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Abstract 
 
According to World Resources Institute, China burns as much coal as the whole world 

combined. This thesis aims to gain an insight into what the Chinese government thinks about 

climate change by examining 37 articles published by the state owned newspaper People’s 

Daily 30-05-2017 – 19-06-2017. This will be done in connection to the Paris agreement 

(Cop21), USA’s withdrawal from the agreement and by applying Good’s (2008), Semetko 

and Valkenburg’s (2000) news frames. In terms of Goods (2008) news frames, this research 

compares its results to another research done 25-11-2015 – 15-12-2015, to determine whether 

the reports have changed overtime. In addition, this study also examines how developing 

countries are portrayed in the newspaper with regard to climate change and with the help of 

Semetko and Valkenburg’s news frames.  

 

Both studies have shown that People's Daily mostly report about climate change in an 

economic and political context with a slight change in the economic frame that has seen an 

increase during the time period of this study. The newspaper also prefers to report about the 

solutions to counter climate change rather than causes. The articles praise China for its 

involvement in helping developing countries, and the developed countries are reported to be 

responsible for helping them (developing countries) fight climate change. 
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1. Inledning 

Frågor rörande klimatförändringar har under de senaste årtionden blivit mer och mer 

uppmärksammade av samhället, då det är en av de största utmaningarna som världen står 

inför. Enligt World Resources Institute släpper Kina ut en stor mängd växthusgaser och 

bränner nästan lika mycket kol som resten av världen tillsammans. 38 procent av Kinas sjöar 

och 30 procent av dess floder är kraftigt förorenade.  Kina har en väldigt stark ekonomisk 1

tillväxt och är beroende av kol. Tillsammans med USA står Kina för 38 procent av de globala 2

utsläppen av klimatskadliga gaser. Båda länderna skrev under Parisavtalet vilket betyder att 

man efter flera år har lyckats skapa ett avtal som med stor sannolikhet skulle bli verklighet.  3

Detta var dock innan USA drog sig ur avtalet den 1 juni 2017. Att Kina skrev under 

klimatavtalet i Paris betyder att de nu tar klimatförändringarna på allvar och att de är på väg 

mot en hållbar utveckling. Hur Kina och USA behandlar klimatfrågan är viktigt och därför är 

det intressant att studera hur Kina kommer att rapportera om USA:s avhopp i samband med 

klimatförändringar i denna studie. 

 

Denna uppsats baseras på en undersökning av nyhetsrapporteringen om klimatförändringar 

och Parisavtalet i Folkets Dagblad, det kinesiska kommunistpartiets officiella tidning, i 

samband med att USA lämnade Parisavtalet. Denna studie fokuserar på vilka åtgärder Kinas 

ledare kommer att vidta för att nå en hållbar utveckling och hur den kinesiska befolkningen 

informeras om detta. Det kinesiska kommunistpartiet kan genom Folkets Dagblad, Renmin 

Ribao 人民日报 påverka dess läsares uppfattning om nyheter genom sättet det skrivs om dem 

i tidningen. Således är tidningen en förlitlig källa för att få en inblick i kommunistpartiets 

ståndpunkter. Nyhetsramar är en metod som Folkets Dagblad och andra medier använder sig 

av för att utforma rapporteringen om händelser på ett visst sätt som kommer fånga läsarens 

intresse. I denna studie tillämpas nyhetsramar skapade av J.E.Good (2008) och Holli A. 

Semetko & Patti M. Valkenburg (2000). Resultatet i denna uppsats kommer vad gäller 

J.E.Goods (2008) nyhetsramar att jämföras med resultaten i J. Magnussons kandidatuppsats i 

1 World Resources Institute, ’’China’’, https://www.wri.org/our-work/topics/china (Acc. 2018-11-12) 
2 Olsson, J., Det Nya Kina: Den repressiva stormakten, Upplaga 1, (Falun: Historiska media, 2016), s.155. 
3 Philips, T., ’’China ratifies Paris climate change agreement ahead of G20’’, The Guardian, 2016-09-03 
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/03/china-ratifies-paris-climate-change-agreement ( Acc. 
2018-11-12) 
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kinesiska (2016) ’’Klimatförändringar: kris eller möjlighet? ’’, i vilken hon använde samma 

ramkategorier för att undersöka rapporteringen om klimatförändringar i Folkets Dagblad 

2015. 

1.1 Syfte, avgränsningar och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att få inblick i hur den kinesiska regeringen ser på 

klimatförändringar genom att undersöka rapporteringen om klimatförändringar i Folkets 

Dagblad i anknytning till Parisavtalet (CoP21) och USA:s utträde ur avtalet den 1 juni 2017. 

Studien begränsar sig till artiklar som berör klimatförändringar publicerade 30 maj 2017 till 

19 juni 2017. Denna period infaller ca 1,5 år efter klimatkonferensen i Paris och omfattar 

tidsperioden då USA drog sig ur Parisavtalet  

Magnusson har under hösten 2016 genomfört en liknande undersökning i en kandidatuppsats, 

där hon med hjälp av Goods (2018) nyhetsramar undersöker rapporteringen under 

klimatkonferensen (CoP21) 2015 (och jämförde sedan resultatet med en tidigare studie i 

samband med klimatkonferensen i Köpenhamn 2009). För att se om förändringar har skett 

över tid sedan perioden 25 november 2015 till 15 december 2015, dvs den undersökta 

perioden i Magnussons studie, kommer jag att undersöka nyhetsrapporteringen under 

perioden 30 maj 2017 till 19 juni 2017 då USA drog sig ur avtalet med hjälp av samma 

ramar. Resultatet kommer jämföras med Magnussons studie i syfte att se vad våra resultat har 

för likheter och skillnader och sedan diskutera varför. Dessutom kommer jag att undersöka 

hur utvecklingsländer framställs i Folkets Dagblad med avseende på klimatförändringar, med 

hjälp av Semetko och Valkenburgs nyhetsramar (2000) (se teori och tidigare forskning). 

 

1. I vilken utsträckning kan Goods (2008) nyhetsramar appliceras på Folkets Dagblads 

rapportering om klimatförändringar i samband med att USA lämnade Parisavtalet 2017 

(30 maj 2017 till 19 juni 2017)? 

2. Vilka skillnader och likheter finns det i nyhetsrapporteringen i Folkets Dagblad om 

klimatförändringar i samband med att USA lämnade avtalet 2017 jämfört med J. 

Magnussons kandidatuppsats om klimatkonferensen (CoP21) 2015 vad gäller Goods 

(2008) nyhetsramar? 
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3. Hur framställs utvecklingsländer vad gäller klimatförändringar i Folkets Dagblad (30 maj 

2017 till 19 juni 2017) utifrån Semetkos och Valkenburgs generella nyhetsramar? 

 

För mer beskrivning av Goods (2008) och Semetko och Valkenburgs (2000) nyhetsramar se 

avsnitt ’’Teori och tidigare forskning’’. 

2. Bakgrund 

Det globala klimatet har varierats betydligt mycket genom tiderna. Jordens klimat har gått 

från att vara varmare än idag till nedisning där jorden blev helt eller nästan helt nedisad. Den 

första nedisningen inföll för ca 2,3 miljarder år sedan, och jorden har sedan dess genomgått 

flera omfattande istider. Däremot så har jordens klimat under de senaste århundraden blivit 

allt varmare även om det har skett en svag avkylning mellan 1940 och 70-talet. 

Meteorologiska observationsstationer har under de senaste åren blivit fler runt jorden och 

människans kunskap om klimatet har blivit alltmer tillförlitlig än tidigare perioder.   4

Temperaturmätningar inleddes år 1850, och forskare har kommit fram till att jorden efter år 

2000 har blivit allt varmare. Detta decennium är troligen det varmaste under de senaste 2000 

åren.  5

Klimatet påverkas av en mängd olika faktorer som vissa påverkar klimatet bara efter några 

timmar och andra efter hundratals miljoner år. Klimatförändringar beror även på naturliga 

orsaker såsom vulkanutbrott. Eftersom jordens kontinenter rör sig sedan tiotals miljoner år 

tillbaka så har detta också varit en av orsakerna, då kontinenternas förändringar i form och 

läge gör att de förflyttar sig till andra klimatzoner. Människan har också sedan den 

industriella revolutionen varit en stor orsak till klimatförändringar främst genom aktiviteter 

som förändrar atmosfärens halt av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen som 

sedan ger upphov främst till koldioxid, CO2 .    
6

4Björkström, A. & Michael, T., ’’Klimatförändring’’, Nationalencyklopedin, 
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring 
(Acc.2019-11-28) 
5 Ibid  
6 Jackson, S. T., "Climate change", Britannica Academic, 2016-12-19 
https://academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/climate-change/384741 (Acc.2018- 12- 02) 
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2.1 Kina och klimatförändringar 

Ingen ekonomi har under de senaste decennierna vuxit lika snabbt som den kinesiska 

ekonomin.  Landet består idag av fler ekonomier och försörjer sig inte längre genom att 7

tillåta företag från andra länder att bygga sina fabriker i landet, utan Kina har också sina 

världsledande företag. Kina har nu många investeringar i andra länder och det enda landet 

som investerar mer än Kina i dagsläget är USA.  Den ekonomiska utvecklingen har lett till att 8

Kina släpper ut mest klimat skadliga gaser i världen, och behöver därför minska sina utsläpp.

 Den ekonomiska utvecklingen i landet har också lett till en stor minskning av fattigdomen i 9

landet, men har också lett till bl.a. miljöförstöring, osäkra resurser m.m.   10

 

Likt andra länder som har drabbats av klimatförändringar har detta medfört ekologiska 

förändringar och brist på resurser i Kina, vilket har påverkat landets ekonomiska utveckling, 

politik, samhälle och den nationella säkerheten. Temperaturökningen har lett till många 

fenomen i Kina som t.ex ökad havsnivå, frekventa översvämningar och torka. Utöver dessa 

långsiktiga påverkan har bl.a kol förbränningen i landet lett till att Kina nu står inför andra 

typer av miljöproblem som akut vattenbrist och luftföroreningar.   11

 

 Den kinesiska befolkningens oro över klimatförändringarna har lett till att investeringar i 

förnybar energi påbörjades, och i dagsläget är Kina det landet som investerar mest i förnybar 

energi. Kinas vindkraft-kapacitet är störst i världen och landet är dominerande inom 

tillverkningen av solpaneler som i sig har lett till att priserna sjönk, och vilket kan gynna 

utvecklingsländer.  Men trots detta skriver Börje Ljunggren i sin bok Den kinesiska 12

drömmen: Xi, makten och utmaningarna, att det är otillräckligt och förklarar varför som 

följande: ’Trots investeringarna i förnybar energi är Kinas ekonomi dock i grunden koldriven 

och utbyggnadstakten för kolkraftverk är fortsatt hög. Nedläggningen av gamla kolkraftverk 

7 Ljunggren, B., Den Kinesiska drömmen: Xi, makten och utmaningarna, Upplaga 1, ( Stockholm: Hjalmarson & 
Högberg Bokförlag AB, 2017), s.230 
8 Ljunggren, s.229 
9 Ergon, J., Omställningen: Tio år som kommer att förändra världen, Upplaga 1, (Stockholm: leopard förlag, 
2016), s. 27 
10 AmCham-China,’’Climate Change, Energy and the Environment’’, White paper, (2010) s. 36. 
11 Du, Hongjuan 杜红娟,’’Qihou bianhua dui zhongguo guojia anquan de yingxiang’’ 气候变化对中国国家安
全的影响 [klimatförändringarnas påverkan på kinas nationella säkerhet], Legality vision, 2016, s. 288; Ergon, 
s.167. 
12 Ljunggren, s.413-414 
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och investeringarna i modern och förnybar teknologi uppväger inte ökningarna till följd av 

kapacitetsexpansionen.’’  13

 

I Kinas 13:e femårsplan är minskningen av koldioxidutsläppen av stor vikt och Kina har i 

samband med Parisavtalet (2015) kommit överens om att minska koldioxidutsläppen med 60- 

65% mellan 2005 och 2030.     14

2.2 Parisavtalet 

Parisavtalet är en överenskommelse som slöts vid klimatmötet CoP21 i Paris 2015 (30 nov. 

