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Abstract 
Title: COP 21 – en milstolpe för världen? En statsvetenskaplig framinganalys av 

klimatavtalet i Paris. 

Author: Jonatan Klum Stelander 

 

After many years of climate negotiations, a universally binding agreement has become the 

main objective for many scientists and politicians in the field of international climate 

negotiations. The highly anticipated climate conference in Paris 2015 has been portrayed as a 

success by politicians, newspapers and international organisations worldwide. It seems 

reasonable to assume that the binding part of the agreement is one of the reasons to its 

perceived significance given the fact that a binding agreement, historically, has been difficult 

to achieve. Although the agreement has been celebrated and praised by several influential 

organisations such as the UN, this perspective has not been uncontradicted. Organisations 

such as Greenpeace and Friends of the Earth challenge the assumption that this is a milestone 

for humanity. This thesis seeks to explore this disagreement with a framing analysis. It is 

possible to identify two separate frames combatting for their beliefs to become perceived as 

the truth. The ”Successframe” is illustrated by the Swedish government. The successframe is 

challenged by the environmental organisations in what can be referred to as a counterframe, 

in this essay the counterframe is called the ”failureframe”. This thesis uses a theoretical 

framework inspired by Benford and Snow (2000), to explore why the successframe has 

become the dominating frame in the public discourse when discussing the Paris agreement.  

 

 

Keywords: COP21, framing, Sverige, framinganalys, Parisavtalet, bindande avtal, 

klimatavtal. 
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”Action speaks louder than words, it is commonly said. However, in the world of politics and 

policymaking, this is not necessarily so, and in any case the two are inextricable; actions and 

words influence and even stand for each other as embodiments of the ideas, arguments, 

convictions, demands and perceived realities that direct the public enterprise.” 

(Rochefort & Cobb, 1994:27)  

 

1. Inledning 

 

Det råder konsensus bland en majoritet av världens miljöforskare att människans handlingar 

påverkar klimatet och att vi därmed måste vidta åtgärder för att minska våra utsläpp och 

förhindra en ökad medeltemperatur på jorden. Denna uppfattning har kommit att få ökat gehör 

av politiker och internationella organisationer världen över. Från 1970-talet och framåt har 

FN gjort ett flertal försök att adressera klimatfrågan med varierande resultat (UNEPa). Med 

Riokonferensen 1992 beslutades att klimatmöten ska anordnas på regelbunden basis. Numer 

äger konferenserna rum årligen om inte parterna bestämmer annorlunda (Sustainable 

innovation forum, 2016). Dessa möten har varit viktiga för att samla parterna och skapa 

överenskommelser för hur världens länder kollektivt ska hantera klimatfrågan.  

Klimatmötet i Paris i december 2015 följdes av omfattande medial uppmärksamhet. Det fanns 

en utbredd förhoppning och revanschlusta hos politiker, miljöorganisationer och medborgare. 

Efter vad som ansågs vara ett stort misslyckande i Köpenhamn 2009, COP15, hade pressen 

ökat på beslutsfattarna inför förhandlingarna i Paris. Mötet som inleddes den 30 november 

och avslutades den 11 december hade föregåtts av noga förberedelser i Cancun 2010, Durban 

2011, Doha 2012, Warszawa 2013 och Lima 2014 (Engström Stenson, 2015). De franska 

diplomatiska förberedelserna var målmedvetet utformade för att undvika ett nytt 

”klimatmisslyckande”. Efter drygt två veckor lyckades 195 länder enas om ett avtal som 

syftar till att motverka global uppvärmning och bibehålla den globala uppvärmningen under 

2°C (Sustainable Innovation Forum, 2016). Detta sågs av många som en delseger och firades 

av delegaterna och övriga förhandlare på plats i Paris. Även många medier uttryckte en 

spirande optimism kring förhandlingarnas resultat där bilder på firanden av avtalet prydde 

framsidorna på stora tidningar. 

