på härden. Dessa exempel 

tillsammans med det tidigare nämnda exemplet ”Först i Harrisburg /…/ nu i 

Fukushima har vi fått se de enorma krafter som släpps lösa om något händer” 

visar att Aftonbladet dikotomiskt ställer nämnda lilla människa inför kärnkraftens 

krafter, snarare än som DN människan och kärnkraften inför naturens krafter. 

Artikeln avrundas med att ta en partipolitisk inriktning, där den borgerliga 

regeringen hävdas ha ”valt att satsa på kärnkraft i stället för att lägga resurserna på 

en omställning till ett mer hållbart energisystem”. Det är en dikotomisk 

inramning, ser vi i formuleringen ”i stället för”. Detta problem får implicit en 

lösning i den avslutande meningen: ”Tv-bilderna från Fukushima är en obehaglig 

påminnelse om hur feltänkt den politiken är.” Den outtalade slutsatsen blir att byta 

politik och, genom den dikotomiska inramningen där satsningar på kärnkraft ställs 

som uteslutande satsningar på förnybar energi, måste den politiska vägen vara att 

satsa på ett hållbart energisystem. Här kan vi även se hur frågan, med en 

lokaliserande inramning i Aftonbladet görs gällande i Sverige.  
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6.2.3  Jämförelse av inramningen i de två ledarartiklarna 

I DN konstrueras naturens krafter som orsakande katastrofen. Det huvudsakliga 

och potentiella problemet utgörs av det moderna samhällets sårbarhet inför 

naturens krafter och avsaknad av ekonomiska resurser i fattiga länder. Därifrån 

blir lösningen genom ett outtalat sambandsförhållande att satsa på att bygga säkra 

samhällsstrukturer och internationellt samarbete. Etiska bedömningar ser vi i hur 

risken för härdsmälta värderas som inte överhängande och i det uppvisade 

förtroendet för att man vid kärnkraftverket har kontroll över situationen.  

I Aftonbladet är det övergripande problemet den lilla människans maktlöshet 

inför kärnkraften och maktlöshet inför olyckan, samt den borgerliga regeringen. 

Konsekvenser av detta framgår i formuleringar om risker som orimligt stora och i 

definitionen av situationen som osäker. En i artikeln mycket framträdande risk, 

tack vare både repetition och styrkan i metonymin, består i analogin att det kan gå 

lika illa som i Harrisburg och Tjernobyl. 

I DN ställs med en dikotomisk inramning kärnkraft mot fossila bränslen och 

med en lokaliserande inramning görs frågan gällande i Japan och i fattiga länder, 

inte i Sverige. I Aftonbladet rör den dikotomiska inramningen 

kärnkraftssatsningar mot satsningar på omställning till förnybar el och den 

lokaliserande inramningen görs frågan gällande i Sverige. 

Artiklarna drar åt olika håll i synen på vad vi ska vara rädda för: naturens 

krafter och dess effekter på samhället eller kärnkraften och en potentiell 

härdsmälta. Bägge ledarartiklarna beskriver med målande språk och i dramatiska 

termer katastrofen och dess potentiella följder, och bekräftar på så vis bägge två, 

men på olika sätt, rädslor och oroskänslor – DN söker dämpa oron, Aftonbladet 

bejaka den. DN:s ledare visar med sin mer trygghetsbejakande framtoning tillit till 

såväl kärnkraften som till de aktörer som har hand om säkerheten. Aftonbladets 

artikel bejakar rädslor och spekulationer kring risker.  

En viktig skillnad ser vi således i att DN anser att man har kontroll över 

situationen medan Aftonbladet med hjälp av starka bilder påvisar en maktlöshet. 

Detta, tillsammans med de olika problemdefinitionerna, får konsekvenser för hur 

problemen kan lösas. Att Aftonbladet fastslår att problemet rör kärnkraften och 

politiken för kärnkraft, avgränsar inte i sig lösningen till avveckling av 

kärnkraften. Men inför människans maktlöshet blir det den enda möjliga utvägen. 

Men DN framställer inte människan som maktlös, och med en sådan utgångspunkt 

blir det möjligt att söka ta kontroll över situationen och lösa de 

samhällsstrukturella och ekonomiska problemen genom satsningar på dessa 

områden. Här framkommer på så vis viktiga tonsättande inramningar: DN:s 

inramning fokuserar på lösningar, på kontroll över situationen – på något 

konstruktivt, Aftonbladets inramning fokuserar på problemdefinitionen, på 

osäkerhet, på risker och inte minst på maktlöshet – på någonting mer destruktivt. 

Således gynnas eufemistiska respektive dysfemistiska diskurser, och dessa har 
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olika identifikationsgrunder. Den eufemistiska diskursen kan till exempel lugna 

oroskänslor och den dysfemistiska diskursen kan fungera bekräftande av 

oroskänslor och i större utsträckning svara mot underhållningsbehov. 

Nu skulle man kunna fråga sig ifall synen på människan som maktlös eller ej 

är ett uttryck för en ideologisk grundsyn. Svaret kan vara mer pragmatiskt. 

Maktlösheten fungerar i sammanhanget mer alarmistiskt än vad DN:s inramning 

gör. Om kärnkraftverket har kontroll över situationen så finns ingen katastrof att 

skriva om. Ett sätt att förstå Aftonbladets inramning på är som ett exordium inför 

den stora mängd artiklar som skrevs under de efterföljande dagarna: Här 

motiverar ledarartikeln för läsarna varför händelsen kommer att ges utrymme. 

DN:s mer behärskade inramning innebär självfallet inte att DN inte tog 

katastrofen på allvar eller skrev färre artiklar om den. Snarare kan vi tolka det som 

att de söker befästa en annan sorts ethos. 

 

6.3  Kommentarscenen dagarna efter olyckan 
Låt oss nu se hur de teman som etablerades i dessa inledande artiklar utvecklades i 

den fortsatta debatten på ledarsidorna.  

 

6.3.1  ”Kärnkraften har ingen framtid”, ledarkrönika av Anders 

Lindberg i Aftonbladet den 15 mars  

Ledarkrönikan signerad Anders Lindberg inleds med i ingressen en alluderande 

inramning genom en analogi som låter läsarna förstå situationens allvar: ”det 

värsta landet råkat ut för sedan andra världskriget”.  

”Kraftverket har problem att kyla härden i tre av sina reaktorer”, skriver 

Lindberg på temat maktlöshet som vi såg i den första ledarartikeln, ett tema som 

han fortsätter på: 

 

Kylningen har blivit en kamp mot tiden. Om kylningen av härden 

misslyckas ökar temperaturen och den smälter. Konsekvenserna av en 

sådan härdsmälta kan bli mycket omfattande. /…/ Myndigheterna gör allt 

de kan för att förhindra att situationen förvärras ytterligare. Men ingen 

vet om det räcker. 

 

Här kan vi notera en dramatik, maktlöshet och osäkerhet inför situationen. 

Riskerna med en härdsmälta görs konkreta genom de korta och enkla meningarna 

i denna berättelse. De negativa värdeorden är framträdande: ’härden’, 

’misslyckas’, ’smälter’, ’omfattande konsekvenser’, ’förvärras’. 

Subjektet för maktlösheten uttrycks med metonymierna ’kraftverket’ och 

’myndigheterna’. Dessa inrättningar får så beteckna människorna på 

inrättningarna, men vi kan även förstå ’kraftverket’ som en metonymi för 
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kärnkraften. I den sista meningen ovan görs maktlösheten total: ”ingen vet om det 

räcker”. 

Framträdande argument i artikeln rör problemet att ”kärnkraftsförespråkarna 

vunnit mark”, och att världen allt mer övertygats om att vi är kärnkraftsberoende: 

 

Kärnkraft har skickligt framställts som ett miljövänligt alternativ till 

fossila bränslen. Om vi vill minska klimatförändringarna måste vi satsa 

på kärnkraft, har det låtit. /…/ Det är ett falskt vägval. Istället står valet 

mellan å ena sidan icke förnybara energikällor som fossila bränslen och 

kärnkraft och å andra sidan att effektivisera vår energianvändning och 

utveckla förnybar energi. 

 

Här kan vi se hur Lindberg plockar upp dikotomierna från de första ledarartiklarna 

(självfallet kan han ha plockat upp dem från övrig debatt) för att vederlägga 

uppställningen mellan kärnkraft och fossila bränslen. Att det ”har skickligt 

framställts” antyder genom ordet ’skickligt’ att det är någonting manipulativt. 

Kommentaren är en transformativ inramning; den ifrågasätter andra inramningar. 

Sedan föreslår han istället explicit dikotomin fossila bränslen och kärnkraft mot 

en effektivare energianvändning och förnybar energi. Här lyfts på så vis de 

implicita dikotomiska inramningarna från DN:s och Aftonbladets första ledare 

upp till explicit nivå. 

En längre del av artikeln argumenterar för att Sverige kan vara ledande i 

utvecklingsarbetet av alternativ energi, ett argument som även lyfts fram i 

artikelns bildtext: ”Arbetet med att utveckla alternativ till kärnkraften måste 

prioriteras. Sverige kan leda det arbetet. Om vi vill.”  

Dikotomin kärnkraft mot förnybart inramas vidare utifrån temana ekonomiska 

vinster samt risker:  

 

Satsningar på grön energi idag ger exportframgångar och jobb imorgon. 

/…/ Att inte ställa om har också en kostnad. Vi ser den i form av skadade 

och döda i och kring kärnkraftverket i Fukushima. I den osäkerhet och 

risk som är konsekvensen av en teknik utan svar på frågan – vad händer 

när katastrofen är framme? 

 

Det ekonomiska argumentet om exportframgångar och jobb fungerar 

lokaliserande. Jobb berör människor. Argumentet är närmast sloganbetonat i sin 

form: det realiseras via paronomasin ”har en kostnad”, som i sin bokstavliga 

betydelse handlar om ekonomi och i sin metaforiska betydelse handlar om risker. 

Paronomasin sammanlänkar ekonomiargumentet ”satsningar på grön energi” med 

riskargumentet ”i form av skadade och döda i och kring kärnkraftverket”.  Först är 

det positivt värdeladdade ord som används: ’grön energi’, ’framgångar’, ’jobb’. 

Den mer lösningsfokuserade argumentationen blir således eufemismgrundande i 

den här delen av artikeln. Därefter är det en stark hotbild som framställs i skarp 
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kontrast genom det målande exemplet på vad som kan hända. Exemplet är inte 

hämtat från tidigare kärnkraftsolyckor, utan pekar mot de döda här och nu i 

Fukushima. Här skapas på så vis en omedelbar relation mellan kärnkraften och 

dess konsekvenser. Denna alluderande inramning blir skarp tack vare kontrasten. 

 

6.3.2  ”Livsfarligt i 100 000 år”, ledarkrönika av Ingvar Persson i 

Aftonbladet den 16 mars 

Ledarkrönikan av Ingvar Persson den 16:e fortsätter på samma alarmistiska linje. 

Maktlösheten ser vi bland annat i formuleringar som ”Tekniker och experter 

kämpar förtvivlat för att undvika den totala katastrofen”. Huvudtesen i artikeln är 

att riskerna med kärnkraft måste ses som långsiktiga. Men ämnet för artikeln är 

inte Fukushimaolyckan, utan avfallsfrågan. Det ser vi direkt i inledningen: ”Det 

finns dålig tajming och det finns väldigt dålig tajming. Och så finns Svensk 

kärnbränslehantering AB, SKB.” 

SKB ansöker i dagarna om tillstånd för att bygga ett slutförvaringssystem för 

kärnkraftsavfall. Persson tar således tillfället i akt att genom att kärnkraftsfrågan 

är aktuell tack vare Fukushimakatastrofen framföra en åsikt mot SKB:s ansökan. 

Artikeln söker genom en explicit analogi framställa avfallsfrågan som absurd: 

 

Det utbrända avfallet måste hållas avskilt från människor och natur i 

minst 100 000 år. Det är, som en jämförelse, fyra gånger så lång tid som 

gått sedan höjdpunkten på den senaste istiden. Och det är mer än tjugo 

gånger så lång tid som gått sedan pyramiderna byggdes. Under den tiden 

får förvaret inte skadas, det får inte frätas sönder och det får inte läcka. 

Att lämna den garantin vore en utmaning vilken dag som helst. Att göra 

det samtidigt som världen betraktar det allvarligaste kärnkraftshaveriet 

sedan Tjernobyl borde vara omöjligt. 

 

Analogin visar i konkreta bilder hur lång tid 100 000 år är. SKB:s ansökan 

framställs som orimlig i och med kopplingen till Fukushimakatastrofen. Åter igen 

kan vi se hur denna associeras med olyckan i Tjernobyl genom en alluderande 

inramning. Kärnkraften framställs på så sätt som ett farligt och långsiktigt 

problem som får (snarare än ’kan få’ – vilket synliggörs tack vare 

Fukushimaolyckan) konsekvenser för ”människor och natur”.  

I formuleringen ”Att göra det samtidigt som världen betraktar det allvarligaste 

kärnkraftshaveriet /…/” kan vi skönja en metonymi i ordet ’världen’ som inte bara 

betecknar ’människorna i världen’ utan ger bilden av storheten av problemet: Det 

här berör verkligen alla människor, mänskligheten. Formuleringen att ”världen 

betraktar det allvarligaste kärnkraftshaveriet” passiviserar denna mänsklighet 

inför olyckan. För att spåra en selektiv inramning i detta kan vi jämföra med hur 

samma sak hade kunnat uttryckas annorlunda. Till exempel hade ’experter 
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betraktar kärnkraftshaveriet och försöker lära av det’ konstruerat människorna 

som mer aktiva.  

I slutet av artikeln görs berättelsen om Tjernobyl och Fukushima åter konkret i 

Sverige genom hänvisning till incidenten vid Forsmarks kärnkraftverk år 2006:  

 

Då höll kraftverket i Forsmark på att förlora strömförsörjningen. Hälften 

av reservkraften vägrade starta och instrumenten slocknade. Den gången 

tycks personalen ha fattat de riktiga besluten, men haveriet var inte långt 

borta.  