2015 – 12 dec. 2015). Avtalet ratificerades av 183 länder samt EU år 2018  och innebär att 15

den globala temperaturökningen ska begränsas till långt under 2 grader, med ambition om att 

det ska stanna vid 1.5 grader. Länderna som har skrivit under avtalet ska anpassa sig till 

klimatförändringarna efter 2020 och minska utsläppen av växthusgaser.  Hur det ska gå till 16

är upp till varje land att bestämma. Inga strikta regelverk finns men länderna ska presentera 

nationella klimatplaner för hur de ska redovisa sina utsläpp, något som ska uppdateras var 

femte år i hopp om att länderna ska bli allt mer ambitiösa.  I juni 2017 meddelade D. Trump 17

att USA ska lämna klimatavtalet, men detta ska enligt överenskommelsen inte ske förens 

november 2020.  18

2.3 Folkets Dagblad 

Folkets Dagblad, Renmin Ribao 人民日报 grundades 1948 och är en av Kinas mest 

inflytelserika tidningar. Tidningen ägs av Kinas kommunistiska parti och har sedan sin 19

tillkomst varit regeringens språkrör vilket betyder att det som skrivs i tidningen styrs av 

13 Ibid s. 399. 
14 Olsson, s.137. 
15 Nationalencyklopedin, ’’Klimatkonventionen’’ 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/klimatkonventionen (Acc. 2019-02-01) 
16 He, Jiankun 何建坤, ’’’Bali xieding’ hou quanqiu qihou zhili de xingshi yu zhongguo de yinling zuoyong’’ 
《巴黎协定》后全球气候治理的形势与中国的引领作用 [ Situationen av den globala klimatstyrningen och 
Kinas ledande roll efter ’’Parisavtalet’’], ’’Zhongguo huangjing guanli’’ 中国环境管理 [Kinas 
miljöförvaltning], 2018, s.9. 
17 Ljunggren, s.408. 
18Nationalencyklopedin,’’klimatkonventionen’’  
19 Renmin Wang 人民网, ’’Baoshe jianjie’’ 报社简介 [Introduktion], i Folkets Dagblads hemsida, 
http://www.people.com.cn/GB/50142/104580/index.html (Acc. 2018-12-01) 
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partiets politik och ideologi. Eftersom den är statsägd är det som publiceras i tidningen 20

reglerat av partiet och därför kan man säga att det som publiceras i tidningen är partiets 

åsikter. 

 

Folkets Dagblad spelar en stor roll för vad den kinesiska regeringen vill förmedla, men den 

säljs inte i affärer och är därmed bara tillgänglig genom prenumeration. Tidningen skickas 

också till bl.a arbetsplatser och skolor, vilket gör att de flesta som läser den har någon sorts 

koppling till det kommunistiska partiet. Detta gör den till en tidning som ska rapportera 

positiva händelser eller spegla en fördelaktig syn på andra händelser som rapporteras. 

Eftersom Folkets Dagblad är inte tillgänglig i affärer, är den inte lika beroende av försäljning 

som västerländsk media. Därför fokuserar den inte på att rapportera om händelser på sådant 

sätt att det fångar läsarens uppmärksamhet, såsom tabloider.  21

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Nyhetsramar 

I denna uppsats har begreppen news framing och news frames översätts till nyhetsinramning 

och nyhetsramar. Nyhetsramar är ett mångskiftande analysredskap och ett inflytelserikt 

verktyg som media använder sig av för att forma mediekonsumenternas intryck genom att 

utforma händelser och frågor på ett visst sätt. Detta gör att mediekonsumenten kan relatera 

till dem och kan sedan använda sig av detta för att bilda sig en uppfattning av ämnet och 

värdera det. Nyhetsramarna kan beskrivas som ett ’’tolknings paket’’ som förser ett ämne 

med en bestämd mening. Inramningen kan vara en psykisk individuell process, 22

organisatorisk produkt och ett politiskt strategiskt verktyg. I The Handbook of Journalism 

Studies beskriver Robert M. Entman det som följande: 

’’A frame repeatedly invokes the same objects and traits, using identical or synonymous 

words and symbols in a series of similar communications that are concentrated in time. These 

frames function to promote an interpretation of a problematic situation or actor and (implicit 

20 Britannica Academic, ’’Renmin Ribao’’, 2017-09-06, 
academic-eb-com.ezproxy.its.uu.se/levels/collegiate/article/Renmin-Ribao/63197 (Acc. 2019-01-09) 
21 Chen, L.,’’Evaluation in media texts: A cross-cultural linguistic investigation’’, Language in society, Vol.33:5 
(2004:11) s.674. 
22 De Vreese, C. H., ’’News framing: Theory and Typology’’, Information Design Journal & Document Design, 
Vol.13:1, (2005), s.53. 
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or explicit) support of a desirable response, often along with a moral judgment that provides 

an emotional charge.’’   23

 

3.2 Nyhetsramar och klimatfrågor 

De två första frågeställningarna kommer att undersökas med hjälp av Jennifer Ellen Goods 

(2008) nyhetsramkategorier.  

I vilken utsträckning kan Goods (2008) nyhetsramar appliceras på Folkets Dagblads 

rapportering om klimatförändringar i samband med att USA lämnade Parisavtalet 2017 (30 

maj 2017 till 19 juni 2017)? 

Vilka skillnader och likheter finns det i nyhetsrapporteringen i Folkets Dagblad om 

klimatförändringar i samband med att USA lämnade avtalet 2017 jämfört med J. 

Magnussons kandidatuppsats om klimatkonferensen (CoP21) 2015 vad gäller Goods (2008) 

nyhetsramar?  

 

I samband med klimatrapporteringar har Good (2008) kommit fram till att vad gäller 

rapporteringen av klimatförändringarna förekommer det oftast fyra ramkategorier: 

samhällskontext, orsaker, konsekvenser och lösningar. Hon skriver att historien om 

klimatförändringar är en historia om vetenskap och för att förstärka sina argument refererar 

hon sedan till Wilkins uttalande i sitt verk ’’Between facts and values: Print media coverage 

of the greenhouse effect’’ där han pekar ut att ’’scientific explanations of the problem [of 

climate issues] tend to frame the issues in ‘science’-driven terms, rather than suggesting that 

political policy and human choices are the base of the physical phenomenon.’’  Good skriver 24

sedan att vetenskapsmännen har kommit fram till att orsakerna till klimatförändringar är 

något som människor har också orsakat. Även om de är osäkra på hur snabbt eller i vilken 

grad vi kommer att drabbas av dem så enas de vid tanken om att de kommer påverka både de 

ekologiska och mänskliga sociala systemen.   25

 

23 Entman, R.M., Matthes, J. & Pellicano, L., ’’Nature, Sources, and Effects of News Framing’’, i The Handbook 
of Journalism Studies, Red. Wahl-Jorgensen, K. & Hanitzsch, T., (New York: Routledge, 2009), s.177. 
24  Good, J., ’’The Framing of Climate Change in Canadian, American, and International News Papers: A Media 
Propaganda Model Analysis”, Canadian Journal of Communication, Vol.33, (2008), s.238 
25Good, 238 
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I sin undersökning ’’The Framing of Climate Change in Canadian, American, and 

International Newspapers: A Media Propaganda Model Analysis’’ kom Good (2008) fram till 

fyra olika ramkategorier som definieras med hjälp av olika sökord för respektive kategori 

som hon använder för att undersöka nyhetsrapporteringen om klimatförändringar i 

kanadensiska, amerikanska och internationella medier. Den första kategorin är 

samhällskontext, sedan nämner hon orsaker, konsekvenser och sist lösningar vad gäller 

klimatförändringar. Vad gäller ramkatergorienarna orsak och konsekvenser menar hon att det 

är mänskliga aktiviteter som orsakar klimatförändringarna men att konsekvenserna till 

skillnad från orsaker är naturliga fenomen. Hon nämner vidare att extrema väderförhållanden 

alltid har påverkat människors liv men att massmedier kan antingen berätta för oss att det vi 

upplever är naturligt och inte kan påverkas på något sätt, eller att mänsklig påverkan är 

orsaken. Ett exempel på detta fall är förbränningen av fossila bränslen, det är människans idé 

och en orsak till klimatförändringarna, medan växthusgaser även kan förekomma naturligt.  26

Good (2008) har också använt sig av olika sökord för att definiera förekomsten av respektive 

ramkategorierna: 

Samhällskontext: ’’vetenskap’’, ’’Kyoto’’ ( som i kyoto protokollet), ’’politik’’ och 

’’ekonomi’’.  27

Orsaker: ’’växthusgaser’’, ’’ bil/fordon’’ och ’’fossila bränslen’’.  28

Konsekvenser: ’’extremt väder’’, ’’översvämningar’’, ’’skogsbrand’’ och ’’storm’’.  29

Lösningar: ’’Energibesparing’’, ’’alternativ energi’’ och ’’förnybar energi’’.  30

3.3 Semetko och Valkenburgs nyhetsramar 

För att besvara den tredje frågeställningen i denna undersökningen användes Holli A. 

Semetko och Patti M. Valkenburgs (2000) generella nyhetsramar för att identifiera de olika 

nyhetsramarna som förekommer i de utvalda artiklarna från Folkets Dagblad. I Holli A. 

Semetko och Patti M. Valkenburgs studie ’’ Framing European Politics: A content analysis of 

Press and Television news’’ har de efter egna undersökningar och egen forskning kommit 

fram till 20 ’’ja’’ eller ’’nej’’ frågeställningar (se bilaga 2). Dessa frågeställningar ’’parar 

26 Good, s.238-239. 
27 Ibid, s.243. 
28 Ibid, s.244. 
29 Ibid, s.245. 
30 Ibid, s.246. 
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ihop’’ artikelns innehåll med en av de fem olika nyhetsramarna som de har kommit fram till 

att de brukar förekomma inom media.  31

 

Semetko och Valkenburgs nyhetsramar är följande: 

Den mänskliga intresseramen (Human interest frame) 

I denna ram kopplas ett mänskligt ansikte eller en känslomässig synvinkel till en händelse, 

fråga eller problem. Genom att tillämpa denna ram kan man anpassa och dramatisera nyheten 

eller göra den mer känsloladdad så att den fångar läsarens intresse.  32

 

Den ekonomiska konsekvensramen (Economic consequences frame) 

Den ekonomiska konsekvensen som en händelse eller ett event kan ha anses vara viktigt att 

rapportera om, och det är därför som denna ram är en ofta använd ram som förekommer i 

artiklar där ekonomiska följder av en event eller händelse nämns. Dessa är ekonomiska 

följder som likaväl en individ, en grupp, en stat, kan drabbas av.  33

 

Konfliktramen (Conflict frame) 

Denna ram betonar en konflikt mellan individer, grupper eller institutioner för att fånga 

läsarens intresse. Den är väldigt vanlig inom politisk debatt mellan två eller flera grupper, 

T.ex så förekommer den mycket i USA i samband med bl.a presidentval.  34

 

Moralramen (Morality frame) 

Denna ram placerar nyhetens händelse eller problem i en moralisk eller religiös kontext. 

Journalister använder då oftast citat från individer eller grupper.  35

 

Ansvarsramen (Responsibility frame) 

Denna ram presenterar en fråga eller ett problem på så sätt att ansvaret för dess orsak eller 

lösning förbinds med en individ, grupp eller regering. Detta betyder att en individ, grupp eller 

regering pekas ut för att ansvara för eller ha en lösning på ett problem, och på så sätt formas 

31 Semetko, H. A. & Valkenburg, P. M., ’’Framing European Politics: A Content Analysis of Press and 
Television News”, Journal of Communication, Vol.50:2, (2000), s.100 
32 Semetko & Valkenburg, s.95-96. 
33 Ibid, s.96. 
34 Ibid, s.95. 
35 Ibid, s.96. 
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läsarens syn samt åsikt angående problemet eller händelsen. Nyheterna i USA har berömts 

och kritiserats för att ha använt denna ram för att forma allmänhetens åsikt om vem som har 

ansvaret för eller lösningen på olika problem som t.ex fattigdom.  36

3.4 Magnussons studie och dess resultat  

Magnusson (2016) har som tidigare nämnts genomfört en undersökning om 

klimatförändringar i Folkets Dagblad under klimatkonferensen i Paris (CoP21) 25:e 

november 2015 till 15:e december 2015.  Hennes undersökning är jämförbar med denna 37

undersökning eftersom hon använde sig av Goods (2008) 4 ramkategorier för att undersöka 54 

artiklar publicerade samma år som klimatkonferensen. Här nedan sammanfattas hennes 

resultat vad gäller dessa 4 ramkategorier, samt hennes tabeller återges sedan som 

jämförelsematerial för att besvara den andra frågeställningen: Vilka skillnader och likheter 

finns det i nyhetsrapporteringen i Folkets Dagblad om klimatförändringar i samband med att 

USA lämnade avtalet 2017 jämfört med J. Magnussons kandidatuppsats om 

klimatkonferensen (CoP21) 2015 vad gäller Goods (2008) nyhetsramar? 