 

Misslyckandet i Köpenhamn handlade till stor del om oförmågan att etablera ett bindande 

avtal. Mötet beskrevs som ett kapitalt misslyckande av bland annat engelspråkiga medier som 

beskrev processen som ”from Hopenhagen to Brokenhagen” (Lönnaeus, 2015). Den gången 
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höll media och miljöorganisationerna med de flesta politikers bild om att Köpenhamnavtalet 

var ett misslyckande (Sveriges Radio, 2009).  

 

Efter Parisavtalet finns det en betydligt mer optimistisk uppfattning kring avtalet. Politiker 

och media verkar dela bilden av att mötet var en framgång. Återigen tycks det bindande 

elementet vara centralt för hur resultatet av mötet porträtteras. FN:s generalsekreterare valde 

att kalla Parisavtalet för ”en triumf för mänskligheten” samtidigt beskrev den svenska 

regeringen avtalet som ”en milstolpe för världen” (Svenska Dagbladet, 2015, Regeringen, 

2015a). Men den optimistiska verklighetsbeskrivningen står inte oemotsagd. Många 

organisationer som Greenpeace och Jordens vänner har uttryckt kritik mot Parisavtalet. Den 

tidigare generalsekreteraren för Greenpeace Kumi Naidoo uttalande löd ”This is not a 

moment for triumphalism given the lives that have been lost already as a result of climate 

impacts, and the lives that are on the precipice as temperatures rise” (Greenpeace, 2015). 

Johan Igeland från den svenska motsvarigheten till ”Friends of the earth”, (Jordens vänner) 

skrev om ”hoppets bedrägeri” när han kritiserade hur media hade porträtterat avtalet (Igeland, 

2015). 

 

Det går att identifiera en kamp om beskrivningarna av avtalet, en kamp som media och 

politikerna ser ut att ha vunnit i nuläget. Beskrivningarna om COP21 som en succé och 

beskrivningar om COP21 som ett misslyckande står mot varandra och det är det som i den här 

uppsatsen åsyftas med ”kampen om verklighetsbilden av Parisavtalet”. När avtalet hyllas är 

det ofta med utgångspunkten att man ”äntligen” har lyckats enas om ett bindande avtal, men 

hur stor del av avtalet är egentligen bindande? Avtalets bindande del innebär att alla parter 

ska skärpa sina ambitioner vart femte år för att hålla temperaturökningen under 2°C. Det 

binder dock inte länderna till att uppnå målen och skulle någon av parterna i avtalet ignorera 

avtalet och fortsätta precis som innan finns ingen tillgänglig sanktion att vidta (Sutter, 2015). 

För att USA skulle kunna skriva under och slippa kongressens godkännande har avtalet blivit 

betydligt mer tandlöst än vad många hade hoppats på (Harvey, 2015). När avtalet beskrivs 

som bindande medför detta en bild av att klimatförhandlingarna har tagit ett stort kliv framåt. 

Dock råder det delade meningar om hur avtalet ska porträtteras och de flesta tycks hålla med 

om att det är de efterföljande handlingarna som avgör huruvida COP21 verkligen blir den 

vändningen många har hoppats på. Trots de tvivel som finns hyllas avtalet som en succé av 

medier, politiker, företag och kommuner både nationellt och internationellt. Den här 
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uppsatsen syftar till att utreda varför succéframens verklighetsbeskrivning har vunnit 

”kampen om verklighetsbilden av Parisavtalet”.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det står klart att internationell klimatpolitik är ett komplext ämne. Magnituden av problemet 

mänskligheten står inför är så omfattande att samhällen inte har råd att enbart tillförlita sig till 

att politikerna ska lösa frågan. Därav spelar sättet vi som medborgare förhåller oss till 

klimatfrågan en väsentlig roll. Där blir vår egen verklighetsuppfattning och kanalerna under 

vilken denna uppfattning formas central. Politikerna och medias bild av Parisavtalet har 

hittills vunnit den ”dragkampen” som verkar finnas angående hur COP21 ska porträtteras. 

Motsättningen består av två verklighetsbilder (två frames) som har olika bilder av avtalet. 