  

och därefter avslutas artikeln: 

 

Planerna på slutförvaring av avfallet borde i alla fall lära oss en sak. Vi 

kan inte vara beroende av en teknik som skapar avfall som är livsfarligt i 

över 100 000 år. 

 

Precis som i den första ledaren upprepas tesen på slutet. Vi kan även skönja 

lärandetemat från den första DN-ledaren, vilket vi ska se återkommer i flera 

kärnkraftsvänligt inställda artiklar. Men då är det någonting annat vi kan lära. 

 

6.3.3  ”Nedkyld entusiasm”, gästkolumn i DN av Brahma 

Chellaney den 16 mars 

I en gästkolumn av den internationellt kända, indiska analytikern och kolumnisten 

Brahma Chellaney förs en diskussion om kärnkraftens problem och nödvändighet. 

Chellaneys artikel är den som minst av alla undersökta artiklar tar ställning i 

kärnkraftsfrågan. Inga uttalade lösningar föreslås. Ett problem definieras av 

Chellaney som klimatförändringen som orsakar stormar och tsunamier, men han 

drar för den delen inte liksom DN-ledarna och Hökmark med en dikotomisk 

uppställning slutsatsen att problemet är naturkatastrofer och inte kärnkraften. 

Snarare förs en bred diskussion som belyser kärnkraftsfrågans komplexitet och 

problematik, utan att mynna ut i en lösning.  

Det första ordet i den inledande meningen, ”Bekymren med kärnkraftverket i 

Fukushima /…/”, sticker ut som explicit värderande. I övrigt är det ont om klara 

värdeord i den sakligt skrivna artikeln. 

 

Bekymren med kärnkraftverket i Fukushima – och andra reaktorer – i 

nordöstra Japan är ett hårt slag för den globala kärnkraftsindustrin, en 

mäktig kartell av ett tiotal stora statsägda eller statsstyrda företag som 

basunerat ut en renässans för kärnkraften. 

 

”Mäktig kartell” som ”basunerat ut” är dock tydliga markörer för 

kärnkraftsindustrins makt, som vittnar om ett kritiskt ställningstagande. Samtidigt 
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som dessa formuleringar pekar mot artikeln är skriven ur ett underifrånperspektiv 

i relation till denna mäktiga industri, kan andra inslag förstås skrivna ur ett 

producentperspektiv i problematiseringen av kärnkraften – ordet ’bekymmer’ vore 

onekligen en rent av stötande eufemism eller litotes ur ett människoperspektiv, för 

de drabbade människorna. Ett annat sätt att se det är att artikeln genom det 

komplexa resonemanget söker inta en sorts neutral inställning. 

Det centrala problem som definieras i artikeln är kärnkraftverkens behov av 

vatten: Riskerna kopplade till naturkatastrofer blir som störst för kärnkraftverk 

lokaliserade vid vatten, samtidigt som kärnkraftverk är beroende av vatten: 

 

Brist på färskvatten är ett växande internationellt problem. /…/ 

Kärnkraftens centrala dilemma i en värld där vattnet tryter allt mer är 

att den slukar vatten och samtidigt är sårbar för vatten.  

 

Bland exempel som får illustrera problematiken finner vi bland annat detta:  

 

/…/ i Frankrike fick man dra ner effekten i 17 kommersiella reaktorer 

eller stänga av dem helt därför att temperaturer i floder och sjöar steg 

hastigt. /…/ 

Paradoxalt nog var det alltså just de förhållanden som hindrade 

kärnkraftsindustrin att leverera kraft fullt ut i Europa 2003 och 2006 som 

skapade maximal efterfrågan på el, en följd av att alltfler bostäder och 

arbetsplatser förses med luftkonditionering. 

Under värmeböljan 2003 tvingades det statsägda Électricité de France, 

som driver 58 reaktorer, att köpa energi på spotmarknaden. EDF, som 

normalt exporterar kraft, fick betala tio gånger priset för inhemsk kraft, 

och kostnaden uppgick till 300 miljoner euro. 

 

Chellaney skiljer sig från de tidigare undersökta ledarartiklarna genom att 

använda ett något mer tekniskt språk. Till exempel är frågan hur många läsare 

som kan skapa mening ur ”att köpa energi på spotmarknaden”. Diskursen är inte 

oåtkomlig, bara något mindre lättillgänglig. Denna lokaliserande inramning 

riskerar att skapa en snäv identifikationsgrund. Exemplen om hur värmeböljor 

kräver el och vatten eller hur temperaturer steg i sjöar fungerar konkretiserande så 

till vida att de illustrerar problematiken. Men framställningen av dessa exempel är 

genom den sakliga formen inte medryckande och anspelar inte på känslor såsom 

den dramatik vi såg konstruerades i Aftonbladets exempel.  

Många siffror förekommer i artikeln. Frågan är huruvida läsaren är i grad att 

värdera ”tio gånger priset för inhemsk kraft” och ”300 miljoner euro”. Dessutom 

är frågan hur väl svenskar kan känna igen sig i luftkonditioneringsbehov på 

arbetsplatser och i bostäder i Spanien och Frankrike och hur relevant och hotfullt 

det är för svenskar att det statsägda Électricité de France fick handla på 

”spotmarknaden”.  



47 

 

Sist i artikeln förutspås vad Fukushima kommer att få för konsekvenser: 

 

Fukushima kommer antagligen att kyla ner entusiasmen för kärnkraft på 

samma sätt som olyckan på Three Mile Island gjorde 1979, för att inte 

tala om den långt allvarligare härdsmältan i Tjernobyl 1986. Om utfallet 

av de incidenterna är en tillförlitlig mätare kommer kärnkraftsvännerna 

dock tillbaka till sist. 

 

Hur stycket förstås blir avhängigt hur vi läser resterande delar av artikeln. Ser vi 

på Chellaneys artikel som för kärnkraft kan vi i ovanstående utläsa att 

kärnkraftskritikerna utgör ett problem och en tilltro till att problemet kommer att 

lösa sig. Men läser vi artikeln som kritiskt inställd till kärnkraften så får stycket ett 

annat sken. Då avslutas artikeln med att lyfta en ytterligare problematik: stödet för 

kärnkraft. 

Sammanfattningsvis skiljer sig diskussionen av kärnkraftsfrågan från övriga 

artiklar i DN genom att lyfta flera komplexa problem och inte vara låst vid en viss 

lösning. Det är därmed inte helt enkelt att placera artikeln i kärnkraftsfrågan.  

Inga direkta förslag på lösningar identifieras. Artikeln syftar först och främst 

till att definiera problem, paradoxer och orsaker ur den globala 

kärnkraftsindustrins perspektiv. Men det innebär inte att det inte går att härleda 

möjligheter för lösningar ur den problematik som beskrivs. Problemet är 

kärnkraftens vattenberoende, vattenbristen i världen och kostnaderna för att 

importera el. Om vi granskar detta ur etisk infallsvinkel, oavsett om problemet är 

kärnkraft, vattenbehov eller energibehov så är det ett implicit grundantagande i 

artikeln att vi behöver el så mycket el som vi idag använder. Men att vi behöver 

konsumera el eller att vi behöver konsumera så mycket el, det vill säga våra 

konsumtionsvanor, ifrågasätts inte. Att artikeln skulle ha en neutral inställning 

stämmer ur det hänseendet inte. Snarare illustrerar det hur bortval av infallsvinklar 

kan fungera selektivt inramande. 

 

6.3.4  Tre kolumner i Aftonbladet den 15 och 16 mars 

Tre kolumner i Aftonbladet, ”Tjernobylhelvetet är långt ifrån över” av Natalia 

Kazmierska den 15 mars, ”Det är hög tid att börja ifrågasätta kärnkraften” av 

Anders Westgårdh den 15 mars och ”Minnet är kort när det handlar om kärnkraft” 

av Lena Mellin den 16 mars, diskuterar med kolumnens personligt reflekterande 

stil samma problematik på liknande sätt: Någonting har förändrats i samhället. 

Synen på kärnkraft har förändrats efter att människor glömt bort vad den kan 

ställa till med. Dessa kommentarer skapar i artiklarna en transformativ inramning. 

Alla tre minns de forna tider genom alluderande inramningar: Kazmierska 

minns rädslor, i en berättelse som söker göra Tjernobylolyckan nära även för den 

något yngre generationen: 
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För oss som växte upp på 80-talet var ord som ”reaktor” och 

”härdsmälta” lika med döden. Vi läste barnböcker om flickor som 

försökte cykla undan det livsfarliga Tjernobyl-molnet. Släkten hemma i 

Polen bodde mot gränsen där vindarna blåste in från Ukraina; de pratade 

om att kvinnorna fick ovanligt många missfall våren 1986. 

 

Westgårdh ifrågasätter hur människors förståelse av kärnkraftsbegreppet 

förändrats: 

 

För att minnas katastrofen i Tjernobyl måste man idag vara minst 

trettiofem år gammal. De som föddes vid tiden för haveriet i Harrisburg 

fyller strax 32, och de flesta av dem som vaktade Kynnefjäll är sannolikt 

själva på slutförvaring i dag. 

Och tiden gick ju. /…/ 

Till slut var det nästan helt ofarligt. /…/ och det där med att stänga 

ner reaktorer var ju bara trams. 

 

Mellin går på samma linje: 

 

Men minnet är kort. Före haveriet i Japan var kärnkraften åter på väg att 

bli världens frälsning. Billig, koldioxidfri och klimatsmart. 

 

De konkreta bilderna av någonting farligt målas i Kazmierskas artikel upp i 

värdeladdade metaforer och scenarier som ”spökstaden i Ukraina”, ”/…/ kommer 

områdena i dödens zon vara beboliga för människor igen om 600 år”.  

Westgårdh spelar mer på ironi:  

 

Idag är vi nämligen inte fullt lika löjliga, otidsenliga, framstegsfientliga 

och okunniga som för en vecka sedan. Vi som inte gillar kärnkraft. 

 

och Mellins artikel utmärker sig för de korta och markerande fraserna:  

 

Men då var det tyst. Bedövande tyst. Trots att kärnkraften då var precis 

lika farlig som idag.  

När solen skiner är kärnkraft perfekt. Billig och koldioxidfri.  

Problemet är att solen inte skiner jämt. 

 

Fokus i artiklarna ligger på problemdefinitioner, vilka i alla tre artiklarna utgörs 

av den förändrade inställningen till kärnkraft. Lösningen består som Westgårdhs 

rubrik vittnar om i att ifrågasätta den. Artiklarnas syfte är ifrågasättande och 

anspelar på minnesbilder av de rädslor som olika generationer av läsare upplevt på 

olika sätt (70-talister kan möjligtvis känna igen sig mer i Kazmierskas artikel och 

50-talister med Westgårdh). Som lokaliserande inramning kan minnesbilden 
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fungera inkluderande, samtidigt som den fungerar exkluderande gentemot läsare 

som inte delar dessa åsikter. 

 

6.3.5  ”Den onda strålningen”, ledare i DN den 17 mars 

Natten den 16-17 mars publicerar DN ledaren "Den onda strålningen" där 

strålning framställs som ett pedagogiskt problem. Artikeln är genomgående och 

tydligt transformativt inramad. Reaktorhaverierna har gjorts till en större nyhet än 

naturkatastrofen, skriver man. Detta skapar oro och rädsla, men ”farorna överdrivs 

lätt när krisen är som värst”, står det i ingressen. 

I argumentet att frågan är viktig ”i energipolitiken, ständigt aktuell också för 

strålskyddare och andra fysiker” lånas ethos från politiker, strålskyddare och 

fysiker för att belägga artikelns implicita tes att det inte finns något att oroa sig för 

– frågan är viktig för dem, och mellan raderna kan vi därmed läsa att vi kan vara 

trygga i att de gör sitt jobb. 

Tidigare har vi sett hur ledarartiklarna med dikotomiska inramningar belyst 

antingen samhällets sårbarhet inför naturen eller människans sårbarhet inför 

kärnkraften. Ett nytt objekt för sårbarhet blir nu ”kärnkraftens opinionsmässiga 

sårbarhet”, vilket bland annat beror på att ”reaktorhaverierna /…/ blivit en större 

nyhet än den gigantiska naturkatastrofen”. Detta faktum görs absurt genom en 

jämförelse: ”Raserad infrastruktur och tusentals döda i spåren av tsunamin väcker 

mindre uppmärksamhet än den potentiella risken för radioaktiv strålning.” 

Här kan vi jämföra med Aftonbladets inramning ”världen betraktar det 

allvarligaste kärnkraftshaveriet sedan Tjernobyl” från Perssons ledarkrönika den 

16 mars, med föreliggande artikels ’potentiella risk’ för strålning. Rent semantiskt 

innebär att någonting är potentiellt att det ”har (den inneboende) möjligheten att 

förverkligas” (NE) och en risk innebär ”möjlighet att något oönskat skall inträffa” 

(NE). I bägge fallen förutsätts således att det ännu inte inträffat.  

Det betyder inte att DN inte erkänner kärnkraftsolyckan. Artikeln avslutas:  

 

Kärnkraftens risker är en stor och viktig fråga i energipolitiken, ständigt 

aktuell också för strålskyddare och andra fysiker. Kärnkraftshaveriet i 

Japan kommer att vålla skador och problem i närområdet kring 

anläggningen, hur stora vet ingen i dag. Det kommer också att få 

konsekvenser inom olika samhällssektorer, främst i Japan. 

Men i Sverige kommer det för individen, i strålning mätt, på sin höjd att 

motsvara en tandröntgen vart femtionde år. 

Och dessutom slapp vi både jordbävningen och tsunamin. 

 

Den potentiella risken för strålning som artikeln handlar om torde således syfta på 

risken i Sverige, vilket dock inte framgår i början av artikeln. Problemet utgörs 

enligt artikelns ingress av att nyheten om att ”reaktorhaverierna i Japan” blivit 

större än naturkatastrofen, vilket vi kan se som en premiss för tesen ”farorna 
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överdrivs”. För att backa upp denna tes borde nu den andra premissen till exempel 

vara ’men reaktorhaverierna i Japan är inte farliga’, vilket det vore problematiskt 

att påstå. För att kunna dra slutsatsen ”farorna överdrivs” utan att hävda att 

reaktorhaverierna inte är farliga, hade premissen behövt vara 'men 

reaktorhaverierna i Japan är inte farliga i Sverige'. Men om frågan gäller Sverige 

så blir jämförelsen mellan ”reaktorhaverierna i Japan” och ”naturkatastrofen (i 

Japan)” inte relevant. Alternativt skulle man behöva ändra den första premissen 

till ’potentiella strålningseffekter i Sverige har blivit en större nyhet än 

naturkatastrofen’ för att få argumentet för att farorna överdrivs att hålla. Oavsett 

anledning till varför man inte skrev så, gör DN alltså här fallasin ignoratio 

elenchi
122

, för att kunna sätta en fråga på sin spets och hävda att farorna överdrivs. 