(Procentuella talen i Magnussons tabeller nedan hade avrundats till närmaste heltal)  

Tabell 1: Samhällskontext CoP21  38

Samhällskontext Antal Procent 

Vetenskap 17 31% 

Kyoto 4 7% 

Politik 39 72% 

Ekonomi 32 59% 

Total ( av54 ) 48% 89% 

 

Enligt Magnusson förekommer ramen för politik allra mest. Internationella samarbeten mellan 

länder var av stor vikt inom de flest artiklarna där denna ram förekommer under hennes 

36 Ibid 
37 Magnusson, J., Klimatförändringar : Kris eller möjlighet?, Examensarbete 15 hp i kinesiska D2 vid 
institutionen för lingvistik och filologi, (Uppsala: Uppsala universitet, 2016), s.6. 
38 Magnusson, s.18. 

13 



 

undersökning. Hon beskriver innehållet i artiklarna inom denna ramen som nedan:  

’’Ofta är det i form av kinesiska politiker eller aktivister som efterlyser samarbetsvilja från 

resten av världens länder, och vanligt är också att utländska experter och politiker berömmer 

Kina som en värdefull internationell samarbetspartner. Kampen mot klimatförändringar 

beskrivs som en global kamp där alla borde ha samma mål, men det finns en spricka mellan 

utvecklade länder och utvecklingsländer.’’  Enligt Magnusson lyfter 16 artiklar ett samarbete 39

mellan Kina och utvecklingsländer. Detta samarbetet är Syd-södra samarbetet, Nannan hezuo 

南南合作, ett samarbete som enligt henne består av kunskap,teknik och finansiering till 

fattiga utvecklingsländer i hopp om att göra deras ekonomi mer hållbar. En stor andel av 

artiklarna inom denna ram har under hennes undersökning även enligt henne riktat kritik mot 

utvecklade länder för att inte ha tagit tillräckligt ansvar för att hjälpa utvecklingsländer vad 

gäller bl.a ekonomiskt och politiskt stöd.  40

Enligt Magnusson var ramen för ekonomi näst vanligast. Hon skriver återigen att artiklarna 

nämner att utvecklade länder bör bära den största ansvaret för en omställning till hållbar 

utveckling genom finansiering. Enligt henne är ett återkommande perspektiv i artiklarna den 

ekonomiska tillväxten som hållbar utveckling medför genom t.ex marknaden för alternativ 

energi. Fattigdom och fattigdomsbekämpningen i relation till hållbar utveckling nämns i åtta 

artiklar enligt henne, samt att det framgår i artiklarna att kampen mot fattigdomen var 

fortfarande högt prioriterat av Kina. Magnusson skriver också att fattigdomsbekämpningen ej 

framgår som att det måste ske på en bekostnad av hållbar utveckling i de undersökta 

artiklarna.  41

Enligt Magnusson förekommer ramen för vetenskap i artiklar som lyfter betydelsen av 

vetenskapliga och teknologiska utvecklingar i kampen mot klimatförändringar. Ramen 

förekom ofta enligt henne i form av ett understöd för den ekonomiska och politiska ramen och 

i form av statistik på de utvecklade ländernas utsläpps historik.  42

39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid, s.18-19. 
42 Ibid, s.19. 
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Enligt Magnusson förekommer ramen Kyoto endast ett fåtal gånger och endast i en historisk 

kontext.  43

Tabell 2: Orsak CoP21  44

Orsak Antal Procent 

Växthusgaser 25 46 % 

Bilar/fordon 5 9 % 

Fossila bränslen 18 33 % 

Total (av 54) 30 56 % 

 

 Enligt Magnusson var den vanligaste ramen växthusgaser, varav 20 artiklar nämnde 

växthusgaser i allmänhet och i synnerhet Koldioxid. Inom denna ram skriver hon att det 

vanligast förekommande sammanhanget är som följande: 

’’Det vanligast förekommande sammanhanget är när kinesiska representanter hänvisar till 

andra länders utsläppshistorik, andra länders utsläpp per capita, samt att Kina har lyckats 

uppnå hög BNP-tillväxt men ändå lyckats minska på utsläppen per capita.’’  45

Av 54 artiklar har enligt henne 2 artiklar nämnt att Kina har de högsta utsläppen i världen och 

att det är vanligt att Folkets Dagblad nämner istället åtgärder som kommer att genomföras för 

att minska utsläppen.  46

Enligt Magnusson förekommer ramen för fossila bränslen i ca en tredjedel av artiklarna. De 

flesta artiklar kopplade luftföroreningar till smog och inte till klimatförändringen. Enligt 

henne har två av dessa artiklar nämnt att klimatförändringarna är ett långsiktigt resultat av 

smogen som Kina upplever. Inom denna ramn nämns enligt Magnusson också åtgärder som 

ska genomföras för att förminska förbränningen av kol.  47

43 Ibid 
44 Ibid, s.20. 
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Ibid 
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Enligt magnusson nämner bara fem artiklar ramen för bilar varav två artiklar uppmanar 

bilister att köra mindre, två nämner utvecklingen av klimatvänliga fordon och sist en artikel 

som kopplar den täta fordonstrafiken i storstäderna till smog.  48

Tabell 3: Konsekvenser CoP21  49

Konsekvenser Antal Procent 

Extremt Väder 6 11 % 

Översvämning 4 7 % 

Eld/Brand 0 0 % 

Orkan/storm 2 4 % 

Total (av 54) 7 13 % 

 

Enligt Magnusson nämns ramkategorin för konsekvenser i endast 7 av 54 artiklar. Det som 

förekom mest i artiklarna under hennes undersökning är enligt henne kraftig nederbörd och 

torka som kan orsakas av klimatförändringar, och som i sin tur kan hota ekosystemet och 

jordbruket i Kina. Ingen artikel nämnde skogsbränder men ökad risk för stormar och orkaner 

nämndes som en konsekvens av temperaturökningen och den globala uppvärmningen.  Vad 50

gäller resterande ramarna skriver hon som följande:  

’’Tre av de totalt sju artiklarna som nämnde konsekvenser av klimatförändringar nämnde 

sådant som kunde drabba Kina: en artikel handlade om risken för översvämning av Gula 

floden (Huanghe 黄河) och två artiklar handlade om risken för översvämningar om 

glaciärerna på Qinghai-Tibetanska platån (Qing-Zanggaoyuan 青藏高原) skulle smälta. 

Resterande fyra artiklar behandlade konsekvenser för världen i allmänhet eller konsekvenser 

för andra länder.’’  51

 

48 Ibid, s.21. 
49 Ibid, s.22. 
50 Ibid 
51 Ibid 
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Tabell 4: Lösningar CoP21  52

Lösningar Antal Procent 

Spara Energi 14 28 % 

Alternativ Energi 27 50 % 

Lösningar 36 67 % 

Total (av 54) 38 70 % 

 

Enligt Magnusson var ramkategorin för lösningar näst högsta förekommande efter 

ramkategorin för samhällskontext. Det är vanligt att Folkets Dagblad presenterar lösningar till 

klimatförändringar i sina artiklar inom denna ramkategorin. Ramen som förekommer mest 

enligt henne är lösningar. Denna ram upptäcktes i 67% av artiklarna, vilket kan bero på att 

ramen innefattar flera olika lösningar. Hon nämner att Folkets Dagblad skriver om det 

nationella handelssystem för utsläppsrätter (Quanguo tan paifang jiaoyi tixi 全国碳排放交易

体系) i nio artiklar. Enligt magnusson överlappar denna ram till en viss del med andra ramar 

från ramkategorin samhällskontext, nämligen ramen för ’’politik’’ och ’’ekonomi’’.  För att 53

förtydliga vad hon menar refererar hon till innehållet i 16 artiklar. Hon skriver som följande: 

’’Många artiklar nämnde också växthusgaser och fossila bränslen i samband med de åtgärder 

som redan har vidtagits för att kontrollera utsläpp. Denna ram överlappar till viss del med 

ramarna ”politik” och ”ekonomi” från kategorin samhällskontext eftersom många politiska 

och ekonomiska åtgärder som återkommer i artiklarna är förslag på lösningar. Till exempel 

nämner 16 artiklar åtgärder som är kopplade till Syd-södra samarbetet, såsom satsningar på 

ekologiskt jordbruk och teknisk utveckling som ska möjliggöra för utvecklingsländer att 

utvecklas mer hållbart.’’  54

Enligt tabell 4 skriver Magnusson att ramen för alternativ energi förekommer i hälften av 

artiklarna. För att minska kolberoendet i världen skriver Magnusson att marknaden för 

52 Ibid, s.23. 
53 Ibid 
54 Ibid, s.23-24. 
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solpaneler var av stor vikt i samband med andra alternativ energikällor. Enligt henne nämndes 

kärnkraft också som en energikälla i 2 artiklar.  55

Enligt Magnusson syftar de artiklarna som nämner ramen ’’spara energi’’ på att förbättra 

energieffektiviteten inom industri, och energibesparing på individnivå.  56

4. Metod och Material 

4.1 Material, datainsamling och urval 

Resultatet i frågeställning 1 ämnas vara en jämförelse med Magnussons undersökning och 

därför används samma metod och ramverk (Goods 2008) i så stor utsträckning som möjligt. 

Liksom Magnusson har jag i denna undersökning endast använt mig av sökordet 

“klimatförändringar” (qihoubianhua 气候变化) och sökt inom den aktuella tidsramen, vilket 

gav ett resultat på 68 artiklar i Folkets Dagblads sökfunktion. Detta innefattar både en 

sökning i rubrik och heltext. Efter att ha uteslutit dubbletter återstod 42 artiklar som jag 

analyserat vidare, och av dessa 42 artiklar har de som efter en närläsning bara nämner 

klimatförändringar och Parisavtalet förbigående också uteslutits, exempelvis artikeln, 

’’Fazhan lushang jieban tongxing (dashi suibi)’’ 发展路上 结伴同行(大使随笔) [Vägen till 

utvecklingen går samman( ambassadörens essä)] (publicerad 2017-05-30). Därefter fastställde 

jag ett slutgiltigt urval på 37 artiklar som sedan studerades närmare för att avgöra förekomsten 

av Goods nyhetsramar samt Semetko & Valkenburgs generella nyhetsramar i denna 

undersökning. 

 Magnusson använde sig också av arkivet China Digital Library som hon fick tillgång till via 

Uppsala universitets bibliotekstjänst, där hon kunde söka artiklar från Folkets Dagblad. Ett 

problem som uppstod var att arkivet inte kunde användas för denna undersökning eftersom 

det inte är tillgänglig längre. Magnusson har också använt sig av 

webbapplikationen’’Wordlist’’ för att underlätta granskningen av artiklarna. Genom 

webbapplikationen kunde hon både räkna förekomsten av sökorden i texten och identifiera 

relevanta nyhetsramar som nämns i artiklarna (se Magnusson, sid 15). Jag har delvis använt 

mig av samma webbapplikation för att göra denna studie så jämförelsebar som möjligt vad 

55 Ibid, s.24 
56 Ibid 
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gäller resultaten till Goods nyhetsramar. På grund av tekniska problem har jag inte kunnat 

räkna förekomsten av ord i artiklarna med hjälp av den och har därför istället använt mig av 

PDF sökfunktionen på datorn efter nedladdningen av artiklarna. 

 

En annan svag punkt som denna undersökning medför är att materialet från Folkets Dagblad 

inte kan garanteras vara tillgängligt i framtiden då regeringen möjligtvis kan redigera eller 

censurera artiklarna som man använder. Därför anses arkiv via databaser som t.ex Asia portal 

vara ett bättre alternativ, men eftersom detta ej var möjligt under den utvalda tidsperioden har 

artiklarna hämtats från Folkets Dagblads egen hemsida. Riskerna för censurering eller 

redigering av artiklar i detta fall bedömdes vara låga men som säkerhetsåtgärd har jag laddat 

ner artiklarna som användes för denna undersökning i ett USB. 