Dessa frames kommer beskrivas som ”succéframen” och ”failureframen”, dessa förklaras mer 

ingående senare. Ett sätt att få en klarare uppfattning om den här motsättningen är att 

kvalitativt studera de olika perspektiven genom att göra en framinganalys. Klimatfrågan är 

enligt många vår tids största politiska och ekonomiska utmaning. Därför blir den här typen av 

frågor som handlar om hur vi ska förstå de olika verklighetsbeskrivningarna 

utomvetenskapligt relevanta.  

 

Det tycks rimligt att anta att avtalets bindande element är en av de faktorer som gjort att 

avtalet hyllas. Givet att enbart en del av avtalet är bindande, är alla dessa hyllningar 

befogade? Möjligen inte, därför är det relevant att fråga sig hur ”succéframen” har kommit att 

få mer uppmärksamhet i den offentliga diskursen än ”failureframen”. 

Min frågeställning är därför: Hur kan vi förstå att succéframen har gått segrande ur kampen 

om verklighetsbilden av Parisavtalet? För att undersöka denna motsättning studerar jag olika 

aktörer som på ett tydligt sätt illustrerar dessa två frames.  

 

Syftet med uppsatsen är tvådelat. För det första handlar det om att öka förståelsen kring varför 

Parisavtalet har frame:ats som en succé trots att en mycket begränsad del av avtalet är 

bindande. Detta är alltså en tolkande fråga. Det är lätt att köpa bilden som media och politiker 

”säljer” till folket om att avtalet var en triumf, det finns därför ett egenvärde i att via olika 

aktörers synsätt sätta sig in i de olika verklighetsbeskrivningarna som finns. För att kunna 

förstå hur detta kan tolkas och hur teorierna står sig mot den nya empirin, krävs även en 

beskrivning av hur Parisavtalet har porträtterats i den offentliga diskursen. Därmed finns även 

ett deskriptivt element i uppsatsen.  
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1.2 Tidigare forskning 

Bindande avtal har fått stort stöd från forskare som menar att det är vägen framåt för att 

kollektivt lösa klimatproblemen. Robert N. Stavins skriver om ”The Durban Platform” och 

framhåller att mötet som hölls i Durban i december 2011, öppnade ett viktigt fönster för 

framtida klimatförhandlingar. Det var här som länderna tog ett dramatiskt avstamp från de 

tidigare mötena eftersom ansvarsfördelningen hanterades på ett nytt sätt. Termen ”Common 

but differentiated responsibilities” omnämns inte. Istället satsar parterna på ett gemensamt 

ansvar i strävan efter att förbise den historiskt svårhanterliga frågan om ansvarsfördelningen 

mellan nord och syd (Stavins, 2012). Historien har visat att om frågan om ansvarsfördelning 

inte hanteras är ett bindande avtal omöjligt. Bindande avtal gör det i regel lättare att 

överkomma de så kallade ”collective action problems” som Ellinor Ostrom tar upp. Ett av de 

stora problemen är ”free riding”, alltså att vissa parter inte tillför utan låter andra göra 

uppoffringarna för det gemensamt bästa. Det går även att relatera till Hardins idé om the 

”tragedy of the commons” och därmed även fångens dilemma problematiken och rädslan att 

själv bli den ändå som gör uppoffringar medan de andra låter bli. Med ett bindande avtal där 

det finns juridisk tvång blir Ostroms förslag om ”monitoring” och ”graduated sanctions” ett 

verktyg för att undvika ”free riders” (Albrecht, 2016). 

Julien Beccherle och Jean Tirole skriver dels om free-riding problemet deras huvudsakliga 

fokus ligger på konsekvenserna av ett uppskjutande av ett bindande avtal. Författarna klargör 

med övertygelse att free-riding är att vänta sig om länderna inte lyckats enas om ett bindande 

avtal (Beccherle & Tirole 2011).   

 

Det är värt att nämna att det finns andra forskare som förespråkar alternativa vägar för 

framtida klimatförhandlingar. Keohane & Victor tycker att den nuvarande ”klimatregimen” 

saknar flexibilitet och anpassningsförmåga. De föreslår mindre avtal som är flexiblare och 

bättre anpassade till olika länders specifika förutsättningar (Keohane & Victor, 2011). 