Här kan vi se att DN erkänner situationens allvar, och uttrycker sig i denna del 

av artikeln inte i dramatiska termer. Istället beskrivs problem och konsekvenser 

mer sansat: ”kommer att vålla skador och problem i närområdet kring 

anläggningen”. Det avgränsar frågan inte bara till Japan, utan till en betydligt 

snävare zon.  

Större delen av artikeln skiljer sig från övriga undersökta DN-artiklar genom 

utsmyckade formuleringar och värdeord: Vetenskapen har ett pedagogiskt 

problem när den ska förklara strålningsbegreppet. Ordet väcker obehag hos 

människor tack vare kopplingar till bland annat cancer och ”strålande kryptonit” 

från ”barndomens serietidningar”. ”/…/ obehagliga eller rent av ångestladdade 

begrepp, mer förknippade med död än med liv”.  

Ett exempel tas upp om en pojke som intervjuats av Rapport. Han tror på det 

som sägs på TV och därför är han rädd för strålningen från Japan. Artikeln 

spekulerar kring varför han kan ha fått för sig det:  

 

I likhet med många vuxna hade han inte tagit till sig bisatsen, som också 

ingick i nyheten: ”men då kommer tillskottet till den normala strålningen 

att vara så litet att det knappast går att mäta”. 

Med den intervjun beskrev Rapport oerhört tydligt hur lätt det är att 

skrämma eller vilseleda med begreppet ”strålning”. 

 

Orden ’skrämma’ och ’vilseleda’ visar en värdering gentemot handlingen att 

diskutera strålning kritiskt. I synnerhet begreppet ’vilseleda’ innebär ett negativt 

sätt att manipulera och förvanska sanningen. 

Det pedagogiska problem som framhålls är som vi sett egentligen ett retoriskt 

problem. Sedd i ljuset av tidigare publicerade inlägg i Aftonbladet kan ledaren 

förstås som ett svar på hur kolumnisterna i enad front ville belysa det retoriska 

dilemmat i omvänd riktning, nämligen att begreppet kärnkraft skulle ha förlorat 

                                                 
122

 Irrelevant argumentation, se Sigrell & Sundström (2011) s. 151. 
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sin negativa värdeladdning. Det är självfallet inte möjligt att säga vad skribenten 

svarar på. Men i nyhetsflödet kan läsaren mycket väl få den uppfattningen. 

Där vi i de inledande ledarna kunde se konstruktionen av den lilla människan 

inför kärnkraften och samhällsstrukturerna inför naturkrafterna, utgörs hotbilden 

här snarast av människan inför sin okunnighet. 

 

6.4  Jämförelser och slutsatser: Redaktionella 

kommentarer 
De teman som förekom i Aftonbladets inledande ledare återkommer i senare 

artiklar, vilka liknar varandra i såväl stil som innehåll och sätt att inrama på. 

Teman som poängteras i samtliga Aftonbladetartiklar är att riskerna med kärnkraft 

är oproportionerligt stora, att människan och naturen är maktlösa inför dessa 

risker, att händelserna innebär en stor katastrof, den återkommande alluderande 

inramningen till tidigare kärnkraftsolyckor, samt en genomgående dramatisk 

skildring med kraftiga och negativa värdeord. Detta resulterar i ett orosbejakande 

och dysfemistiskt sätt att skapa identifikation med läsarna. En risk är att 

Aftonbladet exkluderar kärnkraftsvänligt inställda läsare genom att dikotomiskt 

ställa regeringens satsningar på kärnkraft mot satsningar på förnybart. Samtidigt 

skapas närhet på en bredare identifikationsgrund i de mer eufemismgrundande 

inramningarna där grön energi hävdas skapa jobb och exportmöjligheter. 

Aftonbladets artiklar gör på så vis tydligare anspråk på att skapa närhet till en bred 

målgrupp av människor som upplever en oro för kärnkraftsolyckor.  

DN:s redaktionella kommentarer liknar mindre varandra i såväl form som sätt 

att inrama på. Den inledande artikeln har en i jämförelse med efterföljande ledare 

tämligen dramatisk stil vilket fungerar som en bred, orosbejakande 

identifikationsgrund. Men samtidigt som den erkänner allvaret i naturkatastrofens 

konsekvenser hävdar den att riskerna för konsekvenser av kärnkraftsolyckan är 

mycket låga och är inte orosbejakande i det hänseendet. Det kan skapa en bred 

identifikationsgrund i bemärkelsen att det inte utesluter vare sig kärnkraftskritiker 

eller förespråkare. Aftonbladet däremot riskerar att utesluta oroliga 

kärnkraftsförespråkare genom det mer ensidiga fokuset på kärnkraftsfrågan.  

DN-artikeln fokuserar på säkerhetsfrågan, lyfter fram ett behov av att lära av 

händelserna och diskuterar hur det moderna samhället ska kunna möjliggöras tack 

vare kärnkraften. Chellaneys komplexa och delvis mindre lättillgängliga 

framställning av problemet har svårare än övriga artiklar att nå en klar lösning. En 

förklaring kan vara att frågan görs mer komplex, medan övriga undersökta artiklar 

förenklar problembilden och reducerar valmöjligheterna exempelvis genom 

dikotomiska inramningar. Slutligen den tredje ledarartikeln skiljer sig från de två 

övriga genom att med en transformativ inramning föra över frågan till att gälla 

själva diskursen om kärnkraft. Men även om de tre DN-artiklarna skiljer sig åt i 
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form och inramningar så är det underliggande budskapet tämligen homogent. I 

samtliga artiklar framgår en syn på riskerna som låga, en syn på kärnkraften som 

nödvändig i relation till alternativet fossila bränslen och en tillit till vetenskap och 

experter. I inga av dessa artiklar nämns förnybar energi som ett alternativ till 

kärnkraft. 

Varken Aftonbladet eller DN ifrågasätter att vi har ett så stort energibehov 

som vi har. Istället är en outtalad premiss att den mängd energi vi konsumerar är 

nödvändig, och det krävs en lösning i form av en eller annan energiform. 

Lindberg talar visserligen om ”att effektivisera vår energianvändning” i 

Aftonbladets ledarkrönika den 15 mars. Men han förklarar inte vad det innebär.  

Nedan en sammanfattning av de viktigaste fynden: 

 

 DN redaktionella kommentarer Aftonbladet redaktionella 

kommentarer 

Risker 

 

 

Orosobjekt 

 

 

 

Orosnivå 

Energibehov 

 

Möjligheter 

 

 

Lösningar 

 

Stil 

 

Identifikationsgrunder 

Låg risk för härdsmälta; låg risk 

för vidare konsekvenser efter 

härdsmälta; låga risker i Sverige 

Naturkatastrofen snarare än 

kärnkraftshaveriet; naturens 

krafter; energiförsörjningen; 

okunnighet 

Lägre 

Ifrågasätter inte energibehov; 

kärnkraft nödvändig 

Kontroll över situationen; tillit 

till vetenskap och experter ; dra 

lärdom av olyckan 

Kärnkraft eller fossila bränslen; 

säkerhet och samarbete 

I huvudsak saklig; konkret; 

undantagsvis teknisk, abstrakt  

Trygghetsbejakande; 

eufemistisk; delvis snäv/bredare; 

möjligen något mindre nära 

 

Härdsmältan ett faktum; orimliga 

risker för allvarliga konsekvenser; 

långsiktiga risker även i Sverige 

Kärnkraftshaveriet snarare än 

naturkatastrofen; kärnkraftens 

konsekvenser; människors 

glömska 

Högre 

Ifrågasätter inte energibehov; 

kärnkraft inte nödvändig 

Maktlöshet inför olyckan; tillit till 

Sveriges utvecklingspotential 

inom förnybar energi 

Kärnkraft eller förnybar energi 

 

I huvudsak dramatisk; spekulativ; 

konkret 

Orosbejakande; dysfemistisk; 

delvis snäv/bredare; nära 

6.5  Debattsidorna 
Efter att ha undersökt de redaktionella kommentarerna styr vi nu siktet mot 

debattartiklar av externa aktörer, för att se hur de inramar kärnkraftsfrågan. 

 

6.5.1  ”Kärnkraft eller inte?”, chatt i Aftonbladet med moderat 

och miljöpartist den 15 mars 

I chatten ”Kärnkraft eller inte?” på Aftonbladet debatt den 15 mars, går 

Moderaternas Gunnar Hökmark och Miljöpartiets Yvonne Ruwaida i debatt med 

varandra och läsarna. Bägge framhåller behovet av säkerhetsarbete och behovet 
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att i Sverige dra lärdom av händelserna i Japan, men har olika syn på vad vi ska 

lära och vilka lösningar som är säkra. 

Hökmark poängterar i sin inledande replik kärnkraftens miljömässiga fördelar 

och framhåller ett behov att lära av händelserna: 

 

/…/ kärnkraften är ett bidrag i arbetet mot växthuseffekten, den bidrar till 

att trygga energiförsörjning, och – vilket är viktigt för oss, vi kan lära oss 

och ställa ständigt högre säkerhetskrav.
123

 

 

Här ser vi exempel på hur Hökmark driver tesen att kärnkraften är en lösning på 

såväl energiproblem som miljöproblem. Genom att hävda att den löser 

miljöproblem kan det, i mötet med MP, ses som en annekterande inramning. 

Lärandeperspektivet kan betraktas som en tonsättande inramning som inte bara 

möjliggör konstruktiva resonemang, utan kan dessutom användas som argument 

för att vederlägga varierade påståenden från Ruwaidas håll. Till exempel gör 

Ruwaida en dikotomisk inramning som inleds med en prokatalepsis, ett preventivt 

bemötande av motargument: 

 

Valet står inte mellan kolkraft och kärnkraft. Den står mellan förnybar 

energi och energieffektivisering och gamla energislag såsom kol och 

uran!
124

 

 

varvid Hökmark svarar: 

 

Men Yvonne, vindkraft hade inte hjälpt Japan, mot naturkatastrofer är 

människan utelämnad, vi bör i Sverige nu analysera om det finns något i 

det som har hänt i Japan som vi kan lära oss av. 

 

Här kan vi se hur lärandetemat används som ett svar på en helt annan fråga. 

Troligtvis försöker Hökmark helt enkelt brygga
125

 tillbaka till sin tes, men då det 

inte blir ett tydligt svar på Ruwaidas påstående kan det uppfattas som fallasin 

ignoratio elenchi, ett ovidkommande stödargument.  

Därefter återkommer lärandetemat i flera av Hökmarks repliker, till exempel: 

”se till att man är bättre rustad mot framtida naturkatastrofer”, ”ytterligare höja 

säkerheten med det vi lärt oss nu” och ”se om det finns mer som kan göras”. 

Ruwaida ställde som vi såg kärnkraft mot förnybart. Ingen dikotomisk 

uppställning mellan kärnkraft och fossila bränslen förekommer från Hökmarks 

håll, som istället försöker vederlägga alternativ energi som utväg: 

 

                                                 
123

 Skrivfel i originaltexten: ”kärnkraften ett bidrag i arbetet”; ”och vilket är viktigt för oss”. 
124

 Skrivfel i originaltexten: ”Den star mellan förnybar”. 
125

 Enligt handboken ”Medietränad” är ’brygga’ en strategi för att återkomma till det egna 

budskapet i en intervjusituation, Lind et al (2005) s. 174ff. 
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Varje energiform har sina nackdelar och risker, vattenkraft med stora 

dammar är ett problem, vindkraft hade inte hjälpt Japan i denna katastrof.  

 

Både här och i citatet ovan hävdar Hökmark att ’vindkraft inte hade hjälpt Japan’. 

Det kan uppfattas oklart vad han menar eftersom Ruwaida inte har påstått att 

vindkraft skulle vara en lösning på naturkatastrofen (hon lyfter ett argument om 

att vindkraft är mindre sårbar för naturkatastrofer först senare, men det är 

ovidkommande i den här delen av chatten). Ruwaida har hävdat att vindkraft kan 

vara en lösning på energifrågan och ett alternativ till kärnkraft. Även här kan det 

således förstås som att Hökmark gör fallasin ignoratio elenchi (oavsett vad han 

egentligen menar). Snarare än att stärka hans tes är risken att det fördunklar 

argumentationen och gör resonemangen svåra att förstå.
126

  

Även Ruwaida hävdar att vi kan lära av händelserna, men liksom Perssons 

ledarkrönika i Aftonbladet den 16 mars, låter det: ”Vad vi kan lära oss är att 

kärnkraftens konsekvenser är förödande.” 

Gemensamt för båda politikerna är ett lösningsinriktat fokus, som fungerar 

eufemismgrundande. Ruwaida talar till exempel om förnybar energi i termer av 

”stabilare”, ”effektivisering” och ”klimatansvar”. För förnybar energi ger hon 

både en ekonomisk infallsvinkel och argumenterar i termer av trygghet och miljö:  

 

En ny energipolitik för förnybar energi och energieffektivisering i 

världen leder till tryggare energiförsörjning och stabilare priser. Detta 

krävs också för att kunna ta klimatansvar och skapa nya jobb inom 

världens snabbast växande branscher sol och vind. 

 

Priser och jobb kan fungera som lokaliserande inramning med bred 

identifikationsgrund.  

I de inledande ledarartiklarna såg vi hur säkerhetsproblemet definierades olika. 