4.2 Metod 

Detta avsnitt förklarar tillvägagångssätten som användes i undersökningen, som båda är 

kvalitativa och kvantitativa (Goods nyhetsramar) metoder. Detta avsnitt innehåller 

information om material, avbegränsningar om hur artiklarna hämtades samt hur ramanalysen 

utfördes. Den kvalitativa undersökningen av artiklarna har genomförts genom att använda 

Goods, Semetko och Valkenburgs kriterier för nyhetsramar, detta för att urskilja de 

nyhetsramar som förekommer i artiklarna och undersöka hur de används. 

 

För att undersöka vad Folkets Dagblad rapporterar om klimatförändringar, har jag analyserat 

artiklar publicerade från 30 maj 2017 till 19 juni 2017. Den utvalda tidsramen är 21 dagar 

totalt och bedömdes vara relevant därför att Folkets Dagblad publicerade fler artiklar än 

vanligt om klimatförändringar. Ett annat skäl är att den infaller två dagar innan USA lämnade 

Parisavtalet den 1:a juni 2017. 

Den undersökningen som ska användas som jämförelse för denna är en kandidatuppsats som 

utfördes av Magnusson, en student vid Uppsala universitetet hösten 2016. Hon analyserade 54 

artiklar under tidsperioden 25 november 2015 till 15 december 2015, en tidsram som 

innefattar klimatkonferensen (CoP21) och som också är 21 dagar totalt. 

 

Den första och andra frågeställningen har genomförts både kvantitativt och kvalitativt. Goods 

(2008) nyhetsramar har presenterats genom en sammanställning av antalet artiklar, i vilka de 
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olika nyhetsramarna förekommer i form av tabeller och sedan analyserats. Utifrån tabellerna 

har en jämförelse av de identifierade nyhetsramarna utförts och presenterats som resultat.  

 

Vad gäller Semetko och Valkenburgs generella nyhetsramar har den kvalitativa metoden 

använts genom att citat som ansågs vara relevanta eller lämpliga valdes ut från de utvalda 

artiklarna och sedan översattes de till svenska samt presenterades i resultatdelen av denna 

uppsats.  

 

För att kunna undersöka hur Kina rapporterar om klimatförändringar har jag valt Goods 

ramkategorier samhällskontext (politik, vetenskap, Kyoto och ekonomi), orsaker 

(växthusgaser, bil/fordon och fossila bränslen), konsekvenser (extremt väder, översvämningar, 

eld/brand och orkan/storm) och lösningar (spara energi, förnybar/alternativ energi och 

lösning) som är specifika för klimatrapporteringen. Liksom Magnussons undersökning 

användes också resultatet från ’’Wordlist’’ för att identifiera de relevanta nyckelorden för 

ramarna, t.ex. låg-kol (ditan 低碳) och kol (tan 碳 och meitan 煤炭) räknas till ramen lösning 

i ramkategorin lösningar. Artiklar som till exempel nämner Kinas förminskning av koldioxid 

utsläpp räknas med i ramkategorin lösning även om det inte skrivs tydligt som det. Denna 

åtgärd stöds av Good (2008) då hon skriver att det ibland kan vara nödvändig för att 

identifiera ramarna, och för att de ramkategorierna kan överlappa varandra. Efter en 

granskning av artiklarna med hjälp av ’’wordlist’’, har jag läst artiklarna ännu noggrannare 

för att kunna identifiera de olika ramarna.  

 

För att göra denna undersökning jämförelsebar med Magnussons undersökning, identifieras 

ramarna endast i textform och utelämnar därför analyser av eventuella bilder som kan visas i 

samband med artikeln. 
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De sökorden som användes under undersökningen: 

Samhällskontext Vetenskap 

Kyoto 

Politik 

Ekonomi 

Kexue 科学, kexue yanju 科学研究 

Jingdu yidingshu 京都议定书 

Zhengzhi 政治 

Jingji 经济 

Orsak Växthusgaser 

Bilar/fordon 

Fossila bränslen 

Wenshi qiti 温室气体 

Qiche 汽车 

Shihe ranliao 适合燃料 

Konsekvenser Extremt väder 

Översvämning 

Eld/Brand 

Storm/Orkan 

Fengyu 风雨, iingshouju 经受住 

Hongshui 洪水, yanmo 淹没  

Huo 火 

Fengbao 风暴，baofengyu 暴风雨 

Lösningar Spara energi 

Alternativ energi 

Lösningar 

Jieneng 节能, jieyue nengyuan 节约能源 

Qingjie nengyuan 清洁能源 

Jiejue fang'an 解决方案 

 

Eftersom den tredje frågeställningen behandlar Kinas rapportering om utvecklingsländerna 

har jag med hjälp av PDF sökfunktionen på datorn kunnat identifiera artiklar som nämner 

utvecklingsländerna ( fazhan zhong guojia 发展中国家). Av de 37 artiklarna identifierades 

var det 9 artiklar som innehöll detta sökord och studerades närmare med hjälp av Semetkos 

och Valkenburgs generella nyhetsramar. Semetko och Valkenburg har utvecklat tjugo ’’ja’’ 

eller ’’nej’’ kriteriefrågor för att kunna identifiera de olika nyhetsramarna. Utifrån dessa 

frågor har jag kunnat urskilja de olika nyhetsramarna och därmed kunnat få ett resultat. De 

frågorna som användes för att urskilja de olika nyhetsramarna hittas i bilaga 2 : Holli A. 

Semetko & Patti M.Valkenburgs nyhetsramar.  

 

Det totala antalet undersökta artiklar har som tidigare nämnts publicerats vid en viss 

tidsperiod och därför gäller resultatet bara under uppsatsförfattarens och Magnussons utvalda 

tidsperioder. Resultatet kan bli annorlunda om man jämför med en annan period, t.ex en 

månad tidigare eller senare. Denna uppsats kan även visa på en liten förändring i innehållet av 
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artiklarna i vissa avseende under tidsperioden eftersom Parisavtalet är mycket omskrivet i 

Folkets Dagblad.  

 

Uppsatser av detta slag för med sig subjektivitet. En subjektiv bedömning har också försökts 

minimeras genom transparens och tydliga exempel av kvalitativ analys samt redovisning av 

kvantitativa resultat (Good (2008)). Artiklarna har tolkats samt översatts av uppsatsförfattaren 

och därför kan det hända att någon annan tolkar det på ett annat sätt. 

5. Resultat  

Detta avsnitt visar vilka nyhetsramar (Good (2008)) som förekommer i de utvalda artiklarna i 

relation till de två första frågeställningarna i tabellform med följd av en analys. För att besvara 

den andra frågeställningen presenteras en jämförelse av denna studiens resultat med 

Magnussons resultat för uppsats studien i tabellform och som analys. 

 (Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal och samtliga artiklar finns i bilaga 1) 
 

Frågeställning 1:  I vilken utsträckning kan Goods (2008) nyhetsramar appliceras på Folkets 

Dagblads rapportering om klimatförändringar i samband med att USA lämnade Parisavtalet 

2017 (30 maj 2017 till 19 juni 2017)? 

 

Frågeställning 2: Vilka skillnader och likheter finns det i nyhetsrapporteringen i Folkets 

Dagblad om klimatförändringar i samband med att USA lämnade avtalet 2017 jämfört med J. 

Magnussons kandidatuppsats om klimatkonferensen (CoP21) 2015 vad gäller Goods (2008) 

nyhetsramar?  
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5.1 Samhällskontext 

Den mest förekommande ramkategorin är samhällskontext; den nämns i 36 av 37 artiklar. 

Tabell 5: Samhällskontext 2017-05-30 till 2017-06-19 

Samhällskontext Antal Procent 

Vetenskap  57 18 49% 

Kyoto  58 2 5% 

Politik  59 27 73% 

Ekonomi  60 30 81% 

Total (av 37) 36 97% 

 

Ekonomi ramen är den som Folkets Dagblad använder sig mest av i sina artiklar om 

klimatförändringar. Det är vanligt att artiklarna nämner Kinas engagemang i grön ekonomi 

som i sig bygger på hållbar utveckling och som kommer leda till en ekonomisk tillväxt i 

förnybar energi och alternativ energi. Det är också vanligt att artiklarna nämner Kinas 

samarbete med andra länder för att uppnå FN:s mål i Parisavtalet för en hållbar utveckling 

2030.  

 

En annan vanlig sak som nämns i bl.a artikel 32 är avtalet mellan BRICS- länderna om 

agrikultur. Målet för avtalet är en fördjupning och utökning av det ekonomiska samarbetet i 

jordbruket, och det innebär en förminskning av matförlust, avfall och livsmedelsproduktion 

för en hållbar utveckling. Detta ska hjälpa fattigdomsbekämpningen i BRICS- länderna. I 9 

artiklar ( se punkt 5.2) nämns fattigdom och främst samarbetet mellan utvecklade länder, som 

bidrar till att bekämpa ökenspridningen och fattigdomen i utvecklingsländerna som är utsatta 

för klimatförändringar. Detta ska leda till en grön ekonomi så att målet för Parisavtalet ska 

nås. 

 

57 Bilaga 1, artikel 1,07,11,13,14,15,16,18,22,24,25,28,27,29,30,33,34 och 35 
58 Bilaga 1, artikel 16 och 18. 
59 Bilaga 1, artikel 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18,19,20,23,24,27,28,29,30,31,32,33,36 och 37 
60 Bilaga 1, artikel 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 och 37 
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Politik är den näst vanligaste ramen inom denna ramkategorin med 73%. Internationella 

samarbeten mellan Kina och andra länder för en kamp mot klimatförändringarna lyfts fram. 

Oftast skrivs det om kinesiska politikers möten med utländska politiker där de berömmer 

Kina för sitt engagemang i hållbar utveckling. I 8 artiklar nämns det att USA lämnade 

Parisavtalet.  I artikel 36 rapporteras det att USA:s reträtt kommer inte förändra den asiatiska 61

regionens beslut om att bekämpa klimatförändringarna. Vidare nämns också andra länders 

höga förväntningar på Kina vad gäller målet för Parisavtalet efter att USA drog sig ur avtalet 

2017-06-01. Folkets Dagblad skriver också att klimatförändringarna är en global utmaning 

som alla länder måste ta på allvar, och därför har Kina inga planer om att dra sig ur 

Parisavtalet såsom USA gjorde. 

 

En knapp majoritet av artiklarna nämner ramen för vetenskap. De flesta artiklarna lyfter fram 

vikten av vetenskapliga samt teknologiska investeringar i kampen mot klimatförändringarna. 

I bl.a artikel 15 och 35 nämns Kinas andra genomförande av vetenskapliga fältstudier som 

kommer att undersöka orsaken bakom de ekologiska förändringarna på världens största och 

högsta platå, Qinghai-Tibet platån. 

 

Ramen för Kyoto användes bara inom en historisk kontext i artikel 16 och 18, där den har 

använts som referenspunkt för utvecklingen av klimatavtalen.   

61 Artikel nummer 06,07,16,17,18,20,36 samt 37 i bilaga 1. 
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5.1.1 Diskussion och jämförelse med CoP21 (Magnussons studie) 

Tabell 6 jämför denna studiens resultat av ramkategorin samhällskontext med Magnussons 

resultat, Paris (CoP21). Antalet artiklar är 37 respektive 54 artiklar.  

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal) 

Tabell 6: Jämförelse av samhällskontext  

 

       Samhällskontext                       Paris (CoP21)             30/05 - 19/06/2017 

 Antal Procent Antal Procent 

Vetenskap 17 31 % 18 49 % 

Kyoto 4 7 % 2 5 % 

Politik 39 72 % 27 73 % 

Ekonomi 32 59 % 30 81 % 

Total  48 89 % 36 97 % 

 

Det har skett en minskning vad gäller ramen för politik i jämförelse med CoP21 (2015). 