  

2. Teorier om framing 

”Gemensamt för frameanalys som forskningsfält är ett fokus på idéer, samtidigt som ett 

aktörsperspektiv inkorporeras” (Eriksson, 2011:33). Framingteori grundas ofta på antaganden 

om att vår världsbild påverkas av olika faktorer men framförallt att dessa faktorer är 

konstruerade. Eftersom de är konstruerade av oss själva finns det möjlighet att påverka dessa 

världsbilder eller uppfattningar. Detta är förenligt med socialkonstruktivismens antaganden 
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om verklighetens beskaffenhet (Eriksson, 2011:19-21). I den här uppsatsen används ordet 

frame som en motsvarighet till en inramning eller verklighetsbeskrivning. 

Det finns mycket skrivet inom den samhällsvetenskapliga disciplinen som är av relevans för 

samtida klimatförhandlingar. Min avsikt är att presentera den teori om framing som jag anser 

vara lämplig för den här studien. Jag kommer att diskutera Benford och Snows teori som 

främst förklarar hur olika processer används för att en frame ska förankra maximalt stöd. 

Benford och Snows teoretiska ramverk står i centrum eftersom det är ett övergripande 

ramverk som kan och har applicerats för att förstå strategisk framing i olika sammanhang.  

Slutligen presenteras det ramverk som jag använder för att besvara frågeställningen.  

 

2.1 Benford & Snows teori 

Den här uppsatsen har alltså ett deskriptivt och ett tolkande syfte. För att genomföra den 

framinganalys som krävs ska Benford och Snows teoretiska ramverk användas.  

Benford och Snow skriver om hur strategisk framing används av organisationer av olika slag. 

Med strategisk framing innebär att organisationerna använder frames i ett särskilt syfte, till 

exempel att värva fler medlemmar, öka trycket på beslutsfattare eller värna om en 

hemmaopinion. Teorin är därför applicerbar för dels NGO:s som Greenpeace eller Jordens 

vänner men också för att förstå hur andra aktörer som Regeringen eller media beskriver 

Parisavtalets utfall. Fokus är dock på de frames som dessa aktörer ger uttryck för snarare än 

aktörerna själva. 

Benford och Snow har identifierat fyra framingstrategier som ofta används för att öka stödet 

för en viss frame. Den första strategin är frame-bridging som handlar om att koppla ihop två 

separata fenomen. Detta har gjorts av till exempel Västtyska aktivister som i protest mot IMF 

lyckades inkludera en fredsrörelse och ett kvinnorättsförbund i protesterna som då 

automatiskt blir tyngre då de omspänner flera stora frågor (Benford & Snow, 2000:624).  

Den andra handlar om att omskapa frågan eller uppdatera dess innebörd, frame amplification. 

Josefina Eriksson tolkar det som att frame amplification ”försöker förtydliga och fräscha upp 

formuleringen av en fråga” (Eriksson, 2011:45). Det handlar om att lyfta ut de delarna som 

förstärker den egna verklighetsuppfattningen. Så detta kan vara antingen att försköna, 

idealisera eller tvärtom smutskasta en händelse för att ge tyngd till sin frame (Benford & 

Snow, 2000:624). 
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Den tredje handlar om frame extension att utvidga frågan för att beröra flera detta gör att 

själva inramningen blir mindre specifik (Benford & Snow, 2000:625). Moderaterna använde 

sig av frame extension när de började kalla sig för arbetarparti då detta breddade partiets 

väljarkrets.  

Slutligen kan man försöka omskapa frågan, frame transformation, på så sätt kan man 

potentiellt ändra förståelsen av en fråga och därmed nå fler människor (Benford & Snow, 

2000:625). Josefina Erikssons avhandling diskuterar dessa fyra strategier kortfattat men hon 

väljer att inkorporera endast frame bridging och frame extension. Detta är på grund av att 

vissa av de fyra strategierna delvis överlappar och att välja två av dessa ger större utrymme 

för en mer djupgående analys.  