För Aftonbladet var det kärnkraften som utgjorde ett säkerhetsproblem medan DN 

ansåg att naturens krafter utgör hotet. Denna skillnad återfinns även i Hökmarks 

och Ruwaidas argumentation.  Hökmark menar att förnybar el är lika riskfyllt och 

inte ett hållbart alternativ, och han fortsätter på DN-ledarens bana att vi har ett 

naturkatastrofsäkerhetsproblem, samt att fokus hamnar på fel sak genom att 

debattera kärnkraft:  

 

Det verkar som att vi förtränger att det som har drabbat Japan är en av de 

värsta naturkatastroferna i historien. Det drabbar alla delar av det 

                                                 
126

 En förklaring till att ignoratio elenchi är så ofta förekommande kan vara att medietränade 

politiker driver sina egna teser, helt enligt medieträningshandböckernas råd (för medieretoriska 

strategier, se t ex handboken ”Medietränad”, Lind et al (2005). Det kan vara ett effektivt sätt för att 

inte låta sig dribblas bort av intervjukunniga journalister. Men i en debatt riskerar det att få som 

konsekvens att deltagarna inte lyssnar på varandra och pratar förbi varandra. Resultatet kan i värsta 

fall bli att debatten blir obegriplig. 
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japanska samhället, hela samhällen har försvunnit, vattendammar har 

slagits ut och svept med sig hela samhällen, oljeraffinader har brunnit, 

/…/
127

 

 

Genom att tala om brustna vattendammar och brinnande oljeraffinaderier kan vi 

här ana en inramning av alternativ och fossil energi som lika sårbara och 

riskfyllda som kärnkraften. Inramningen är alluderande, den likställer det positivt 

laddade begreppet ’alternativ energi’ med det negativt laddade ’oljeraffinader’.  

I de undersökta artiklarna har alternativ el hävdats vara svar på 

säkerhetsproblem, men framhålls mer sällan som ett direkt svar på 

naturkatastrofsäkerhetsproblem. Ruwaidas argumentation skiljer sig från övriga 

undersökta kärnkraftskritiska röster. Hon menar att kärnkraft är riskfylld och inte 

ett hållbart alternativ och att alternativ energi kan lösa säkerhetsfrågan. Hon lyfter 

dessutom fram argument för hur förnybar energi kan lösa 

naturkatastrofsäkerhetsproblemet.  

 

Vad vi kan lära oss är att kärnkraftens konsekvenser är förödande. Och se 

hur lätt det är att slå ut energiförsörjningen med kärnkraftens 

storskalighet. /…/ Kärnkraftens storskalighet gör den sårbar. Förnybar 

energi är småskalig och mindre sårbar vid naturkatastrofer! 

 

Ruwaida är ensam om att från kärnkraftskritiskt håll föra fram att förnybar el kan 

vara mindre sårbar vid naturkatastrofer. Då kärnkraftsvänliga artiklar som vi sett 

tenderat att inrama frågan dikotomiskt mot naturkatastrofer kan det på så vis ses 

som en annekterande inramning. 

 

6.5.2  ”Sverige måste skrota de äldsta kärnreaktorerna”, 

debattartikel i DN av Per Kågeson den 17 mars 

Miljöprofessor Per Kågeson inleder sin debattartikel genom att etablera ett 

oberoende i förhållande till såväl kärnkraftskritiker som kärnkraftsförespråkare: 

 

Medan kärnkraftens motståndare vädrar morgonluft, menar dess 

tillskyndare att händelserna i Japan inte bör tillmätas någon betydelse, 

eftersom jordbävningar och tsunamier inte inträffar hos oss. En mera 

konstruktiv utgångspunkt för diskussionen vore att analysera vad vi 

potentiellt kan lära av haverierna i de japanska reaktorerna. 

 

Oberoendet etableras dels genom att tala om grupperna i tredje person, dels 

genom att presentera ”en mera konstruktiv infallsvinkel”, där Kågeson kommer 

med en lösning på en punkt där motståndare och tillskyndare fallerat. Han tar med 

andra ord en transformativ inramning som utgångspunkt för sin argumentation. 
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 Skrivfel i originaltexten: ”japan” och ”det drabbar alla” inledda med gemener.  
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Att visa upp två sidor och välja en tredje blir ett sätt att etablera ethos. Här kan vi 

även skönja det återkommande lärandetemat.  

Svenska kärnkraftverks problem består enligt Kågeson i deras ålder: vi bör 

inte modernisera befintliga kärnkraftverk utan stänga de äldsta och bygga nya. Ett 

argument för att bygga nya kan implicit utläsas i: ”Fukushima 1, 2 och 3 hör till 

Japans äldsta kärnreaktorer”. Det står inte uttryckligen, men kan ge intryck av att 

reaktorernas ålder är en förklaring till olyckan. I artikeln förklarar Kågeson varför 

nya reaktorer är säkrare. Men det är osäkert hur väl han lyckas. Den långa artikeln 

är genomgående mycket teknisk, till exempel: 

 

Ett gott skäl att ta Barsebäcksreaktorerna ur drift, /…/ var att de i likhet 

med reaktorerna i Fukushima har yttre huvudcirkulationskretsar. Det 

innebär att matarvattnet, som ska hålla bränslestavarna under vatten, 

pumpas in i reaktortanken underifrån genom grova rör som ligger 

utvändigt om tanken. I senare kokarreaktorer, som Oskarshamn 3 och 

reaktorerna i Forsmark, har denna del av primärkretsen förlagts invändigt 

så att den skyddas av reaktorkärlet. I de nyaste reaktorerna, till exempel 

den femte finska, har man tagit ytterligare ett steg genom att förse 

reaktorn med en ”härdfångare” som har kapacitet att fånga upp en 

eventuell härdsmälta. 

 

Det är osäkert hur väl läsarna kan förstå abstrakta begrepp som 

”huvudcirkulationskretsar”, ”matarvattnet”, ”kokreaktorer”, ”primärkretsen” och 

”reaktorkärlet”. Begreppen bidrar till en lokaliserande inramning, som troligtvis 

ligger en bra bit ifrån många läsares behov och förståelse. Endast vid ett tillfälle 

förekommer en för många människor lättillgänglig konkretion: ”Att fortsätta driva 

dem är ungefär lika klokt som att använda flygplan tillverkade för 40 år sedan”. 

Artikeln innehåller en konkret uppmaning riktad till regeringen om att 

”fastställa en övre gräns för den installerade effekten”: 

 

Med högst kärnkraftsutnyttjande i världen vore det bättre om riksdagen 

ändrade sitt beslut genom att fastställa en övre gräns för den installerade 

effekten. Det skulle ha fördelen att inte tvinga kraftbolagen att satsa på 

maximalt stora reaktorer /…/. En kapacitetsgräns skulle ge dem 

möjlighet att bygga fler men mindre reaktorer om detta skulle visa sig 

vara säkerhetsmässigt och ekonomiskt fördelaktigt. 

 

Artikelns syfte är således mycket specifikt, tekniskt och riktat till en mycket smal 

grupp av läsare. Ur identifikationssynpunkt är det tvivelaktigt hur innehållet i 

Kågesons artikel kan fungera som identifikationsgrund mot en bredare läsarkrets.   
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6.5.3  ”Katastrofen i Japan är långt ifrån över”, debattartikel i 

Aftonbladet av Joar Tiberg den 8 april 

Kemisten och författaren Joar Tiberg lyfter i en debattartikel i Aftonbladet den 8 

april, som präglas av transformativ inramning, historier från några utländska 

tidningar – berättelser som han menar inte når till Sverige. Ansvaret för detta bärs 

av den liberala pressen:  

 

Det är märkligt tyst om kärnkraftskatastrofen i Japan i svenska medier. 

Liberalerna, som dominerar pressen, har investerat så mycket prestige i 

frågan att de nu väljer att tiga.  

 

Artikelns huvudtes är implicit och uttrycks bland annat i ingressen: ”Ingen nu 

levande människa kommer att se resultatet av kärnkraftsolyckan”, och i artikelns 

avslutning: ”Vilket ’slutresultatet’ blir av denna katastrof kommer ingen nu 

levande människa någonsin att få veta”. Dessa formuleringar kan ses som 

alluderande inramningar, ett annat sätt för att uttrycka tesen ’kärnkraftens 

konsekvenser är allvariga och långsiktiga’. Istället för att säga det uttryckligen 

sägs det genom allegorier, förlängda metaforer. De förklarar kärnkraftens 

konsekvenser utifrån en känsla av hur långt ett människoliv är. 

Resten av artikeln består av vittnesberättelser för att implicit belägga tesen. 

Det är levande och dramatiska vittnesberättelser hämtade från japanska, 

amerikanska och franska medier som lyfts fram, till exempel: 

 

Den evakuerade byggnadsarbetaren /…/ satte sig i sin bil och åkte 

tillbaka till sitt hem i Okuma. Han ville finna sin hund. Det han mötte var 

fasansfullt, säger han. 

Han såg kor vandra runt på öde gator, det var som i filmen ”The Day 

after”. Han fann hunden, men lämnade den kvar skällande, men grävde 

upp lite jord i trädgården och slängde sig i bilen igen. Tillbaka på 

förläggningen mätte han strålningen på jorden, dosimetern slog i taket 

och han gjorde sig snabbt av med jorden. 

 

En annan berättelse handlar om en flicka som tvingats lämna sitt hem och  

 

/…/ säger: ”Jag skulle ha tagit med mig mina vårkläder”. Det är mycket 

osannolikt att Yoshie och Ekuku Hayashi någonsin kommer att få 

uppleva en vår i Futaba igen. 

 

Den här sortens berättelser blir ett extra kraftigt sätt för att uttrycka artikelns tes 

på genom evidentiafunktionen i bildspråket. Det blir en lokaliserande inramning 

som för berättelserna väldigt nära sina läsare. I synnerhet bilden av flickan som 

inte får ha sina vårkläder är kraftig. Liksom i Lindbergs ledarkrönika den 15 mars 

återges bilden med hjälp av skarpa kontraster. I övergången från ”vårkläder” till 
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”uppleva en vår i Futaba igen” konstrueras en länk mellan hopp och brusten 

förväntan – våren kommer, men inte för flickan. 

 

6.5.4  ”Minst två kärnreaktorer kan stängas utan problem”, 

debattartikel av Miljöpartiet i DN den 8 april 

Den sakliga debattartikeln signerad MP har ett tydligt upplägg med konkret 

inledning, huvudargumenten markerade i fetstil samt tes och huvudargument 

upprepade på slutet tillsammans med en uppmaning till regeringen och inte minst 

till läsarna om att ta ställning för en avveckling av kärnkraften och för en 

utbyggnad av förnybar energi: 

 

I hela världen omprövas nu kärnkraften. Det är hög tid att även den 

svenska regeringen drar några slutsatser för den svenska energipolitiken. 

Vi har de bästa förutsättningarna för att bygga vårt energisystem på 

förnybart. Underlaget från myndigheter och utredningar visar att det är 

fullt möjligt att ta oss dit. Sverige har ett val. 

 

Här kan vi se att tesen att en avveckling är möjlig grundas på tre byggstenar. 

Först: inledningen utgörs av exemplifikation av hur andra länder agerat 

(kärnkraftsavveckling diskuteras i andra länder). Den argumentativa 

konstruktionen bygger på sambandsprincipen andra har gjort det alltså kan vi 

också göra det. Därefter följer en argumentation för att Sverige har fina 

förutsättningar för att göra än bättre (vi har plats för vindkraft, tillgång till 

bioenergi, ”stora möjligheter att använda energin smartare” samt befintlig 

vattenkraft) men ändå har Sverige per person mest kärnkraft. Senare beläggs detta 

med siffror från Energimyndighetens prognos som ”visat att man med ekonomiskt 

lönsamma åtgärder kan minska elanvändningen med upp emot 30 TWh. Det tredje 

huvudargumentet utgörs av siffror uttryckta i TWh om det svenska elöverskottet, 

vilka i ingressen görs gripbara även för ickeinitierade läsare genom konkretionen 

”motsvarar produktionen i fem av Sveriges tio reaktorer”. Ett begrepp som TWh 

är en lokaliserande inramning som kan skapa distans mellan text och en del läsare. 

Här kan vi skönja ett markant ställningstagande emot det i DN ofta 

förekommande temat att kärnkraft behövs, uttryckt genom en saklig, underbyggd 

och samtidigt konkret argumentation för att kärnkraft inte behövs. 

Debattinlägget skiljer sig från merparten av tidigare opinionsartiklar från 

kärnkraftsmotståndarsidan genom att inte lägga det huvudsakliga fokuset på risker 

med kärnkraften. Ett resonemang om att vi efter olyckan vet mer om kärnkraftens 

farlighet förekommer, men är betydligt mindre poängterat i förhållande till 

huvudargumenten såväl utrymmesmässigt som dispositionsmässigt.  

Gemensamt för stor del av den tidigare debatten i de redaktionella 

kommentarerna var att det rådde viss oenighet kring hur händelserna i Fukushima 
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skulle definieras, inte minst om vi ställer Aftonbladet mot DN. På en skala från 

dysfemismgrundande till eufemismgrundande: var det en fråga om en 

kärnkraftsolycka av stora proportioner, om ett haveri med avgränsade 

konsekvenser eller skulle situationen definieras som ett tillfälle att lära för att 

förbättra säkerheten på kärnkraftverken och skapa bättre samhällsstrukturer?  

I MP:s artikel lämnas själva katastrofen och definitioner av denna i princip åt 

sidan. Det talas inte om någon ’katastrof av oproportionerliga dimensioner’, utan 

kort och sakligt om ”haverierna i Fukushima”. Det kan ses som ett väl avpassat 

val om vi betänker att artikeln publiceras i ett som vi sett i huvudsak 

kärnkraftsvänligt inriktat forum och ifall målet är att anpassa argumentationen 

även till kärnkraftsförespråkare. Då är det ingen god idé att grunda artikeln på en 

identifikationsgrund som det råder delade meningar om.  

MP överger på så vis delvis de egna, av motståndaren icke delade 

utgångspunkterna, och intar samma perspektiv som vi sett förekom i DN-

artiklarna veckan efter olyckan: ett lösningsinriktat sikte på hur energibehov, 

miljöbehov och ekonomiska behov kan tillgodoses. I relation till att ekonomiska 

perspektiv traditionellt tillhör liberala perspektiv kan det ses som en annekterande 

inramning.  