Tabell 6 visar att nyhetsramen för politik är den som Folkets Dagblad använder sig allra mest 

av inom ramkategorin samhällskontext under 2015 medans den ligger på andra plats under 

2017. I tabellen ser man också att det totala antalet artiklar inom denna ram ligger på 73% 

respektive 72%, vilket visar att under 30 maj 2017 till 19 juni 2017 har det publicerats fler 

artiklar inom denna nyhetsramen. Innehållsmässigt sett så har rapporteringen inte förändrats 

mycket sedan 2015. Mest rapporteras det om Kinas engagemang i kampen mot 

klimatförändringarna genom positiva förhandlingar med andra länder. Det rapporteras också 

om andra utländska politiker som berömmer Kina och beskriver landet som en viktig 

samarbetspartner. Under båda perioderna rapporteras det också om andra länders skyldighet i 

att ta klimatförändringar och avtalet på allvar, samt hjälpa utvecklingsländerna i kampen. Det 

riktas ingen direkt kritik till specifika länder förutom vad gäller USA:s reträtt. 
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Den näst förekommande nyhetsramen skiljer sig åt under båda undersökningarna. Under 

Magnussons tidsperiod (CoP21) visar tabellen att ramen för politik förekommer mest, vilket 

inte är fallet under denna studiens tidsperiod då den kommer i andra plats efter ramen för 

ekonomi. Tabellen visar att skillnaden ligger på 22 procentenheter (59% respektive 81%), 

vilket tyder på att denna ram förknippas mer med klimatförändringar under tidsperioden 30 

maj 2017 till 19 juni 2017 i samband med att USA lämnade Parisavtalet. Enligt Magnussons 

resultat (se teori) så skiljer sig inte artiklarna åt vad gäller innehållet, då artiklarna undersökta 

under CoP21 i liknelse med den utvalda tidsperioden för denna uppsats handlar om Kinas 

investeringar i grön ekonomi och hållbar utveckling, som kommer bidra till en bättre 

livskvalitet. 30 maj 2017 till 19 juni 2017 rapporteras det mer om BRICS- möten och om 

Kinas investering i den vetenskapliga och tekniska forskningsindustrin i hopp om att ta sig 

till toppen internationellt, samt fortsätta kampen mot klimatförändringarna och fattigdomen.  

 

Den vetenskapliga ramen har enligt tabell 6 visat att antalet artiklar som nämner den har ökat 

under 30 maj 2017 till 19 juni 2017 med 18 procentenheter (31% respektive 49%). 2017 

rapporterades vetenskapliga undersökningar som har genomförts för att förbättra jordbruket i 

Kina och i BRICS-länderna. Det är något som inte nämns under samma ram 2015 men som 

nämns under ’’konsekvens’’ ramen, och som Magnusson nämner förbigående (se teori). 

Under båda tidsperioderna skriver Folkets Dagblad också om miljöcentrum som ska driva 

forskningen inom hälso- och miljöområdet . 

 

Under båda studierna har ramen för Kyoto förekommit minst av alla andra ramar i 

ramkategorin samhällskontext. Att denna ramen har bara nämnts 2 gånger under 30 maj 2017 

till 19 juni 2017 respektive 4 gånger under CoP21 bevisar att den har till en viss del förlorat 

sin betydelse under senare tid och endast används som en historisk referens. 

5.1.2 Orsak 

Tabellen nedan visar resultatet för den andra ramkategorin, orsak gällande orsakerna till 

klimatförändringarna. 37 artiklar har undersökts varav 11 st nämner denna ramkategorin. 

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal) 
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Tabell 7: Orsak 2017-05-30 till 2017-06-19 

Orsak Antal Procent 

Växthusgaser  62 11 30 % 

Bilar/fordon  63 1 3 % 

Fossila bränslen  64 4 11 % 

Total (av 37) 11 30 % 

 

Resultatet för denna ramkategorin visar att 30% av det totala antalet artiklar inom den utvalda 

tidsperioden nämner orsaken till klimatförändringarna. Som det framgår av tabellen så nämns 

även de andra två ramarna i dessa artiklar. 

 

Växthusgaser är den mest förekommande ramen inom denna ramkategorin. 6 artiklar nämnde 

koldioxid, CO2( eryanghuatan 二氧化碳 )  och 5 artiklar nämnde växthusgaser (wenshiqiti 65

温室气体 )  i allmänhet. Det skrivs om att Kina satsar stort i att förminska utsläppen. Med 66

hjälp av statistik visar de också Kinas framgång i att förminska utsläppen de föregående åren, 

samtidigt som landet har kunnat öka sin tillväxt i BNP per capita. Artiklarna nämner också 

åtgärder som Kina kommer att ta för att fortsätta minska utsläppen. I en artikel nämner de att 

koldioxidutsläppen har minskat med 26.2% sedan 2005 och att de kommer fortsätta mot en 

ytterligare förminskning på 40-45% till år 2030, såsom det är planerat under Parisavtalet. 

Andra länders utsläpps historik nämns också här som t.ex USA som uppmanas att reducera 

dess utsläpp samt agera på klimatförändringarna. 

 

Den näst förekommande ramen inom denna ramkategorin är Fossila bränslen. I artiklarna 

kopplas de fossila bränslen till luftföroreningarna. Här nämns också åtgärder som Kina har 

tagit för att förbättra och förminska kolförbrukningen för att bl.a främja ett internationellt 

samarbete i förnybar energi. I en av artiklarna nämner de också åtgärder som USA måste ta 

62 Denna ram nämns i artikel nummer 1,06,07,12,16,17,18,20, 21,27 och 32 i bilaga 1 
63 Bilaga 1, artikel 17 
64 Bilaga 1, artikel 01,06,16,17 
65 Bilaga 1, artikel 1, 12, 17,18,21,27 
66 Bilaga 1, artikel 06,07,16,20, 32 
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för att minska kolförbränningen. En artikel nämner fossila bränslen, (huashi ranliao 化石燃

料) i allmänhet medan andra artiklar nämner kol och petroleum som också räknas in i denna 

ram. 

 

Ramen bilar/fordon förekommer endast en gång vilket gör den till den minst förekommande 

ramen inom denna ramkategorin. I denna artikeln uppmanas människor att åka 

kollektivtrafiken istället för att köra bil för att reducera koldioxidutsläppen. 

5.1.2.1 Diskussion och jämförelse med CoP21 (Magnussons studie) 

Tabell 8 jämför denna studiens resultat av ramkategorin orsak med Magnussons 

undersökningsresultat, Paris (CoP21). Antalet artiklar är 37 respektive 54 artiklar.  

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal) 

 

Tabell 8: Jämförelse av orsak 

Orsak                                  Paris(CoP21)                        30/05 - 19/06/2017 

 Antal Procent Antal Procent 

Växthusgaser 25 46 % 11 30 % 

Bilar/fordon 5 9 % 1 3 % 

Fossila 

bränslen 

18 33 % 4 11 % 

Total 30 56 % 12 30 % 

 

I jämförelse med den föregående ramkategorin tycks denna kategori visa en större förändring 

i rapporteringen. Det totala antalet artiklar som nämner denna nyhetsramen är 30% i 

jämförelse med 56% under klimatkonferensen (CoP21) 2015, vilket är en förminskning med 

26 procentenheter under 30 maj 2017 till 19 juni 2017 i jämförelse med CoP21. 

 

Tabellen visar att växthusgaser under 30 maj 2017 till 19 juni 2017 har nämnts i 11 artiklar i 

jämförelse med CoP21 då denna ramen förekom i 25 artiklar, vilket enligt tabellen är en 

förminskning på 16 procentenheter ( 30% respektive 46%). Gemensamt för båda 
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undersökningarna är att växthusgaser ofta kopplades till mänskliga handlingar. 

Rapporteringen om koldioxid enskilt har under 2017 ökat i jämförelse med rapporteringen 

om växthusgaser i allmänhet. Det är vanligt att koldioxidutsläppen nämns i samband med 

statistik som visar dess BNP förminskning per capita i Kina fram till 2017. I Magnussons 

resultat skriver hon att artiklarna hon undersökte refererade till andra länders utsläpp per 

capita, något som artiklarna inte skriver om under tidsperioden för denna studie. Gemensamt 

för båda undersökningarna är att artiklarna nämner hur Kinas BNP tillväxt ökar samtidigt 

som den fortsatta minskningen av utsläppen.  

 

Det som är intressant är att under båda undersökningarna så har Folkets Dagblad en tendens 

att koppla orsaken till klimatförändringarna mer till växthusgaser än fossila bränslen. Detta 

gör att denna ramen inte nämns lika mycket i artiklarna men förekommer betydligt mer än 

ramen för bilar/fordon under CoP21 och 30 maj 2017 till 19 juni 2017. 

 

Fossila bränslen förekom ofta under CoP21 än under 30 maj 2017 till 19 juni 2017, och enligt 

tabellen har antalet artiklar minskat med hela 22 procentenheter. Artiklarna sammankopplade 

fossila bränslen med luftföroreningarna och utvecklingen mot en icke fossil energi såsom 

solenergi. Detta rapporterades också om under CoP21.  

 

Denna undersökningen visar också att Folkets Dagblad rapporterar sällan om 

klimatförändringarna i samband med bilar och fordon. Nyhetsramen nämns i 5 av 54 artiklar 

under 2015 samt i bara 1 av 37 artiklar under 2017. Under Cop21 anknöts ramen till smog 

och föroreningarna, något som inte ramen anknöts till under tidsperioden 30 maj 2017 till 19 

juni 2017. 
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5.1.3 Konsekvenser 

Tabell 9 nedan visar resultatet för den tredje ramkategorin konsekvenser, gällande 

konsekvenserna till klimatförändringar. 37 artiklar har undersökts varav 5 st nämner denna 

ramkategorin.  67

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal)  

Tabell 9: Konsekvenser 2017-05-30 till 2017-06-19 

Konsekvenser Antal Procent 

Extremt Väder  68 4 12 % 

Översvämning 0 0 % 

Eld/Brand 0 0 % 

Orkan/storm  69 3 8 % 

Total (av 37) 5 14 % 

 

Konsekvenser till klimatförändringar nämns inte lika ofta som föregående ramkategorier. 

Undersökningen visade att 2 artiklar nämnde extremt väder (jiduan tianqi 极端天气) och 

onormalt väder (yichang tianqi 异常天气) (som också klassas som extremt väder). Folkets 

Dagblad skriver att förstöringen av det marina ekosystemet leder till extremt väder men även 

att extremt väder ökar i samband med klimatförändringarna.  

 

Tre av det totala antalet artiklar rapporterade om stormar. En av artiklarna lägger vikt vid 

klimatförändringarna och rapporterade om de starka sandstormarna som drabbade Kina under 

2017. Sandstormarna rapporterades vara ett resultat av ökenspridningen som måste 

förhindras. Den andra artikeln nämner kalla stormar vid forskningscenter i Sydpolen och den 

tredje handlade om konsekvenserna av förorening av havet i världen som orsakar 

klimatförändringar, som i sig ger upphov till frekvent storm och torka. 

67 Se artikel nummer 11,25,27,34 och 13 i bilaga 1 
68 Bilaga 1, artikel 11,13,27 och 34 
69 Bilaga 1, artikel 27,25,34 
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Ingen av nyhetsramarna för Eld/Brand och Översvämning har förekommit i artiklarna under 

denna undersökning. 

5.1.3.1 Diskussion och jämförelse med CoP21 (Magnussons studie) 

Tabell 10 jämför denna studiens resultat av ramkategorin konsekvenser med J.Magnussons 

undersökningsresultat, Paris (CoP21). Antalet artiklar är 37 respektive 54 artiklar.  

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal) 

Tabell 10: Jämförelse av konsekvenser 

Konsekvenser                      Paris (CoP21)                     30/05 - 19/06/2017 

 Antal Procent Antal Procent 

Extremt Väder 6 11 % 4 12% 

Översvämning 4 7 % 0 0% 

Eld/Brand 0 0 % 0 0 % 

Orkan/storm 2 4 % 3 8 % 

Total 7 13 % 5 14 % 

 

Tabellen ovan visar att den kinesiska tidningen Folkets Dagblad antingen missat eller 

undvikit att skriva om konsekvenserna av klimatförändringarna. Under båda 

undersökningarna har det visats att bara 13% av det totala antalet artiklar undersökta under 

CoP21 nämner denna nyhetsramen och 14% under 30 maj 2017 till 19 juni 2017. Ramen för 

extremt väder visar bara en skillnad på 1 procentenhet. Det extrema vädret diskuterades inte 

som huvudämne i artiklarna utan nämndes bara som en konsekvens av klimatförändringarna 

som i sig orsakar bl.a torka, storm och kraftigt regn. En annan klimatrapportering som var 

gemensam var att det extrema vädret hotade jordbruket och ekosystemet. 

 

Översvämningarna diskuterades i 4 artiklar (7%) under klimatkonferensen CoP21 men under 

30 maj 2017 till 19 juni 2017 förekommer den inte alls. Under CoP21 refererade artiklarna 

till Qinghai- Tibetanska platån och risken för översvämningarna om glaciären skulle smälta. 

Qinghai- Tibetanska platån har också nämnts under 30 maj 2017 till 19 juni 2017, men 
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kopplades till en vetenskaplig undersökning om glaciär förändringar, miljöförändringar och 

Paleoekologi. I samma artikel nämndes inte översvämningarna och därför har artikeln inte 

klassats som det. I båda undersökningarna diskuterades den globala uppvärmningen och 

temperaturökningen men Folkets Dagblad nämnde inget om skogsbränder eller Brand i 

allmänhet. 