 

6.5.5  ”Att stänga två reaktorer skadar svensk basindustri”, 

debattartikel av SKGS i DN den 8 april 

SKGS (ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, Plast- & 

Kemiföretagen, SveMin och Järnkontoret) fokuserar ekonomiska perspektiv. I 

repliken på MP:s debattinlägg, som kommer samma dag, uttrycks en ”stor oro 

inom svensk basindustri” efter MP-inlägget. Huvudargumenten är tre: stabilitet, 

priser och sysselsättning:  

 

/…/ stabil eltillförsel och konkurrenskraftiga elpriser är en 

grundförutsättning för att svensk industri ska kunna fortsätta vara 

konkurrenskraftig på en global marknad. /…/ 

Dyrare el innebär försämrade konkurrensförutsättningar vilket i sin 

tur hotar sysselsättningen i Sverige, inte minst på orter som redan i dag är 

hårt drabbade av arbetslöshet. 

 

Med basindustri avses ”skogen, kemin, gruvorna och stålet”, vilka ”sysselsätter 

/…/ över 400.000 människor och har ett exportvärde på cirka 273 miljarder”. Här 

kan vi se att logosargument bestående av siffror, vilka implicit vill påvisa att 

argumenten är underbyggda av av fakta, balanseras med en pathosargumentation i 

frågan om arbetslöshet. Genom att tala om ’hårt drabbade orter’ görs frågan nära 

och relevant för den enskilda läsaren: en lokaliserande inramning. 

I MP:s artikel ställdes kärnkraft mot förnybara energikällor i form av befintlig 

vattenkraft och utveckling av vindkraft. Nu gör SKGS en intressant omvandling 
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som lyckas landa i att alternativen till kärnkraft med MP skulle vara fossilbränslen 

och fortsatt exploatering av de svenska älvarna, vilket möjliggör punchlines som:  

 

Inte kan väl Wetterstrand och Nordin föredra en lösning där kärnkraften 

byts mot fossilkraft? /…/  

Jag förmodar att Miljöpartiet inte vill använda våra sista orörda älvar 

för att bygga nya vattenkraftsverk. 

 

Hur gick detta till? MP har ju inte hävdat att lösningen på kärnkraft skulle vara 

fossilkraft. Inte heller har MP hävdat att de sista, orörda älvarna ska exploateras.  

I det första fallet, om fossilkraft, hävdar SKGS att Sverige under ”en hård 

vinter” fick ”importera el producerad av fossila bränslen”, och använder sig på så 

vis av en dikotomisk inramning där ett av läsarna ickeönskvärt alternativ 

framställs som det enda alternativet, för att tvinga fram en slutsats. Skillnaden här, 

jämfört med tidigare nämnda dikotomiska inramningar, är att SKGS faktiskt 

lyckas belägga att just fossilkraft (och inte förnybar energi) blir alternativet. Det 

sker genom sambandsprincipen att det som hänt en gång (att tvingas importera 

fossilkraft) kan hända igen. Vilket självfallet skulle kunna ifrågasättas. 

I det andra fallet, om att MP väl inte vill bygga nya vattenkraftverk, inleder 

SKGS med att påtala att de liksom MP är för en utbyggnad av vindkraft, men 

visar sedan i procent och TWh att vindkraft inte kommer att vara tillräcklig ens på 

sikt. På detta argument följer den dikotomiska slutsatsen att kärnkraft blir det enda 

alternativet. Den dikotomiska inramningen blir möjlig genom att inte lyfta andra 

valmöjligheter såsom alternativa energiformer eller ändrade konsumtionsvanor. 

Artikeln avslutas med ett argument som fungerar som identifikationsgrund för 

många: En avveckling ”skulle inte bara allvarligt skada svensk basindustri, det 

skulle drabba alla de människor som jobbar hos oss, och deras familjer”. 

 

6.5.6  ”Vi fattar inga panikbeslut om kärnkraften”, debattartikel 

av allianspartierna i DN den 14 april 

Den tredje repliken på MP:s debattartikel kommer från Alliansen den 14 april. 

Flera teman utmärker sig: ekonomiska behov, säkerhetsbehov, behov av stabilitet 

och av att bygga ut alternativa energikällor.  

Artikeln inleds, liksom DN:s ledare, med en transformativ inramning i form av 

ett pathosargument med funktionen att sänka MP:s ethos. MP hävdas felprioritera 

genom att göra debatten till en kärnkraftsfråga i Sverige istället för att tala om 

”30.000 döda i det naturkatastrofdrabbade Japan”. Det är på så vis MP:s fronesis, 

förmåga att göra en klok prioritering, som ifrågasätts. Åter igen görs på så vis en 

dikotomisk inramning där två alternativ ställs emot varandra: 

Kärnkraftskatastrofen eller naturkatastrofen.  
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Ekonomiargumenten görs konkreta för läsarna genom en lokaliserande 

inramning i en hänvisning till elräkningen som identifikationsgrund: ”Vi håller 

inte med. Det gör nog inte heller de många som i år tvingats betala rekordhöga 

elräkningar.” Argumenten för säkerhet handlar om hur Alliansen tar arbetet på 

allvar och om hur Strålsäkerhetsmyndigheten av Alliansen har fått en ”kraftigt 

förstärkt” budget, ”arbetar självständigt med hög trovärdighet” och ”ställer höga 

krav på branschen”. 

Inramningen av Alliansen och dess arbete som stabilt och pålitligt är 

genomgående i artikeln. Vi ska närmare granska ett specifikt stycke där 

värdeorden flockas:  

 

2009 lyckades Alliansen nå en långsiktig, stabil och trygg 

energiöverenskommelse. Den står på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och 

ny förnybar energi. De besked vi lämnade till väljarna var långsiktiga. De 

ligger fast. 

 

Redan vid en första anblick utmärker sig resoluta värdeord som ”långsiktig, stabil 

och trygg”. Men även metaforerna är intressanta: Överenskommelsen ”står på tre 

ben”, vilket alluderar att den är stadigt konstruerad. Ordvalet ”besked” snarare än 

beslut, planer eller visioner spär på denna argumentation och inramning av de 

egna lösningarna som stabila. Den korta metaforen på slutet, ”De ligger fast”, 

visar liksom de tre benen på någonting som inte rör sig och ger genom att vara 

kortfattad eftertryck åt inramningen. 

Artikeln avslutas genom att annekterande ta miljön som utgångspunkt, genom 

att lyfta fram de egna ambitionerna för ”mål för utbyggnaden av förnybart /…/ i 

snabb takt” och poängtera att ”Ingen svensk regering har satsat tillnärmelsevis 

lika mycket som den sittande på forskning och utveckling inom energiområdet”. 

Detta står på så vis i lätt kontrast, men är inte motsägande, till moderaten 

Hökmarks resonemang om att förnybar energi inte hade löst problemen i Japan. 

Sammanfattningsvis är det alltså Alliansen och MP som på olika sätt är föremål 

för inramning i denna av ethosargumentation präglade replik. 

 

6.5.7  ”Vi måste bestämma oss om kärnkraften”, debattartikel i 

Aftonbladet av Göran Bryntse och Michael Karnerfors den 26 

april  

Göran Bryntse är före detta ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-

Kärnvapen. Michel Karnerfors är grundare av Nuclear Power Yes Please. 

Tillsammans framför de tesen att ”Kärnkraftsdebatten behöver långsiktighet”.  

De lyfter fram att ”det är anmärkningsvärt” att Strålsäkerhetsmyndigheten 

”behövt ta kärnkraftsbolagen i örat och kräva uppsträckning” och pekar därmed 

mot de incidenter som skett vid svenska kärnkraftverk. Ett grundproblem består i 
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befolkningens och politikernas okunnighet om kärnkraft. ”Olyckorna vid Three 

Mile Island (TMI) och Tjernobyl innebar att en del märkliga och skadliga beslut 

togs”. Folkomröstningen som genomfördes slog därför fel. Då kärnkraftverken 

inte kan arbeta utifrån långsiktiga planer har ”produktionskapaciteten för de 

svenska reaktorerna dalat till historiska nivåer”. Det har lett till att 

”Säkerhetsarbetet har försvårats då industrin utarmats på kompetens”.  

I början av denna argumentationskedja finner vi ’incidenterna vid svenska 

kärnkraftverk’ och i slutet av redogörelsen finner vi en förklaring till varför 

säkerhetsarbetet försvårats. Det uttrycks inte explicit att incidenterna skulle bero 

på att säkerhetsarbetet har försämrats på grund av de tidigare länkarna i 

argumentationskedjan. Men det kan mycket väl läsas som att okunnighet lett till 

felaktiga val, vilket lett till kortsiktighet som lett till sänkt produktionskapacitet 

och svårare säkerhetsarbete. Mellan raderna blir det då, med en sådan slippery 

slope, konsekvenserna av okunnigheten i spåren efter tidigare kärnkraftsolyckor 

som är en orsak till de svenska incidenterna. 

Lösningen på problemet ligger enligt debattörerna i att lära av händelserna och 

fatta bättre beslut:  

 

Just nu krävs att vi analyserar de enorma mängder fakta som händelserna 

vid Fukushima kommer att ge oss, samt kritiskt granskar den politik och 

den debatt som hittills förts. När vi därefter har ett faktamässigt 

beslutsunderlag i hand måste vi ta gemensamma och långsiktiga beslut. 

 

Intressant här är övergången från ”analysera de enorma mängder fakta” och 

”kritiskt granskar den debatt”, till ”ett faktamässigt beslutsunderlag”, där 

resultaten av vad vi kan lära av Fukushimaolyckan således blir till ’fakta’. En 

sådan definition av fakta skiljer sig nämnvärt från till exempel ett begrepp som 

’insikter’ i graden av sanningsanspråk.  

Författarna uppvisar explicit tilltro till kärnkraftsindustrin:  

 

Inom kärnkraftsindustrin, myndigheter och forskningen finns stora 

kunskaper om kärnkraft. Men få, speciellt i de lägre leden, vågar uttala 

sig i den öppna debatten /…/. 

 

Artikeln avslutas med ett ethospräglat budskap riktat till såväl kärnkraftskritiker 

som kärnkraftsförespråkare:  

 

Det är viktigt att visa stor ödmjukhet inför dessa frågor och inte vara rädd 

för att erkänna att man kan ha haft fel. Detta budskap riktar vi till såväl 

kärnkraftsmotståndare som kärnkraftskramare. Debatten om kärnkraft är 

viktigare än åsikten om densamma. 
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Debattörerna inramar artikeln som ”neutral”, dels genom att skriva tillsammans, 

genom den slutliga appellen till bägge lägren och genom att inte explicit ta 

ställning i kärnkraftsfrågan. Samtidigt använder de teman såsom lärandetemat och 

en tillit till kärnkraftsindustrin som vi sett förekommit i tydligt kärnkraftsvänligt 

inriktade artiklar. Detta kan inrama artikeln som tillhörande en 

kärnkraftsförespråkande diskurs, oavsett vilken avsikten egentligen är. 

 

6.6  Jämförelser och slutsatser: Debattinlägg 
Debattinläggen i de bägge tidningarna följer inte på samma uppenbara sätt som de 

redaktionella kommentarerna en viss opinionslinje. Därför låter de sig inte fångas 

i en tabell liksom innehållet i de redaktionella kommentarerna gjorde. Skillnader 

finns, men är mer komplexa.  

I Aftonbladets chatt med MP och Moderaterna uttrycks behov av att dra 

lärdom av olyckan. Politikerna framför argument i var sin riktning utifrån temana 

ekonomi, miljö och säkerhet. En ny dimension av säkerhetsfrågan, i jämförelse 

med de inramningar som vi såg i de redaktionella kommentarerna, gäller hur 

sårbara olika energikällor är för naturkatastrofer. Denna infallsvinkel följer 

tendensen i DN:s redaktionella kommentarer, som fokuserade på naturkatastrofen 

istället för på kärnkraftsolyckan. Eftersom naturkatastrofvinkeln vid upprepade 

tillfällen synts tillhöra kärnkraftsförespråkarna, så fungerar den här annekterande, 

när den används av MP.  

Tibergs artikel i Aftonbladet skiljer sig från samtliga debattartiklar genom den 

mer orosbejakande infallsvinkeln att katastrofen får långsiktiga och allvarliga 

konsekvenser. Den skapar en nära identifikationsgrund genom bruket av bilder. 

Artikeln tar en transformativ inramning som utgångspunkt, genom att lyfta upp 

frågan att liberala medier inte rapporterar om de drabbade människorna.  

Den sista debattartikeln i Aftonbladet av Bryntse och Karnerfors förenar två 

olika ståndpunkter. Tillsammans lägger de fram ett förslag för en mer långsiktig 

kärnkraftspolitik. På så vis kan artikeln göra intryck av att vara ”neutral”. Detta 

intryck kan möjligen förstärkas ytterligare när det i slutet av artikeln görs explicit 

att den riktar sig till både förespråkare och kritiker. I artikeln finns spår av teman 

som vi sett förekomma främst i kärnkraftsvänligt inställda artiklar: Ett behov av 

att lära av olyckan för att fatta långsiktiga beslut, tillit till kärnkraftsindustrin och 

okunskap hos befolkningen om kärnkraft – vilket i förlängningen skulle kunna 

läsas som en förklaring till säkerhetsbrister på svenska kärnkraftverk. Även om 

artikeln inte uttalat driver en tes för eller emot kärnkraft, har den således teman 

gemensamt med en viss sorts diskurs. Sammantaget är den ”neutrala” artikeln 

inramad på ett sätt som påminner om de kärnkraftsvänliga diskurserna.  

Även Kågeson söker visa sig oberoende i debattartikeln i DN. Men artikelns 

budskap, att gamla reaktorer är farliga och måste förnyas, når inte fram till en bred 
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läsarkrets på grund av både det tekniska språket och den mycket specifika 

sakfrågan. Det skapar en smal identifikationsgrund.  

MP:s debattartikel driver, liksom MP i Aftonbladets chatt, tesen att Sverige 

har fina förutsättningar för att vara ledande inom förnybar energi. Den 

argumenterar för hur förnybart blir en lösning på såväl energibehov som 

miljöbehov och ekonomiska behov. SKGS vill i sin replik visa att vindkraft inte är 

tillräcklig och genom en dikotomisk inramning blir den enda möjliga lösningen 

kärnkraft. Argumentationen fokuserar på stabilitet, priser och sysselsättning. 

Särskilt vad gäller jobb formuleras argument som blir konkreta och nära för 

många läsare.  

Slutligen Alliansens artikel lyfter infallsvinklarna ekonomi, säkerhet och 

stabilitet som argument för kärnkraft, och hävdar med en annekterande inramning 

gentemot MP, att de driver en politik för utbyggnad av alternativ energi. De 

menar att MP felaktigt fokuserar på kärnkraftsfrågan när saken borde gälla 

naturkatastrofen. De skapar närhet genom temat att en avveckling skulle hota 

jobben och inverka på elräkningarna.  

Sammantaget är debattartiklarna i DN mer kärnkraftsvänligt inställda än 

artiklarna i Aftonbladet, även om mindre uttalat kärnkraftsvänliga röster också 

kommer till tals. Den enda direkt kritiska rösten utgörs av MP, vilken bemöts av 

kritiska repliker. 

Skillnader mellan redaktionella kommentarer och debattartiklar består i att de 

sistnämnda har en tydligare eufemismgrundande inramning. Temat ’maktlöshet’, 

som vi såg i Aftonbladets kommentarer, förekommer inte alls i debattartiklarna, 

med undantag för Tibergs gripande berättelser från Japan. En likhet är att inte 

heller i debattartiklarna lyfts frågor om att vi konsumerar så mycket el som vi gör.  

Ur ett ethosperspektiv kan vi se att DN genom sina ledarartiklar etablerar ett 

icke-spekulativt ethos medan Aftonbladets ledare riskerar att framstå som 

alarmistiska. Debattartiklarna avviker från denna linje. Här är det, förutom i 

Tibergs artikel, ett större fokus på lösningar i samtliga artiklar. Men en annan 

möjlighet är att DN tappar i termer av ethos genom att nedvärdera riskerna, medan 

Aftonbladet framstår som mer trovärdiga som granskare. Det är upp till läsaren att 

avgöra.   
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7 

 

Diskussion 

 

 

 

I det här kapitlet diskuteras uppsatsens teoretiska och metodologiska utveckling 

och resultaten av den empiriska studien. Jag inleder diskussionen med att 

diskutera inramningarna och deras funktioner. Med dessa funktioner som 

bakgrund kan jag sedan föra en diskussion om de viktigaste fynden i studien i 

relation till tidigare forskning. Därefter diskuterar jag hur försöket att integrera 

retorik och framing fungerat och lyfter efterhand några öppningar för vidare 

forskning. Låt oss först resumera vad som gjorts hittills:  

Syftet med denna studie var tvådelat. Ett teoretiskt och metodologiskt syfte var 

att utveckla och testa en retorisk utveckling av framingteorin. Ett empiriskt syfte 

var att undersöka opinionsjournalistiska diskurser om kärnkraft efter 

Fukushimakatastrofen. Då framingteorin och retorikvetenskapen har likheter i 

synen på diskurs och tolkning samt kan användas för att göra likartade 

undersökningar, och då det i framingstudier ofta saknas djuplodande metoder, 

lånades teorier om materiella och formella topos från retorikvetenskapen för att 

studera inramningar. För att synliggöra dessa användes en uppsättning konkreta, 

retoriska verktyg. Parallellt kategoriserades fynden och begrepp utvecklades för 

att beskriva sätten att inrama på och deras funktioner: Selektiv, dikotomisk, 

lokaliserande, transformativ, alluderande, tonsättande och annekterande 

inramning. Ett koncept och en funktion från Gabrielsens toposanalys, att skapa 

implikationer för diskurs och handling, lånades för att förklara hur inramningarna 

fungerar. Andra funktioner kunde urskiljas i analysen och formuleras med 

utgångspunkt i teorier om hur människor söker information och använder medier: 

Identifikationsgrunder, det vill säga inramningar som möter medieanvändares 

behov, fyller inkluderande eller exkluderande funktioner. En ytterligare funktion 

hos inramningar som urskiljts består i hur de skapar förutsättningar för en viss ton 

i diskursen. Dessa funktioner ska nu diskuteras vidare. 

 

7.1  Inramningar och deras funktioner  
I det här avsnittet diskuteras resultaten utifrån frågeställningarna hur 

inramningarna avgränsar möjligheterna för tolkning, handling och för diskurs – 

hur de fungerar. För att göra det lyfter jag fram de mest framträdande sätten att 

inrama på som har påträffats i empirin: potentiella tolkningar som inramningarna 
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främjar, samt deras funktioner utifrån de fynd som gjorts i analysen.  

Sätten att inrama på måste självfallet betraktas dynamiskt. Ett fenomen kan 

tillhöra flera kategorier samtidigt eller ingen alls. Precis som orden fungerar 

kategoriskt i jämförelse med de känslor och förståelser som de försöker fånga, är 

teoretiska modeller förenklingar av verkligheten. Vinsten är att det trots allt går att 

se mer med dem än utan då de synliggör implicita nivåer i diskurserna. 

 

7.1.1  Selektiv inramning 

Att fokusera en fråga istället för en annan torde vara ett av de mest grundläggande 

sätten att inrama på, då det i en bemärkelse utgör själva kärnan i framingteorin.
 128

 

Den selektiva inramningen utgår från den agenda-setting som medierna gör: att 

säga en sak och därmed inte en annan. Men samtidigt som denna inramning 

troligtvis alltid är närvarande är det en svår ram att upptäcka.  

Sällan är det tydligt att en viss fråga lyfts fram istället för en annan. Ibland 

smyger inramningen sig in genom metonymier. Till exempel använder DN 

metonymin ”det energiberoende samhället” istället för ’människorna som behöver 

el och därför kärnkraft’ (kapitel 6.2.1). Med denna metonymi kan information 

utelämnas, vilket bidrar till en förståelse av kärnkraften som nödvändig.  

En funktion hos selektiv inramning kan vara att inte framhäva sådant som 

skulle kunna ifrågasättas, till exempel att de behöver el eller vad som kanske är 

mer rimligt: att de behöver så mycket el. En annan funktion kan vara att skapa 

identifikationsgrunder med fler läsare, det vill säga en inkluderande funktion. En 

inkluderande funktion innebär samtidigt alltid en exkluderande funktion i 

förhållande till andra grupper av människor.
129

 Den selektiva inramningen kan 

även fylla tonsättande, intratextuella funktioner – det vill säga inramningen 

inverkar på tonen i den diskurs som det blir möjligt att föra (se kapitel 7.1.6).  

I kapitel 6.2.1 såg vi exempel på hur en selektiv inramning kan fylla en 

inkluderande funktion. Genom att lyfta siktet mot tsunamikatastrofen snarare än 

mot kärnkraftsolyckan bejakar DN i en artikel oroskänslor hos en bred målgrupp, 

medan Aftonbladets sikte mot kärnkraftsolyckan kan exkludera 

kärnkraftsvälvilligt inställda läsare som ändock upplever en oro. 

En speciell form av selektiv inramning innebär specifika strategier för att byta 

ämne eller föra fokus från sakfrågan. Ett sätt som vi såg exempel på i kapitel 6.2.1 

är att placera vissa teman på ett dispositionsmässigt mindre fördelaktigt ställe än i 

början och i slutet av artiklar. Ett vanligt förekommande tema har visat sig vara att 

hävda att vi kan dra lärdom av händelserna i Fukushima. Det kan, men behöver 

inte nödvändigtvis, vara ett sätt att föra diskursen bort från den fråga som 

diskuteras, se till exempel kapitel 6.5.1.  
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129

 Burke (2001[1950]) s. 1326. 
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7.1.2  Dikotomisk inramning 

Den dikotomiska inramningen bygger på fallasin dikotomi, en uppställning mellan 

alternativ där valmöjligheterna avgränsas genom en svart-vit konstruktion. Genom 

att inte nämna alternativ görs valet snävare. Den dikotomiska inramningen är 

därmed avgränsande och fyller en exkluderande eller inkluderande funktion. I 

analysen förekommer den flera gånger, till exempel när det enda alternativet till 

kärnkraft hävdas vara förnybar energi. Ett sätt som kan vara signaler för en 

dikotomi är formuleringar som ’istället för’ (se kapitel 6.2.2). 

Dikotomin behöver inte nödvändigtvis vara svart-vit. En annan kategori av 

dikotomiska inramning är framställningar där någonting är ställt emot någonting 

annat – inte för att påvisa att de utesluter varandra, utan för att visa att den ena är 

exempelvis bättre, sämre eller starkare än den andra. Den sortens argumentativa 

funktioner kan vi finna till exempel i framställningar av protagonist mot 

antagonist, stark mot svag eller ansvarig mot offer. I analysen såg vi hur DN 

framställde samhället som sårbart inför naturens krafter, medan Aftonbladet 

framställde människan och naturen som sårbara inför kärnkraften.  

Den dikotomiska inramningen kan ses som en underkategori till den selektiva 

inramningen, som ett sätt att konstruera och motivera val och bortval. Det sker 

bland annat i kapitel 6.2.1, då alternativa energikällor hävdas inte vara ett 

alternativ till kärnkraft. En sak som skiljer den dikotomiska inramningen från den 

selektiva är att i den selektiva inramningen görs inte en uppställning av alternativ, 

utan alternativet nämns inte alls. 

Att framställa två alternativ som varandra uteslutande kan kopplas till Nord 

och Strömbäcks journalistiska grepp ’polarisering’, även om funktionen också 

tangerar ’tillspetsning’ och ’förenkling’. Om polariseringen skriver de:  

 

Polariseringar och konflikter väcker känslor, samtidigt som de också 

förenklar. De säkra och enkla uppfattningarna som kan ställas mot 

varandra ges därför företräde framför den prövande hållningen, den 

omfattande argumenteringen och ”å-ena-sidan-och-å-andra-sidan”-

resonemangen.
130

 

 

I studien såg vi hur till exempel Chellaneys artikel i kapitel 6.3.3 i större 

utsträckning än andra artiklar använde just en ”å-ena-sidan-och-å-andra-sidan”-

argumentation och således inte gjorde dikotomisk inramning, vilket kan göra 

texten mer svårtillgänglig för vissa läsare. 

 

7.1.3  Lokaliserande inramning  

Den lokaliserande inramningen placerar frågan mer eller mindre nära läsarna. Det 

kan ske geografiskt (ska vi vara rädda för strålningen i Sverige eller bara i Japan?) 
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eller genom identifikationsgrunder. Självfallet fungerar även en geografisk 

lokalisering som en identifikationsgrund.  

Lokaliserande inramning innebär i sig och mer poängterat än andra 

inramningar just att skapa identifikation. Detta är inbegripet i all framing och 

retorik, men den lokaliserande inramningen söker etablera identifikationsgrunder 

nära läsaren som specifik strategi, till skillnad från exempelvis den alluderande 

inramningen, vilken som vi ska se kan ha andra primära syften, exempelvis att 

säga mycket genom att använda få ord (se kapitel 7.1.5). 

Exempel på lokaliserande inramning såg vi till exempel i argument som ’utan 

kärnkraft blir elräkningen högre’, (kapitel 6.5.6), vilket kan ligga många läsare 

mer nära än ”/…/ primärkretsen förlagts invändigt så att den skyddas av 

reaktorkärlet” (kapitel 6.5.2). Den lokaliserande inramningen utgör en 

identifikationsgrund som fyller exkluderande eller inkluderande funktioner.  

Ett sätt att skapa lokaliserande inramningar på är att använda ett målande 

språk för att skapa närhet. I kapitel 6.5.3 såg vi exempel på gripande skildringar 

om människor som tvingats lämna sina hem. Sådana skildringar blir kraftfulla 

eftersom de förmedlar bilder som läsaren tydligt kan se framför sig. Argumentens 

evidentiafunktion blir därför stark.
131

  

Den annekterande inramningen finner ingen direkt motsvarighet hos de 

journalistiska grepp som Nord och Strömbäck nämner, men kan ta sig uttryck 

genom ’konkretion’ som i exemplet med målande språk, eller ’personifiering’; 

Nord och Strömbäck poängterar just att att ”[p]ersonifiering möjliggör 

identifikation”
132

.  

 

7.1.4  Transformativ inramning 

I den transformativa
133

 inramningen ifrågasätts diskursen, istället för sakfrågan. 

Den kommenterar alltså andra inramningar. Till exempel såg vi i analysen hur en 

ledare i DN ifrågasätter hur SVT:s Rapport rapporterat om hotbilder och hävdar 

att strålningsbegreppet görs farligare än vad det egentligen är (kapitel 6.3.5). Det 

kan vara ett sätt att poängtera vad man anser vara fel i motargumentationen, för att 

inkludera eller exkludera vissa läsare. Lyckas inramningen dessutom lyfta fram att 

motpartens skildring är absurd så kan vi anta att motpartens handlingsutrymme 

och diskursiva möjligheter kan göras snävare.  

I kapitel 6.5.2 såg vi exempel på att den transformativa inramningen kan tas 

som utgångspunkt för att driva en tes. Där läggs två sätt att inrama händelserna 

fram för att sedan hävda att den egna utgångspunkten är mer konstruktiv. Det blir 

ett sätt att etablera ethos och att anknyta till kontrasterande diskurser. 
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 Jfr Mral & Olinder (2011) s. 42. 
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 Nord & Strömbäck (2005) s. 35. 
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 Begreppet är lånat från statuslärans status translationis, att ifrågasätta forumet för debatten, 

se t ex Lindqvist (2008) s. 72. 
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7.1.5  Alluderande inramning  

En alluderande inramning skapar en relation till någonting som inträffat, som lyfts 

fram som ”bildbevis” för att illustrera möjliga konsekvenser. Den liknar på så vis 

den lokaliserande inramningen och kan fylla likartade funktioner. Exemplet om 

människorna som fick lämna sina hem i Japan är både en lokaliserande och en 

alluderande inramning.  

Alluderande inramningar kan skapas genom den tidigare nämnda analogin 

eller metonymin, dels kan det ske mer explicit. I analysen skrev jag att 

Aftonbladet anspelar på Olof Palmes berömda uttalande om Hanoibombningarna 

den 23 december 1972 (kapitel 6.2.2).  