Ett fåtal artiklar som nämner nyhetsramen för storm har förekommit vid båda 

undersökningarna, 4% av 54 artiklar respektive 8% av 38 artiklar. Denna ram nämns som en 

konsekvens till klimatförändringarna vid båda undersökningarna. 

5.1.4 Lösningar 

Tabellen nedan visar resultatet för den sista ramkategorin lösningar, gällande lösningar till 

klimatförändringarna. 37 artiklar har undersökts varav 28 st nämner denna ramkategorin. 

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal) 

Tabell 11: Lösningar 2017-05-30 till 2017-06-19 

Lösningar Antal Procent 

Spara Energi  70 8 22 % 

Alternativ Energi  71 11 30 % 

Lösningar  72 28 76 % 

Total (av 37) 28 76 % 

 

 

Denna ramkategorin nämns i 76% av artiklarna och gör den till näst mest förekommande 

efter ramkategorin efter samhällskontext. Den mest förekommande ramen inom denna 

ramkategorin är ramen för lösningar, som enligt tabellen ovan nämns i 76% av artiklarna 

undersökta under denna studien. Olika lösningar nämns som ska hjälpa till att tackla 

klimatförändringarna såsom att reducera koldioxidutsläpp och att satsa på förnybar energi. 

De utvecklade länderna borde reducera utsläppen och hjälpa utvecklingsländerna som 

70 Bilaga 1, artikel 14,16,18,19,21,28,31,36 
71 Bilaga 1, artikel 4,7,14,16,17,18,19,20,23,26,36 
72 Bilaga 1, artikel 1,2,04,05,07,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,31,32,33,34,36 och 37  
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drabbas av klimatförändringar att också reducera utsläppen utan att skada deras ekonomiska 

tillväxt. 

 

Alternativ energi nämns i en tredjedel av det totala antalet artiklar. Dessa artiklar handlar om 

Kinas engagemang i att minska utsläppen och användningen av kol samt investeringen i 

alternativa energikällor. Kina nämns också som världens största investerare i förnybar energi. 

 

Nästan en fjärdedel av artiklarna nämner ramen spara energi. Denna ram nämns i samband 

med bl.a låg kolförbränning, skogssänkor, förnybar energi och ekologisk civilisation. 

5.1.4.1 Diskussion och jämförelse med CoP21 (Magnussons studie) 

Tabell 12 jämför denna undersöknings resultat av ramkategorin lösningar med J.Magnussons 

resultat, Paris (CoP21). Antalet artiklar är 37 respektive 54 artiklar.  

(Resultatet i procent har avrundats till närmaste heltal) 

Tabell 12: Jämförelse av lösningar 

Lösningar                          Paris (CoP21)             30/05 - 19/06/2017 

 Antal Procent Antal Procent 

Spara Energi 15 28 % 8 22% 

Alternativ 

Energi 

27 50 % 11 30% 

Lösningar 36 67 % 28 76% 

Total (av 37) 38 70 % 29 78 % 

 

Procentuellt mässigt märker man att ramkategorin lösningar förekommer i rätt hög 

utsträckning under båda undersökningarna. Man märker en minskning i rapporteringen vad 

gäller ramen för alternativ energi på 20 procentenheter (50% respektive 30%) mellan CoP21 

och perioden 30 maj 2017 till 19 juni 2017. Denna ram har under 30 maj 2017 till 19 juni 

2017 fokuserat mer på förnybara energikällor generellt och samarbetet med andra länder än 

vid lösningar på inhemsk nivå. 
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5.2 Generella nyhetsramar i Folkets Dagblad baserat på Semetko & Valkenburgs 
nyhetsramar 
 
Denna del presenterar resultat i anslutning till den tredje frågeställningen : Hur framställs 

utvecklingsländer vad gäller klimatförändringar i Folkets Dagblad (30 maj 2017 till 19 juni 

2017) utifrån Semetkos och Valkenburgs generella nyhetsramar? 

 

I Folkets Dagblad har alla Semetko & Valkenburgs fem nyhetsramar upptäckts, 

ansvarsramen, den mänskliga intresseramen, konflikt ramen, moralramen och den 

ekonomiska konsekvensramen. En artikel innehåller flera olika ramar och dessa kommer att 

presenteras med tillhörande sammanfattning av artikel och citat. Av 37 artiklar är det 9 

artiklar som nämner utvecklingsländer (fazhan zhong guojia 发展中国家) i samband med 

klimatförändringar under tidsperioden 30 maj 2017 till 19 juni 2017. Eftersom det visade sig 

att artiklarna har liknande innehåll så innehåller detta avsnitt sammanfattning av ett urval av 

fem artiklar, inklusive sju citat för att underlätta läsningen av resultatet.  

( Resterande artiklar med samma ramar men som inte sammanfattas kommer att refereras till 

också )  

 

Artikel 1: 2017-06-03, Bilaga 1:7 

Global klimatstyrning kräver verkligt ansvarstagande  

 全球气候治理需要切实担责 

Artikeln handlar om USA:s avhopp från Parisavtalet och uttrycker hur andra länder är 

besvikna över detta. Författaren skriver också att USA:s beslut kommer påverka andra länders 

strävan i att bekämpa klimatförändringarna, speciellt fattiga länder. Artikeln citerar 

europeiska ledares och andra nyhetstidningars reaktion på beslutet. Citaten nedan illustrerar 

hur Folkets Dagblad rapporterar om den sydafrikanska tidningen Africa Times News och 

deras kommentar angående beslutet. Så här skriver Folkets dagblad: 

Nyhetsbyrån Africa Times kommenterade att Trump pratade om klimatfrågans ’’rättvisa’’, 

men pratade aldrig om att USA:s lämnade klimatavtalet i Paris och dess negativa påverkan på 

världens minst utvecklade länder. (Han) förstår inte heller att USA borde ta på sig 

miljöskyddsansvaret. 
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非洲时代新闻网评论称,特朗普谈到气候问题的“公 平”,却从未提及美国退出《巴黎协

定》对于全球最不发 达国家的负面影响,也没有认识到美国应当承担的环境 保护责任。 

Tyskland, Frankrike och Italiens regering sade i ett gemensamt uttalande att ’’Parisavtalet’’ 

framträdande kraft är irreversibel. De tre länderna kommer fortsätta stödja utvecklingsländer, 

speciellt fattiga länder och länder som lider av klimatförändringarnas allvarliga påverkan, 

samt hjälpa dem att nå målet för klimatskydd och förbättring. 

德、法、意政府在联合声明中表示,《巴黎协定》产生的动力不可逆转,三国将继续支持

发展中国家尤其是贫困国家和受气候变化影响严重的国家,帮助它们实现气候保护和适

应的目标。 

Ansvarsramen: 

- Artikeln föreslår att en stat eller regering är ansvarig för problemet  

- Artikeln föreslår att problemet behöver brådskande åtgärder 

Mänskliga intresseramen: 

- Artikeln använder adjektiv eller personliga anekdoter som frammanar känslor såsom ilska, 

empati, sympati eller medkänsla. 

- Artikeln betonar hur individer eller grupper påverkas av problemet. 

Konfliktramen: 

- Artikeln återspeglar konflikter mellan stater/regering. 

- Artikeln klandrar ett parti, individ, grupp eller land. 

Moralramen 

-  Artikeln rekommenderar specifika föreskrifter om hur man ska bete sig 
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Artikel 2: 2017-06-13, Bilaga 1:24 

福州倡议  

Fuzhouinitiativet 

Denna artikeln handlar om Fuzhouinitiativet som tog plats den 10 till 12 juni 2017 i Fuzhou, 

Kina. Fuzhouinitiativet organiserades av det kinesiska kommunistpartiet som föreslog 

rekommendationer för deras kommande toppmöte i Xiamen, Kina (datum saknas i artikeln). 

Man vill att båda utvecklade länder och utvecklingsländer inom avtalet ska jobba tillsammans 

för att utvidga samarbetsområden, fortsätta antikorruptions bekämpningen ( fanfuchanglian 反

腐倡廉), bekämpa klimatförändringar och nå målet för hållbar utveckling 2030. Artikeln 

innehåller femton uppmaningar/rekommendationer och citaten nedan (förslag nr fem i 

artikeln) uppmanar till att hjälpa utvecklingsländer att nå hållbar ekonomisk utveckling för att 

utrota fattigdom. 

Vi anser att en kontinuerlig reform och förbättring av den globala ekonomiska styrningen är 

en nödvändig förutsättning för världsfred, stabilitet och gemensam utveckling i alla länder. 

Tillväxtmarknadsländer inklusive BRICS- länderna och utvecklingsländer i allmänhet bör 

fortsätta att delta, förespråka samt leda reformen av den globala ekonomiska styrningen 

baserad på respekt för internationell rätt, förhandlad lösning av konflikter och ansträngningar 

för att lösa fattigdom och ojämlikhet: ständigt skydda och bygga upp en öppen 

världsekonomi, stödja den universella handelssystem, främja en sund utveckling av 

ekonomisk globalisering, påskynda genomförandet av de viktigaste målen i 2030-agendan för 

hållbar utveckling inklusive att ta itu med klimatförändringarna, främja utvecklingen av den 

internationella ordningen i en mer rättvis och rimlig inriktning samt kontinuerligt förbättra sin 

representation och diskurs förmåga i det globala ekonomiska styrningssystemet. 

我们认为,不断改革和完善全球经济治理是实现 世界和平稳定与各国共同发展的必要条

件。包括金砖国 家在内的新兴市场国家和广大发展中国家要继续参与、 倡导并引领以

尊重国际法、协商解决冲突及致力解决贫 困和不平等为基础的全球经济治理改革;坚定

维护和构 建开放型世界经济,支持多边贸易体制,推动经济全球 化健康发展;加快实施包

括应对气候变化在内的2030年 可持续发展议程重点目标,推动国际秩序朝着更加公正 合

理的方向发展,不断提升在全球经济治理体系中的代 表性和话语权。 
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Ansvarsramen: 

- Artikeln föreslår att en stat eller regering är ansvarig för problemet  

- Artikeln föreslår att problemet behöver brådskande åtgärder  

- Artikel föreslår några lösningar på problemet 

Mänskliga intresseramen: 

- Artikeln använder adjektiv eller personliga anekdoter som frammanar känslor såsom ilska, 

empati, sympati eller medkänsla. 

- Artikeln betonar hur individer eller grupper påverkas av problemet. 

Konfliktramen: 

- Artikeln återspeglar konflikter mellan stater/regering. 

- Artikeln klandrar ett parti, individ, grupp eller land. 

Den ekonomiska konsekvensramen: 

-    Artikeln nämner (finansiella) förluster eller vinster nu eller i framtiden 

I bilaga 1, artikel 19, ’’Chuangxin yinling gongtong xingdong tuidong shijie qingjie nengyuan 

gaoxiao zhineng gongxiang fazhan’’ 创新引领共同行动推动世界清洁能源高效智能共享

发展 [Innovation leder gemensamma åtgärder för att främja utvecklingen av en effektiv och 

intelligent delning av ren energi i världen] förekommer ansvarsramen och mänskliga 

intresseramen. Författaren skriver i artikeln att förnybar energi och låg kol koldioxidutsläpp är 

en lösning till klimatförändringarna som alla kan ta del av, speciellt befolkningen och 

utvecklingsländer. 

 

 

 

 

37 



 

Artikel 3: 2017-06-05, Bilaga 1:16 

USA:s "reträtt" har svårt att hindra den globala trenden att hantera 

klimatförändringar  

美国“退约”难阻应对气候变化的全球大势  

Folkets Dagblad skriver återigen om USA:s beslut och andra länders besvikelse. Författaren 

förstärker sitt argument genom att referera till akademikers reaktioner och beskriver mer hur 

USA:s beslut kommer att påverka utvecklade länder, utvecklingsländerna och striden mot 

klimatförändringarna. Citaten nedan är ett exempel på detta. 

Se till att utvecklade länder bör fortsätta att ge ekonomiskt stöd till utvecklingsländer, och 

uppmuntra andra länder att bidra på volontär basis. 