 

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som pågår i 

Vietnam är en form av tortyr. /…/ Därför är bombningarna ett illdåd. 

Därav finns det många i modern historia. De förbinds ofta namn. 

Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinka. 

Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem 

som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden. Hanoi – julen 1972.  

 

Vad Palme gör är att skapa och befästa ett begrepp i namnet Hanoi, som får stå 

som en symbol för händelserna i Vietnam och alla de associationer som dessa och 

övriga stadsnamn offer för brott mot mänskligheten väcker. Hanoi blir en term 

som får representera en stor mängd idéer, en metonymi. Funktionen är 

inkluderande eller exkluderande. 

Den alluderande inramningen kan kopplas till Nord och Strömbäcks 

journalistiska grepp ’tillspetsning’. Det är ett sätt att säga mycket genom att säga 

något mindre som förmedlar en vidare innebörd. Den alluderande inramningen 

kan även kopplas till greppet ’konkretion’ och till ’stereotypisering’ med tanke på 

att den bild som alluderas anspelar på en igenkänningseffekt.
134

 Även om vi inte 

sett exempel på det i undersökningen kan inramningen även kopplas till 

’personifiering’ i de fall allusionen görs i relation till människor. 

 

7.1.6  Tonsättande inramning  

I analysen såg vi hur DN i flera artiklar inramar händelserna som en fråga om ett 

’behov av säkra samhällsstrukturer’, medan Aftonbladet återkommande inramar 

händelserna som en ’kärnkraftskatastrof’. Bägge är de tonsättande inramningar. 

Redan om vi ställer upp själva temana emot varandra kan vi se att det ena 

innehåller mer positivt laddade termer än det andra, till exempel i orden ’säkra’ 

mot ’katastrof’. Det förstnämnda har siktet på lösningar, infallsvinkeln är alltså 

konstruktiv; det andra har siktet på problemdefinitioner. Detta bäddar för olika 
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”toner” i diskurserna. I det första fallet blir inramningen eufemismgrundande och i 

det andra fallet dysfemismgrundande. En funktion är således intradiskursiv.  

Som tidigare diskuterades måste vi förstå eufemismer och dysfemismer i 

dynamisk bemärkelse, i förhållande till vad de flesta sannolikt kan anse positivt 

eller negativt i situationen och i förhållande till övrig diskurs. En bedömning 

utifrån det sistnämnda fungerar i denna studie där DN:s och Aftonbladets 

inramningar skiljer sig åt och på så vis ofta kan ställas upp emot varandra.  

Ett annat problem är att i synnerhet eufemismer är negativt konnoterade och 

kan kopplas till ett manipulativt språkbruk. Men att diskursen har en positiv eller 

negativ riktning innebär självfallet inte i sig att den ena skulle vara god och den 

andra ond, utan syftar på det sätt på vilket identifikation skapas med olika läsare. 

Därmed sträcker sig en funktion även utanför själva diskursen. 

Den tonsättande inramningen finner ingen motsvarighet hos de journalistiska 

grepp som Nord och Strömbäck nämner, men paralleller skulle eventuellt kunna 

dras till ’intensifiering’, som innebär att framställa skeenden som intensiva.
135

 En 

tonsättande inramning skulle rent hypotetiskt kunna fylla funktionen att skapa 

intensitet genom att tydligt betona eufemismgrundande eller dysfemismgrundande 

infallsvinklar snarare än att balansera diskursen. En sådan intensifierad form av 

tonsättande inramning torde även fungera som en sorts selektiv eller dikotomisk 

inramning genom vad som blir en polarisering eller tonsättning satt till sin spets. 

Det krävs vidare studier för att undersöka om denna hypotes är rimlig. 

 

7.1.7  Annekterande inramning  

Ett fenomen som uppmärksammats i analysen innebär att lägga beslag på 

perspektiv som traditionellt används av motståndarna, helst genom att göra dessa 

perspektiv obrukbara, eller i alla fall mindre fördelaktiga, för motståndarna: 

annekterande inramning.  

Det är allmänt känt att Moderaterna under valrörelsen år 2006 lyckades lägga 

beslag på Socialdemokraternas arbetarebegrepp, som traditionellt varit kopplat till 

arbetares rättigheter och en socialistisk politik. Med Moderaterna kom det att bli 

ett arbetarbegrepp utan ’e’, nu kopplat till en politik för att sätta människor i 

arbete. Exakt hur Moderaterna gjorde får vara föremål för andra studier, vi kan 

nöja oss med att definiera det att göra bruk av en infallsvinkel som inte av 

tradition används för att föra fram idéer kopplade till den egna ideologin. Genom 

att lägga beslag på begreppet och förändra det, riskerar begreppet dessutom att bli 

mer eller mindre obrukbart för motståndaren. 

I denna studie beslagtas infallsvinklar exempelvis då kärnkraftsförespråkare 

använder en infallsvinkel som traditionellt används av miljörörelsen, nämligen om 

utbyggnad av förnybar energi, i Alliansens debattartikel ”Vi fattar inga 
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panikbeslut om kärnkraften” den 14 april. Funktionen är inkluderande eller 

exkluderande. 

En annekterande inramning kan träffa eller inte träffa målet att beslagta en 

infallsvinkel. De som lyckas är intressanta. Ett argument i en ledarartikel som inte 

ingår i det urval som presenteras här, men som utgör ett praktexempel, utgick från 

MP:s vision om att övergå till elbilar. Nu var det dock en kärnkraftsförespråkare 

som argumenterade för en övergång till elbilar, och lyckades visa att elbilar kräver 

kärnkraft. Eventuella elbilsargument gjordes därmed obrukbara, eller i alla fall 

mindre gynnade, för miljörörelsen. Hur lyckade annekterande inramningar 

fungerar vore ett synnerligen intressant studieobjekt för vidare forskning. 

Att anspela på mottagarnas övertygelser är grundläggande för retorik. 

Andersson och Furberg definierar år 1966 ’övertalning’ med ett exempel som 

tydligt är just en annekterande inramning: 

 

Under andra världskriget klandrades de brittiska stridsvagnarna för sin 

klena bestyckning. En kritiker sade, att han ”skulle vilja definiera en 

stridsvagn som en mekaniserad och bepansrad skjutförmåga”. Den 

ordförklaringen pekade på de brittiska stridsvagnarnas stora brist: deras 

otillfredsställande bestyckning fråntog dem i väsentlig mån den 

egenskap, som i definitionen framstod som den väsentliga, nämligen 

eldgivningsförmågan.
136

 

 

Fördelen med att i en analys urskilja annekterande inramningar som specifika 

inramningar är att försöka se om det går att säga något om dess funktioner: att 

möjliggöra, eller i det här fallet snarast omöjliggöra, viss diskurs. Självfallet kan 

den som blivit av med ”äganderätten” till ett begrepp försöka ta tillbaka det igen. 

Till syvende och sist är denna lek om definitioner vad retorik handlar om.  

 

7.2  Teman i diskurser om kärnkraft 
I detta avsnitt diskuteras den mer empiriska frågeställningen hur händelserna i 

Fukushima inramas på opinionssidorna i Sveriges två största tidningar och vilka 

diskurser det är som kommer fram. För att göra det diskuterar jag resultaten i 

relation till tidigare forskning om Fukushimakatastrofen och om 

opinionsjournalistik. 

Nedan en översikt av de mest framträdande sätten att inrama på, deras 

viktigaste funktioner samt en översikt av de mest framträdande ämnesmässiga 

teman som urskiljts i materialet. Observera att uppställningen inte representerar 

resultaten i frekvens eller i relevans. Det förekom artiklar som inte rakt av kunde 

kategoriseras för eller emot kärnkraft. Listan ger en överblick av de teoretiska 

fynden och de viktigaste teman som urskiljts: 
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Inramningars funktioner Teman för kärnkraft Teman emot kärnkraft 

Selektiv inramning 

Dölja eller framhäva vissa 

perspektiv; inkluderande 

och exkluderande; 

tonsättande 

 

Tsunamikatastrofen snarare än 

kärnkraftsolycka 

Kärnkraft snarare än 

konsumera mindre energi 

Vi ska dra lärdom av 

händelserna (kan i vissa fall 

fungera selektivt) 

Kärnkraftsolycka snarare än 

tsunamikatastrof 

Förnybar energi snarare än 

konsumera mindre energi 

Vi ska dra lärdom av 

händelserna (kan i vissa fall 

fungera selektivt) 

Dikotomisk inramning 

Avgränsa valmöjligheter; 

exkluderande; väga 

motpoler; motivera val 

och bortval 

Naturens krafter mot det 

moderna samhället 

Kärnkraft mot fossila bränslen 

Kärnkraften mot naturen och 

människorna 

Kärnkraft mot förnybar energi 

och effektivisering 

Lokaliserande 

inramning 

Placera frågan nära eller 

långt bort, geografiskt 

eller känslomässigt; 

inkluderande och 

exkluderande 

Nära:  

Avveckling ger höga 

elräkningar 

Avveckling hotar jobben 

Mindre nära:  

Frågan rör Japan, inte Sverige  

Frågan rör fattiga länder, inte 

Sverige 

Samhällsstrukturer, 

krisberedskap 

Tekniskt språk och siffror 

Nära:  

Frågan rör även Sverige 

Grön energi ger jobb och 

export 

Minnesbilder av 

kärnkraftsolyckor 

’Flickan får inte uppleva en vår 

i Futaba igen’ – evidentia 

Mindre nära: 

Begrepp som TWh (ej alls 

frekvent) 

Transformativ 

inramning 

Ifrågasätta diskursen; 

kommentera andra 

inramningar; inkluderande 

och exkluderande; 

avgränsa 

handlingsutrymme; 

etablera ethos 

Okunskap om kärnkraft orsak 

till oro 

Okunskap om kärnkraft orsak 

till säkerhetsbrister 

Medier skrämmer och 

vilseleder om strålning 

Nyhet om reaktorhaveri har 

blivit större än 

naturkatastrofen 

Kärnkraft har framställts som 

miljövänligt alternativ 

Synen på kärnkraft har 

förändrats och vi minns inte 

konsekvenserna 

Liberala medier rapporterar inte 

om de drabbade kring 

Fukushima 

Alluderande inramning 

Evidentia; inkluderande 

och exkluderande 

Förnybar energi lika osäker 

som fossila bränslen 

Olycka av stora proportioner 

som Harrisburg, Tjernobyl mfl 

Olycka av stora proportioner 

genom vittnesberättelser 

Tonsättande inramning 

Eufemismgrundande; 

dysfemismgrundande; 

inkluderande och 

exkluderande; 

intradiskursiv 

Lösningsfokuserad:  

Lära om säkerhet  

Internationellt samarbete 

Kontroll över situationen 

Tillit till experter, vetenskap 

och kärnkraftsindustri 

Låg risk för härdsmälta  

Ekonomiska vinster med 

kärnkraft 

 

Lösningsfokuserad: 

Lära av att riskerna är för stora 

Förnybar energi ger trygghet 

 

Problemfokuserad:  

Osäker situation 

Stora och långsiktiga risker 

Maktlöshet 

Kritisk mot liberal politik och 

liberala medier 
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Problemfokuserat: 

Utan kärnkraft risk för 

arbetslöshet 

 

 

Annekterande 

inramning 

Ta över äganderätten till 

motståndares perspektiv; 

göra motståndares 

perspektiv obrukbara eller 

mindre gynnade; kan 

träffa eller inte träffa 

målet; inkluderande och 

exkluderande 

Kärnkraften hjälper mot 

växthuseffekten  

Vi satsar på förnybar energi 

Kärnkraften sårbar inför 

naturkatastrofer 

Ekonomiska vinster med 

förnybar energi 

Identifikationsgrunder Redaktionella kommentarer: 
Trygghetsbejakande; 

eufemistisk 

Debattartiklar: 
Lösningsfokuserad; 

eufemistisk 

Redaktionella kommentarer: 
Orosbejakande; dysfemistisk 

 

Debattartiklar: 

Lösningsfokuserad; eufemistisk 

Accepterade 

utgångspunkter 

Samhället är energiberoende 

(samhället är så här 

energiberoende) 

Samhället är energiberoende 

(samhället är så här 

energiberoende) 

 

Studien bidrar till en förståelse av hur kommunikation såg ut i medier efter 

Fukushimakatastrofen, vilket det saknas forskning om, genom att ge svar på hur 

debatten såg ut på opinionssidorna i Sveriges två största webbtidningar. 

På DN:s debattsidor är inläggen skrivna av miljöprofessor Per Kågeson, 

Miljöpartiet, SKGS (branschorganisationerna Skogsindustrierna, Plast- & 

Kemiföretagen, SveMin och Järnkontoret) och Allianspartierna. På Aftonbladets 

debattsidor är det Moderaternas Gunnar Hökmark, Miljöpartiets Yvonne 

Ruwaida, kemisten och författaren Joar Tiberg, före detta ordföranden i 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Göran Bryntse samt grundaren av 

Nuclear Power Yes Please Michel Karnerfors, som kommer till tals. Det finns 

således en spridning av signaturer från bägge ”läger” av kärnkraftsfrågan i båda 

tidningarna. 

De redaktionella kommentarerna skiljer sig åt desto mer. DN är överlag mer 

kärnkraftsvänligt inställd än Aftonbladet och i flera fall inramar tidningarna 

diametralt olika. Att de två tidningarnas inramningar av händelserna skulle vara så 

olika kom inte som en överraskning utifrån såväl de profilerings- och 

personifieringstrender inom journalistiken som nämndes i kapitel 4.1. DN:s 

redaktionella kommentarer och kärnkraftsförespråkande debattartiklar önskar 

bland annat större fokus på tsunamikatastrofen än på kärnkraftsolyckan, ställer 

kärnkraft mot fossila bränslen som varandra uteslutande alternativ, vill dra lärdom 

av olyckan för att förbättra säkerheten, ser naturens krafter som ett hot mot det 

energiberoende samhället och hävdar att en avveckling av kärnkraften inte är 
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möjlig. Aftonbladets redaktionella kommenterar och kärnkraftskritiska 

debattartiklar ställer kärnkraft mot förnybar energi som varandra uteslutande 

alternativ, vill dra lärdom av olyckan för att se att konsekvenserna är förödande, 

ser kärnkraften som ett hot mot naturen och mot människorna och argumenterar 

för att Sverige kan leda utvecklingen inom förnybar energi. Aftonbladets 

redaktionella kommentarer placerar överlag kärnkraftsfrågan mer nära läsarna än 

DN:s redaktionella kommentarer, som till exempel avgränsar riskerna till Japan. 