明确发达国家要继续向发展中国家提供资 金支持,鼓励其他国家在自愿基础上出资。  

 

Gällande effekterna på kort sikt, tror John Sterman, professor vid Si Long school of 

management i Massachusetts Institute of Technology att USA:s utgång kommer först att 

medföra osäkerhet i den globala investeringen i sol-,vind och andra framväxande grön energi 

industrier. För det andra, (kommer) USA avsluta sitt bidrag till FN:s gröna klimatfonden och 

andra utvecklade länder kanske följer USA:s exempel. Att sänka det ekonomiska biståndets 

summa gör att en del av utvecklingsländernas finansiering av klimatförändringar inte kommer 

genomföras. För det tredje, förstärker det också tanken ’’(Om) de utvecklade länderna inte tar 

ledningen och först reducerar utsläppen, så bör utvecklingsländerna inte heller agera (vidta 

några åtgärder) .” 

就短期影响方面,美国麻省理工学院斯隆管理学院 教授约翰·斯特曼认为,首先,美国的退

出给全球太阳 能、风能和其他新兴绿色能源行业的投资带来不确定 性;其次,美国削减

对联合国绿色气候基金的贡献,其 他发达国家可能效仿美国,降低出资额度,发展中国家 

应对气候变化的一部分资金将无法落实;第三,这将强 化“发达国家不率先减排,发展中国

家也不应行动”的思 维。  

Ansvarsramen: 

- Artikeln föreslår att en stat eller regering är ansvarig för problemet  
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- Artikeln föreslår att problemet behöver brådskande åtgärder 

Den mänskliga intresseramen: 

- Artikeln använder adjektiv eller personliga anekdoter som frammanar känslor såsom ilska, 

empati, sympati eller medkänsla. 

- Artikeln betonar hur individer eller grupper påverkas av problemet. 

Konfliktramen: 

- Artikeln återspeglar konflikter mellan stater/regering. 

- Artikeln klandrar ett parti, individ, grupp eller land. 

Den ekonomiska konsekvensramen: 

- Finansiella förluster nämns i artikeln. 

- Artikeln hänvisar till ekonomiska konsekvenser av att vidta eller inte vidta en åtgärd. 

Moralramen:  

- Artikeln förordar specifika föreskrifter om hur man ska bete sig 

I bilaga 1, artikel 6, ’’Meiguo zongtong te lang pu xuanbu tuichu ’bali xieding’’’ 美国总统特

朗普宣布退出《巴黎协定》[USA:s President Trump tillkännagav sitt tillbakadragande från 

’’Parisavtalet’’] förekommer den ekonomiska konsekvensramen som i denna artikel. I denna 

artikel skriver Folkets Dagblad för sina läsare om att USA lämnade Parisavtalet. Artikeln 

nämner ekonomiska förluster som kommer med att USA lämnade avtalet, men även 

ekonomiska bistånden som kommer hjälpa utvecklingsländer. Artikeln refererar till bl.a 

Nancy Pelosi, ledamot av USA:s representanthus och USA:s tidigare president Barack 

Obamas svar på Trumps beslut. 

Artikel 4: 2017-06-07 Bilaga 1:18 

Den gröna utvecklingens ursprungliga avsikt kommer inte att förändras 

(varningsklockan ringer) 

绿色发展 初心不变(钟声)  

Artikeln handlar om Kinas utveckling de senaste decennierna. Författaren uttrycker ivrigt att 
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Kina nu tar klimatförändringarna på allvar och går mot en framtid med hållbar utveckling. 

Kina kommer samtidigt bidra med bl.a ekonomisk hjälp till utvecklingsländer. Artikeln 

handlar också om vad Kina har åstadkommit fram tills 2017 då artikeln skrivits. Dessa citat ur 

artikeln är ett exempel på detta. 

Kina är fullt medveten om sin snabba ekonomiska utveckling under de senaste decennierna 

och att människornas liv har genomgått djupa förändringar, men också att den bär 

kostnaderna för resurser och miljö. ’’Vi kan inte äta fäderneärvt ris, stoppa våra barn och 

barnbarns väg och utvecklas på ett ohållbart sätt’’  ’’grönt vatten och gröna berg är just som 73

berg av guld och silver ’’ ’’att skydda den ekologiska miljön är att skydda den produktiva 

kraften och att förbättra den ekologiska miljön är att utveckla produktions kraften’’…Tanken 

leder till handlingen och riktningen bestämmer vägen ut. 

中国清醒认识到,过去几十年来,中国经济快速发 展,人民生活发生了深刻变化,但也承担

了资源环境方 面的代价。“我们不能吃祖宗饭、断子孙路,用破坏性方 式搞发展”“绿水

青山就是金山银山”“保护生态环境就是 保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”......

理念引 领行动,方向决定出路。 

Kinas ledare har förklarat för världen att Kinas totala koldioxidutsläpp per enhet av BNP 

kommer att minska med 40%- 45% från 2005 till 2020 , och nå toppen omkring år 2030. 

Samtidigt har Kina aktivt kunnat delta i internationella samarbeten kring klimatförändringar 

genom att etablera Syd-södra samarbetsfonden  för klimatförändringar, som förser 74

utvecklingsländer med 100 projekt för ekologiskt skydd och respons till klimatförändringar. 

Byggandet av ’’den nya sidenvägen’’  lanserades och utvecklade en internationell allians i 75

grön utveckling …Denna serie av initiativ och åtgärder är inte bara ett internt behov av 

hållbar utveckling, utan visar också Kinas roll som ett ansvarsfullt stort land. 

中国领导人向世界宣示,中国到 2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降 

40%—45%、2030年左右碳排放达峰的行动目标。与此 同时,中国积极参与气候变化国

际合作——设立中国气 候变化南南合作基金,向发展中国家提供100个生态保护 和应对

73 Ett kinesiskt talesätt som betyder att man inte ska göra slut på alla resurser utan att tänka på den framtida 
generationen.  
74 Den kinesiska Syd-Södra samarbetsfonden som ska hjälpa utvecklingsländer som ligger söder om ekvatorn. 
75 ’’The Belt and Road initiative’’ 
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气候变化项目,倡议建立“一带一路”绿色发展国 际联盟......这一系列举措和行动,既是可

持续发展的内 在需要,也彰显了中国负责任大国的担当。 

Ansvarsramen: 

- Artikeln föreslår att en stat eller regering är ansvarig för problemet  

- Artikeln föreslår att problemet behöver brådskande åtgärder 

- Artikeln föreslår lösningar till problemet 

Den mänskliga intresseramen: 

- Artikeln använder adjektiv eller personliga anekdoter som frammanar känslor såsom ilska, 

empati, sympati eller medkänsla. 

- Artikeln tillskriver problem med ett mänskligt exempel. 

- Artikeln betonar hur individer eller grupper påverkas av problemet. 

Konfliktramen: 

- Artikeln återspeglar konflikter mellan stater/regering. 

- Artikeln klandrar ett parti, individ, grupp eller land. 

Den ekonomiska konsekvensramen: 

- Artikeln Hänvisar till ekonomiska konsekvenser av att vidta eller inte vidta en åtgärd. 

Moralramen: 

- Artikeln förordar specifika föreskrifter om hur man ska bete sig 

I bilaga 1, artikel 29, ’’Ling jingji quanqiu hua jiankang fazhan’’ 引领经济全球化健康发展 

[Led sund utveckling av ekonomisk globalisering] förekommer liknande ramar. Författaren 

skriver att Kina har utvecklats från ett svag och fattigt land till världens näst största ekonomi. 

Detta är inte bara på grund av bl.a kolonialismen och maktpolitik utan pga. det hårda arbetet 

som folket utfört. Författaren skriver också att ju mer Kina utvecklas ju mer landet kan 
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assistera andra utvecklingsländer att komma ut ur fattigdom, något som sker utan politiska 

förhållanden. Kina välkomnar också alla länder att ta del av sin utveckling.  

Artikel 5: 2017-06-12 Bilaga 1:23 

《金砖国家第九次学术论坛对金砖国家领导人厦门会晤的建议》内容摘要 

’’Det 9:e akademiska forumet för BRICS-länderna om rekommendationerna till 

BRICS-ledares möte i Xiamen", sammanfattning av innehållet. 

 

Ledare från BRICS-länderna samlades för ett möte i Fuzhou, Kina den 10-12 juni 2017. 

BRICS akademiska forum granskade de föregående 10 åren och lade fram 48 förslag från ett 

politiskt perspektiv till de olika ledarna. Artikeln sammanfattar huvudinnehållet i dessa 

förslag och presenterar de i numrerad form. Sammanfattningsvis rapporteras huvudinnehållet 

vara en strategisk samarbete mellan utvecklade industriländer och utvecklingsländer där båda 

parterna blir vinnare inom industrialism, handel, hållbar utveckling…osv. Den första punkten 

i artikeln handlar om reform och förbättring av den globala ekonomiska styrningen, och skrivs 

som följande: 

(Vi ) bör otvetydigt stödja den ekonomiska globaliseringen med målet att bygga en öppen, 

inkluderande, generaliserande och balanserad vinn-vinn situation i ekonomisk globalisering, 

tillsammans upprätthålla den öppna globala ekonomin, bestämt stödja och upprätthålla en 

öppen handelssystem med världshandelsorganisationen som kärna, fortsätta stödja reformen 

av den existerande internationella finansiella styrningsmekanismen och aktivt delta i det 

internationella samfundet i förverkligandet av de viktigaste målen för år 2030 agenda för 

hållbar utveckling. Fortsätta öka representationen och rösten för industriländer och 

utvecklingsländer i den globala ekonomiska styrningen och bygga en gemenskap av mänskligt 

öde; 

要旗帜鲜明地支持经济全球化,以建设开放、包 容、普惠、平衡、共赢的经济全球化为

目标,共同维护开放型世界经济,坚定支持和维护以世界贸易组织为核 心的开放贸易体

系,继续推动改革现有国际金融治理机制,同国际社会一道积极参与2030可持续发展议程

重点目标的实现,不断提升新兴市场国家和发展中国家在全 球经济治理中的代表性和发

言权,构建人类命运共同体; 
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Ansvarsramen: 

- Artikeln föreslår att regeringen/staten i någon utsträckning har förmåga att lösa problemet. 

- Artikeln föreslår att problemet behöver brådskande åtgärder. 

- Artikeln föreslår lösningar till problemet. 

Konfliktramen: 

- Artikeln hänvisar till förlorare eller vinnare 

- Artikeln klandrar ett parti, individ, grupp eller land. 

Den ekonomiska konsekvensramen: 

- Artikeln Hänvisar till ekonomiska konsekvenser av att vidta eller inte vidta en åtgärd. 

- Artikeln nämner finansiella förluster eller vinster i framtiden 

Den mänskliga intresseramen: 

- Artikeln tillskriver problemet med ett mänskligt exempel eller ’’ ett mänskligt öde’’. 

I bilaga 1, artikel 31, ’’Jianchi yi renmin wei zhongxin de fa zhan sixiang, yong xin fazhan 

linian tongling fazhan quanju’’ 坚持以人民为中心的发展思想,用新发展理念统领发展全

局 [Stå fast vid den folkcentrerade utvecklingstanken och använd det nya 

utvecklingsbegreppet för att styra den övergripande utvecklingen] återfinns liknande 

resonemang . Länder vill utvecklas och detta gör att den globala ekonomiska utveckling blir 

till en intensiv tävling. Detta leder till att utvecklingsländerna upplever en fortsatt ekonomisk 

nedgång och världsekonomin har ännu inte återhämtat sig. De skriver återigen att Kinas 

ekonomi är näst störst i världen och att Kina är världsledande inom export av varor och 

turism, något som kommer hjälpa landet att utvecklas ännu mer och förbättra 

levnadsförhållanden i både Kina och i utvecklingsländer som Kina samarbetar med. 
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5.2.1 Analys av Semetko & Valkenburgs nyhetsramar 

 I detta avsnitt presenteras en analys av avsnitt 5.2 i resultatdelen i denna undersökning med 

avseende på Semetko och Valkenburgs nyhetsramar, och som besvarar den tredje 

frågeställningen, Hur framställs utvecklingsländer vad gäller klimatförändringar i Folkets 

Dagblad (30 maj 2017 till 19 juni 2017) utifrån Semetkos och Valkenburgs generella 

nyhetsramar? 

(Analysen diskuterar endast de 5 artiklarna som citeras i avsnitt 5.2 Generella nyhetsramar i 

Folkets Dagblad baserat på Semetko & Valkenburgs nyhetsramar.) 

 

Det yttersta ansvaret för klimatförändringar och utvecklingsländers utveckling inom grön 

ekonomi riktas mot utvecklade länder. De bör vara ansvariga i mån om att hjälpa med 

ekonomiska resurser och tillsammans förbättra den internationella ekonomiska styrningen. I 

bl.a artikel 1 och 3 skriver även Folkets Dagblad om USA:s reträtt från Parisklimatavtalet och 

andra länders besvikelse i USA, eftersom landet stod för en stor del av de ekonomiska 

bistånden som skulle gå till EU:s gröna klimatfond och som skulle hjälpa utvecklingsländerna 

att bekämpa klimatförändringarna. Det skrivs också om att Kina är nu medveten om de 

klimatförändringarna och beskriver de som en akut fråga. Det är vanligt att Kina bröms för 

sitt engagemang och ansvarstagandet. I artikel 5 skriver också författaren om bl.a det 

kommunistiska partiets förslag eller rekommendationer inför kommande möten med 

BRICS-länderna. Dessa förslag ska visa partiets ansvar och åtgärder till förbättringar av 

klimatförändringar och för utvecklingsländerna inom avtalet.  

 

Den förmänskligande ramen har uppkommit i en liten skala vad gäller på individuell nivå. I 

artikel 4 förekommer en citat med ett talesätt som väcker medkänsla hos den kinesiska 

läsaren, och som tillskriver situationen med ett mänskligt exempel som betonar hur den 

framtida generationen kommer påverkas på negativt sätt. De negativa effekterna av 

klimatförändringarna på utvecklingsländer har nämnts i undersökta artiklar men ett 

’’mänskligt ansikte’’ applicerades inte i någon markant utsträckning. 

 

En tydlig konflikt uppkommer i rapporteringen om klimatförändringarna. Konflikten beskrivs 

oftast vara mellan utvecklade länder och utvecklingsländerna. I artikel 5 skrivs det också om 
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att BRICS-länderna bör med politiska och diplomatiska åtgärder lösa konflikten mellan de 

och satsa på en gemensam utveckling för att det ska bli till allas fördel. Även om författaren 

inte skriver tydligt om konflikten mellan länderna så nämns det bl.a att de utvecklade länderna 

kanske försöker komma undan genom att följa USA:s exempel. 

 

Den ekonomiska konsekvensramen är förekommande i de flesta artiklarna. Denna ramen 

förknippas med internationellt samarbete för grön ekonomi som ska hjälpa 

utvecklingsländerna att utrota fattigdomen och nå målet för klimatskydd. Den gröna 

utvecklingen beskrivs skapa bra möjligheter för både parterna och ju mer det tar tid för den att 

förverkligas desto mer förlorar parterna. I artikel 4 beskrivs Kina vara världens största 

investerare i förnybar energi vilket inte bara är en positiv ekonomisk konsekvens i och med att 

landets ekonomi blir mer hållbart, men detta betyder också att Kina kan hjälpa 

utvecklingsländerna att använda förnybar energi och utvecklas. 

 

I denna undersökning förekommer den moraliserande ramen undantagsvis. I Folkets 

Dagblads rapportering skulle den kunna förknippas med ansvarsramen då författaren skriver 

om bl.a uppmaningar för världsfred och stabilitet som skulle kunna räknas in i denna ram. 

T.ex i artikel 3 uppmuntras de utvecklade länderna att fortsätta ge ekonomiskt stöd till 

utvecklingsländerna, vilket är en typ av en föreskrift om hur man ska bete sig. 

6. Slutsatser och diskussion 
Målet med denna studie har varit att undersöka vad Folkets Dagblad, som ett direkt språkrör 

för det kinesiska kommunistpartiet, rapporterar om klimatförändringar under tidsramen 30 

maj 2017 till 19 juni 2017, med fokus på vilka av Goods (2008) nyhetsramar som används i 

rapporteringen. Ytterligare mål har varit att i samband med Semetko och Valkenburgs (2000) 

nyhetsramar undersöka vilka nyhetsramar som används i rapporteringen om utvecklingsländer 

i relation till klimatförändringarna. Undersökningen har utförts genom en kvalitativ 

innehållsanalys som sedan kvantifieras och ställts upp som tabell för att tydligt redovisa 

resultatet. I detta avsnitt presenteras mina slutsatser och diskussion om resultatet. 

 

Första frågeställningen: I vilken utsträckning kan Goods (2008) nyhetsramar appliceras på 

Folkets Dagblads rapportering om klimatförändringar i samband med att USA lämnade 
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Parisavtalet 2017 (30 maj 2017 till 19 juni 2017)? 

 

Vad gäller Goods (2008) nyhetsramar visade sig samhällskontext vara den mest 

förekommande ramen i Folkets Dagblads rapporteringar om klimatförändringar. Det är 

vanligt att det skrivs om ekonomiska samarbeten i kamp mot klimatförändringar, vilket inte är 

så förvånande eftersom Kina numera är intresserad av grön ekonomisk tillväxt (se Kina och 

klimatförändringar).  Den politiska ramen är också framträdande i samband med rapportering 76

om internationella politiska möten, och rapporteringar som försäkrar att Kina inte kommer 

lämna Parisavtalet såsom USA gjorde. Folkets Dagblad skriver också om olika lösningar i 

hög utsträckning. Tidningen skriver om positiva åtgärder som Kina vidtar för att tackla 

klimatförändringar genom att samarbeta med andra länder, men lösningar på inhemsk nivå 

nämns i mindre frekvens. Förnybar energi är en av dessa åtgärder som nämns i flera artiklar. 

Kina nämns vara världens största investerare i förnybar energi, vilket är ett faktum. Däremot 

skriver inte Folkets Dagblad om Kinas fortsatta investeringar i Kolkraftverk.   77

 

Mindre frekventa ramkategorier är orsak och konsekvenser. Orsakerna till 

klimatförändringarna förekom i ca en tredjedel av artiklarna och konsekvenserna i mindre än 

en femtedel, vilket är oväntat eftersom Kinas ekonomi i grunden är koldriven och är ett av de 

länder som drabbas av klimatförändringarna.  78

 

Andra frågeställningen: Vilka skillnader och likheter finns det i nyhetsrapporteringen i 

Folkets Dagblad om klimatförändringar i samband med att USA lämnade avtalet 2017 

jämfört med J. Magnussons kandidatuppsats om klimatkonferensen (CoP21) 2015 vad gäller 

Goods (2008) nyhetsramar? 

 

Det har skett en viss förändring i rapporteringen om klimatförändringar mellan tidsramarna 

25 november 2015 – 15 december 2015 och 30 maj 2017 – 19 juni 2017. Den största 

skillnaden är att fler artiklar publicerades under Magnussons tidsperiod. Detta kan var pga. 

att hennes tidsperiod innefattade klimatkonferensen (CoP21) som varade 30 nov. 2015 – 12 

dec. 2015. Magnusson har också använt sig av ett digitalt arkiv (se metod) som ej var 

76 Ljunggren, s.413-414. 
77 Ljunggren, s.399 
78 Du, Hongjuan 杜红娟, s. 288; Ergon, s.167. 
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tillgänglig för denna undersökning. Detta kan ha medfört en skillnad i antalet publicerade 

artiklar eftersom det finns en möjlighet att regeringen kan ha censurerat några artiklar om 

klimatförändringar från hemsidan under den utvalda tidsperioden, och innan denna 

undersökningen påbörjades.  

 

De mest förekommande ramkategorierna under båda undersökningarna är samhällskontext 

och lösningar. Innehållet i artiklarna är ganska likt eftersom flera artiklar från båda 

tidsperioderna har bl.a rapporterat om att Kina beröms för sitt engagemang i Parisavtalet 

genom positiva förhandlingar med andra länder, och beskrivs som en viktig 

samarbetspartner. Ramkategorin orsak förekom i ca en tredjedel av artiklarna under denna 

undersökningens valda tidsperiod i jämförelse med Magnussons där den förekom i över 

hälften av artiklarna. Detta kan sannolikt bero på att kommunistpartiet i Kina vill gå framåt 

och fokusera mer på lösningarna än orsakerna.  

 

Tredje frågeställningen: Hur framställs utvecklingsländer vad gäller klimatförändringar i 

Folkets Dagblad (30 maj 2017 till 19 juni 2017) utifrån Semetkos och Valkenburgs generella 

nyhetsramar? 

 

Enligt Folkets Dagblad har de utvecklade länderna det yttersta ansvaret (ansvarsramen) för 

utvecklingsländernas förbättring inom grön ekonomi. Klimatförändringarna beskrivs som en 

akut fråga och Kina beröms för sitt ansvarstagande i och med samarbetsfonden (se citat i 

avsnitt 5.2 artikel 4) som ska hjälpa andra utvecklingsländer att bekämpa 

klimatförändringarna. Konfliktramen förekom som tydligast under rapporteringen om USA:s 

reträtt från Parisavtalet då artikeln nämner bl.a beslutets påverkan på andra länder, speciellt 

fattiga länder (se 5.2, artikel 1). Tidningen skriver också om internationella samarbeten för 

grön ekonomi och klimatskydd för att utrota fattigdom, vilket inte är så förvånande eftersom 

Kinas ekonomiska utveckling har gjort så att landet börjat skapa relationer med andra länder. 

 

Bristen på tidigare forskning inom ämnet för denna studie har lett till att jag begränsade min 

undersökning till att jämföra mitt resultat vad gäller Goods(2008) nyhetsramar med en annan 

kandidatuppsats, men eftersom Magnussons metod tillämpades i så stor utsträckning som 

möjligt i denna studie har metoden visat sig vara tillförlitlig.  
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Folkets Dagblad tycks båda vilja varna för klimatförändringar men samtidigt försköna dem i 

sina artiklar genom att istället fokusera på det som gynnar landets politiska och ekonomiska 

utveckling. Artiklarna nämner t.ex inte att Kina har de högsta utsläppen i världen vilket kan 

bero på att tidningen kontrolleras av regeringen och helst rapporterar om positiva händelser.  

7. Vidare forskning 

Eftersom Folkets Dagblad anses vara Kinas kommunistpartiets språkrör vore det intressant 

att jämföra rapporteringar om klimatförändringar med en annan kontroversiell och liberal 

kinesisk eller västerländsk tidning som t.ex Nanfang zhoumo, 南方周末 och New York 

Times. Det skulle även vara intressant att undersöka tidningar som är riktade för 

internationella läsare, t.ex jämföra den kinesiska och engelska upplagan för att sedan titta 

närmare på om kinesiska staten väljer att ge en annan bild beroende på vilken publik den 

riktas till. Om undersökningen hade en längre tidsram hade det varit möjligt att göra en 

djupare undersökning om hur tidningen rapporterar om klimatförändringarna samt om 

nyhetsramarna är mindre eller mer förekommande under andra eller längre tidsperioder. I 

framtiden vore det bättre att hämta artiklarna från databasen Asia Portal än Folkets Dagblads 

egna hemsida eftersom den beräknas vara en mer pålitlig källa.  
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Bilaga 2 : Holli A. Semetko & Patti M.Valkenburgs nyhetsramar 
 
’’Attribution of responsibility 

- Does the story suggest that same level of gov’t has the ability to alleviate the problem? 

- Does the story suggest that some level of the government is responsible for the 

issue/problem? 

- Does the story suggest solution(s) to the problem/issue? 

- Does the story suggest that an individual ( or group of people in society) is responsible 

for the issue-problem? 

- Does the story suggest the problem requires urgent action?’’  79

’’Human interest frame 

- Does the story provide a human example or ‘’human face’’ on the issue? 

- Does the story employ adjectives or personal vignettes that generate feeling of 

outrage, empathy-caring, sympathy or compassion? 

- Does the story emphasize how individuals and groups are affected by the 

issue/problem? 

- Does the story go into the private or personal lives of the actors? 

- Does the story contain visual information that might generate feelings of outrage, 

empathy-caring, sympathy, or compassion?’’  80

’’Conflict frame 

- Does the story reflect disagreement between parties-individuals-group-countries? 

- Does one party-individual,group-country reproach another? 

- Does the story refer to two sides or to more than two sides of the problem or issue? 

- Does the story refer to winner and losers?’’  81

 

79 Semetko och Valkenburg, s.100. 
80 Ibid 
81 Ibid 
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’’Morality frame 

- Does the story contain any moral message? 

- Does the story make reference to morality, God, and other religious tenets? 

- Does the story offer specific social prescriptions about how to behave?’’  82

’’Economic frame 

- Is there a mention of of financial losses or gains now or in the future? 

- Is there a mention of costs/degree of expense involved? 

- Is there a reference to economic consequences of pursuing or not pursuing a course of 

action?’’  83
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