Ett bidrag till forskningsfältet opinionsjournalistik utgörs av synliggörandet av 

hur debattartiklar tenderar att fungera eufemismgrundande i större utsträckning än 

ledarartiklar. I synnerhet DN undviker i princip helt dysfemismgrundande 

infallsvinklar på ledarsidorna. Det kan anses ganska självklart att en 

kärnkraftsvänligt inställd artikel behandlar kärnkraftsfrågan på ett mindre 

orosbejakande sätt än vad en kärnkraftskritisk artikel gör, inte minst i ett läge då 

kärnkraften riskerar att ifrågasättas. Men vi ser alltså även en skillnad i ton mellan 

opinionsgenrerna. 

En förklaring kan möjligen sökas i de krav som ställs på de olika typerna av 

artiklar. Tidigare nämndes att en funktion hos redaktionella kommentarer är att 

förklara skeenden.
137

 Det finns dock ingenting som säger att en förklarande 

infallsvinkel automatiskt får en mer problemfokuserad infallsvinkel. Men vi såg 

även att det kan hävdas ingå i ett journalistiskt uppdrag att granska och 

kommentera.
138

 Det kan möjligen innebära att i större utsträckning ifrågasätta och 

problematisera, snarare än att synliggöra lösningar. I debattartiklar däremot, driver 

aktörer politiska agendor. Det finns ingenting som säger att framställningar av 

politiska agendor automatiskt får en mer konstruktiv infallsvinkel. Däremot kan vi 

säga att de studerade debattartiklarna var av sådant slag.  

En förklaring skulle kunna ges utifrån teorier om retorisk genre. I den 

deliberativa eller politiska genren gäller argumentationen generellt sett hur saker 

som hänt ska definieras. Den juridiska genren behandlar generellt sett 

argumentation om hur vi ska ha det i framtiden.
139

 Utifrån artiklarnas funktioner 

skulle vi kunna koppla redaktionella kommentarer till juridisk genre (ifrågasätter) 

och debattartiklar till deliberativ genre (föreslår), och det är rimligt att tänka sig 

att förslag oftare kan vara eufemismgrundande än ett ifrågasättande. Möjligheten 

att ytterligare studera tonsättande inramningar utifrån retorisk genre vore ett 

intressant ämne för vidare forskning.  

I ljuset av vad som framgick i till exempel Dernbachs
140

 studie om 

medierapporteringen i Tyskland, som var övervägande kärnkraftskritisk, och – 

skulle vi kunna säga, orosbejakande genom till exempel skildringar av 
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människoöden, är det intressant att i synnerhet DN i princip helt undviker 

dysfemismgrundande infallsvinklar på ledarsidorna. Och i ljuset av vad som 

framgick i Vigsøs
141

 studie om att kärnkraftskritiker inte agerade nämnvärt i 

Sverige, är det intressant att landets största webbtidning inledningsvis enbart 

beskriver händelserna utifrån dysfemismgrundande perspektiv. Det tyder på att 

kritiska röster ändock kom fram i debatten. Dock krävs ytterligare studier, inte 

minst kvantitativa innehållsanalyser, för att avgöra i vilken utsträckning de 

kritiska och kärnkraftsvänliga diskurserna kom fram. 

I utgångspunkter i argumentationen, det vill säga i Toulmins garant, kunde vi 

spåra minst ett grundläggande förgivettagande som ingen av debattörerna 

ifrågasatte, nämligen att vi behöver konsumera så mycket energi som vi gör. Detta 

bildar en selektiv inramning. Vid något tillfälle föreslogs det att 

energianvändningen skulle ”effektiviseras”, men det förklarades aldrig vad det 

innebär. Även om vi förstår det som ett sätt att konsumera mindre el kan ett ord 

som ”effektivisering” kanske hellre föra tankarna till en teknisk lösning där vi kan 

fortsätta leva som vi gör, snarare än innebära att människor måste ställa om sitt 

sätt att konsumera. Infallsvinkeln att vi måste tänka om och ändra vårt sätt att leva 

och konsumera mindre el kan hävdas vara orimlig. Men det är ett argument som 

drivs av miljöorganisationer
142

 och hade därför kunnat vara en plausibel 

infallsvinkel, som inte lyftes utan selektivt bortramades. 

Självfallet finns det ett oändligt antal andra perspektiv som inte lyfts fram. Det 

vore mycket intressant vidare forskning att undersöka diskurser om kärnkraft efter 

bland annat Fukushimakatastrofen i relation till tidigare studier om aktuella 

diskurser om kärnkraft, för att bättre belysa bortvalda infallsvinklar. 

I relation till Jarlbros
143

 efterlysning av studier som ger svar på varför 

medierapporteringen ser ut som den gör, har den här studien sökt ge en förklaring 

till hur diskurser skapar implikationer för vidare diskurser. Många tidigare studier 

har sökt förklaringar genom att utgå från teorier om nyhetsvärdering, vilket ger 

delvis större fokus på den journalistiska arbetsprocessen än vad denna studie med 

fokus på opinionssidorna som arena för opinioner utgör. Vad gäller 

inramningarnas funktioner ur ett nyhetsvärdesperspektiv får det därför av 

avgränsningsmässiga skäl vara föremål för vidare studier hur och huruvida 

funktionerna hos inramningarna har nyhetsvärde. Ur ett retoriskt perspektiv kan vi 

betrakta inramningars funktioner, i synnerhet identifikationsgrunderna, som ett 

sätt att värdera inramning i relation till en läsargrupp. Det torde därför finnas 

potential att vidare undersöka frågan hur inramningars funktioner kan skapa 

nyhetsvärde.  

I diskussionen om inramningarna och deras funktioner visades flera 
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inramningar kan knytas till journalistiska grepp som urskiljts i tidigare forskning. 

Det gäller inte de transformativa och annekterande inramningarna. Vad de gör i 

denna studie, är å andra sidan att tillföra nya infallsvinklar på journalistiska grepp. 

De skiljer sig från de grepp som Nord och Strömbäck
144

 nämner genom att även 

handla om artiklars innehåll ur ämnesmässig infallsvinkel, snarare än enbart om 

hur någonting framställs för att fånga publikens uppmärksamhet, vilket de skriver 

är greppens huvudsakliga funktion. De andra sätten att inrama på har gemensamt 

med de journalistiska greppen att de först och främst kan knytas till 

partesmodellens elocutio: den språkliga utformningen. De transformativa och 

annekterande inramningarna har gemensamt att de tydligt kan knytas till 

retorikens inventio, den kreativa fas i partesmodellen där kommunikation får 

innehåll och argument tas fram – till exempel toposläran tillhör inventio.
145

  

Självfallet rör sig samtliga kategorier över hela partesmodellen. Exempelvis en 

dikotomisk inramning, en tonsättande inramning eller en konkretion kräver först 

ett innehåll för att kunna utformas. Konkretionen kan ses som ett sätt att 

framställa argumentet på (snarare än att framställa samma argument som en 

abstraktion) och kan på så vis knytas till elocutio i egenskap av stilfigur. Det vore 

intressant att i vidare studier se hur ytterligare teorier från retorikens inventio kan 

användas för att berika de journalistiska greppen.  

En annan intressant öppning för vidare studier inom området 

opinionsjournalistik, är innehållet i chattarna. Ämnet har inte fördjupats eftersom 

det krävs ytterligare infallsvinklar i studiens utgångspunkt, då de medverkande 

interagerar med varandra, med kommentarer och med moderatorn. En intressant 

iakttagelse är hur medieträningsfenomenet tar sig uttryck i politikers och andra 

medievanas debattstrategier, till exempel genom ämnesmässiga glidningar i 

besvarandet av vissa frågor och i drivandet av låsta teser. Ur en infallsvinkel ger 

chatten sken av att fungera dialogiskt, men samtidigt är aktörernas retorik inte 

alltid anpassad till dialogformen.  

 

7.3  Vinster med att integrera retorik och framing 
I det här avsnittet diskuteras den teori och metod som utvecklats i uppsatsen 

utifrån den övergripande frågeställningen hur retorikvetenskap och framingteori 

kan fungera integrerat för att tala om diskursiva funktioner och implikationer. För 

att göra det sätts resultat och diskussioner i relation till tidigare forskning om 

framing.  

Det retoriska synsätt som vi har bekantat oss med, sträcker sig längre än 

Aristoteles
146

 klassiska definition av retoriken som konst att se vad som kan 
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övertyga. Retoriken är istället som vi sett i denna uppsats ett sätt att se hur våra 

perspektiv avgör vad vi kommer att se. Däri ligger en likhet med framingteorin, 

som handlar om hur texter kommer att förstås beroende på hur frågor belyses. I 

uppsatsen blev det påtagligt hur de två paradigmen på flera sätt handlar om precis 

samma saker, och kan vara svåra att särskilja. En enande faktor mellan 

paradigmen utgörs av de perspektivistiska och konstruktivistiska synsätten på 

diskurs.  

Vad denna uppsats huvudsakligen ämnat tillföra framingteorin är en fråga om 

funktioner: Hur fungerar framingens ’hur’. Även Li
147

 använde ett 

funktionalistiskt perspektiv på framing. För Li innebar funktion ett fokus på hur 

rapporteringen följde olika krisfaser. Det är ett perspektiv som jag av 

avgränsningsmässiga skäl inte applicerat, men som skulle kunna fördjupas i 

vidare forskning. Lis analyskategorier bestod av frames i bemärkelsen 

ämnesmässiga teman hämtade från tidigare studier. Han gick steget längre än flera 

andra framingstudier som vi sett ofta stannar vid ’vad’ och missar att urskilja ett 

’hur’, genom att göra en bedömning av dessa temans funktioner. Li undersökte 

dock 2.647 nyhetsberättelser och analysen blev därför inte djuplodande på samma 

sätt som en kvalitativ analys kan vara. Endast en huvudsaklig frame urskiljdes i 

varje artikel, dessutom utifrån förutbestämda kategorier. Här har istället nya 

kategorier tagits fram, vilket bättre har tillåtit oss att se vad som faktiskt sker i just 

det här materialet. 

Som vi såg i forskningsbakgrunden har frames i tidigare forskning ibland 

inneburit just ’ämnesmässigt tema’. Ett par exempel från An och Gowers studie är 

’moral’ och ’ekonomi’. Även i denna studie blev ämnesmässiga teman mycket 

användbara under analysens gång. Till exempel var det i kapitel 6.5.7 tack vare 

temana ’behov av att dra lärdom av händelserna’, ’människors okunskap’ och 

’tillit till kärnkraftsindustrin’ som det blev möjligt att visa hur den till synes 

”neutrala” artikeln kunde föra tankarna till en kärnkraftsvänligt inställd diskurs.  

Teman inramar. Det är sannerligen inte enkelt att skilja mellan tema och ram. 

En viktig fördel med den här metoden består i hur den underlättar tanken om ’vad’ 

och ’hur’ som någorlunda separerade i en analys och i förlängningen att göra en 

tydlig(are) skillnad mellan tema och frame. Det sker med denna 

retorikvetenskapliga ingång på argumentationsteoretisk nivå. 

Retorisk argumentationsteori visade sig vara mycket fruktbar för att urskilja 

vad som inte sägs i en selektiv inramning. Det var tack vare Toulminmodellen 

som det blev möjligt att urskilja doxiska utgångspunkter i argumentationen, och 

således synliggöra sådana utgångspunkter som inte användes. På så vis gick det 

att se att diskurser om kärnkraft på DN:s och Aftonbladets opinionssidor inte 

innefattade ett perspektiv som drivs inom miljörörelser, nämligen att vi måste 

ändra vårt sätt att leva och konsumera mindre.  
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De teorier som utvecklats behöver fördjupas i mer avgränsade retoriska 

analyser för att bättre och mer systematiskt undersöka deras funktioner. Ett 

fenomen som vore intressant att vidareutveckla utöver den selektiva inramningen 

och den tonsättande inramningen vilka vi såg bidrog till att göra intressanta 

upptäckter i det empiriska materialet, är den annekterande inramningen. Den togs 

fram i undersökningen, men exempel på uppenbart lyckade annekterande 

inramningar återfanns enbart utanför detta material. De togs upp ändå för att 

kunna illustrera den kritiska potentialen hos infallsvinkeln. Moderaternas 

annektering av arbetarebegreppet är ett studieobjekt som teorin kunde 

vidareutvecklas kring. 

 

7.4  Slutord 
Denna retorikvetenskapliga framinganalys har undersökt retoriska funktioner i 

opinionsjournalistisk diskurs om kärnkraft och har visat inte bara hur skribenter 

retoriskt konstruerar frågan, utan även hur den retoriska konstruktionen i sig 

inramar frågan. 

Retorikanalysen rör sig i texten, med ögon för publik, kontext och för 

funktioner. Retorik handlar om påverkan och vi har sett att funktionerna ligger 

såväl inom som utom texten. Språk fungerar genom att väcka känslor och skapa 

identifikation med människor, och språk fungerar genom att sätta tonen för, 

avgränsa eller öppna upp möjligheter för diskurs. Inte minst fungerar språk genom 

att konstruera doxa och maktförhållanden.  

Denna studie undersöker argumentation och visar inte bara vilka diskurser om 

kärnkraft som kommer fram, utan även hur dessa diskurser är uppbyggda och 

fungerar. Det finns diskursanalytisk och ideologikritisk potential i den här 

metoden. Studiens resultat lämnar insikter även på en mer övergripande 

samhällsnivå genom att visa hur skribenter argumenterar på två viktiga 

opinionsarenor, DN och Aftonbladet, vilka diskurser som skapas och reproduceras 

och vilka som inte får utrymme på denna offentlighetens arena. 
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