För att förstå hur en frame lyckas eller misslyckas kan vi enligt författarna undersöka bland 

annat följande: 

1. Framingens substans och resonans med mottagarna. Det blir en fråga om huruvida den 

aktuella frame som används ger svar på problemen som finns. Författarna lyfter ut 

”frame resonance” som det avgörande för vilken respons en frame får. Från och med 

nu använder jag begreppet frame resonans som är en egen översättning för att beskriva 

samma sak. Resonans utgörs av:  

a. Frame consistency. Det handlar om hur pass sammanhängande en frame är, om det 

finns motsägelser minskar det resonansen och därmed kan den tappa i trovärdighet 

gentemot konkurrerande frames.  

b. Empirical credibility. Den andra punkten handlar om huruvida det finns empiriskt 

stöd och hur trovärdigt detta stöd är. Om den aktuella frame som diskuteras kan 

kopplas till händelser i samhället och världen. Det är naturligtvis mer troligt att en 

frame får resonans om den är empirisk trovärdig. 

c. Credibility of the claimakers. Den tredje punkten handlar om trovärdigheten av de 

som förespråkar framen. Högre status, kunskap och expertis genererar större 

trovärdighet för den verklighetsbeskrivning som en aktör vill beskriva och därför 

får den framen större resonans (Benford & Snow, 2000:619-621). 

2. Salience to group. Detta är den andra stora faktorn som påverkar resonansen som en 

frame kan ha. Även här finns en uppdelning: 

a. Centrality. Hur en grupp känner att de berörs av den aktuella frågan.  

b. Experential commensurability. Där ligger fokus på ungefär samma spår men med 
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skillnaden att denna punkt betonar människors vardagliga liv mer.  

c. Narrative fidelity. Denna punkt handlar om att verklighetsbeskrivningen kan få 

bättre resonans om den är kulturellt resonant (Benford & Snow, 2000:621-623).  

Genom dessa framingstrategier har Benford och Snow lyckats skapa ett väletablerat teoretiskt 

ramverk som senare har kommit att användas i andra akademiska arbeten med olika empiriska 

fall.  

2.2 Det teoretiska ramverket jag använder 

I den här uppsatsen vill jag inkorporera två av Benford och Snows framingstrategier för att 

undersöka hur resultatet från COP21 har frame:ats på olika sätt. De strategier jag kommer 

använda mig av i analysen är frame extension och frame amplification. Genom att använda 

dessa framingstrategier går det att kartlägga hur olika frames bygger sina 

verklighetsuppfattningar. Fördelen med att kombinera frame extension och frame 

amplification är att de inte är så snarlika att de går in i varandra. Samtidigt finns det 

säkerligen fall där de samverkar för att en frame ska få resonans. Frame extension och frame 

amplification är alltså strategier som aktörer och förespråkare använder för att öka stödet för 

deras respektive verklighetsbilder. Om dessa frames kan kartläggas är det lättare att förstå hur 

olika frames är uppbyggda. Därmed hjälper dessa strategier att förstå den deskriptiva delen av 

frågan.  

Sedan vill jag även använda två av faktorerna som avgör ”frame resonance” för att undersöka 

hur det kommer sig att vissa verklighetsbeskrivningar får mer gehör än andra. Succéframens 

bild av avtalet ser i nuläget ut att ha ”vunnit” kampen som finns i motsättningen av dessa 

verklighetsbeskrivningar. Enligt Benford och Snows teori skulle den därmed ha lyckats med 

sin frame resonans.  

Om vi kan slutleda att vissa av dessa framingstrategier får mer resonans än andra kan vi bättre 

förstå vad inom succéframen som har gjort att den har kommit att bli dominerande i den 

offentliga debatten. 

För att kunna diskutera hur en frame lyckas ska frame resonansen granskas via frame 

consistency och empirical credibility. I operationaliseringen förklaras dessa begrepp vidare. 

Om vi via det teoretiska ramverket kan förstå både de framingstrategier som används och de 

verktyg som är avgörande för hur frames lyckas med sin resonans är vi på god väg att besvara 

både den deskriptiva och den tolkande frågan.   
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3. Metod 

3.1 Operationaliseringar och tillvägagångssätt 

För att gå vidare med det teoretiska ramverket som presenterades ovan bör jag precisera vad 

jag menar med de följande begreppen och hur dessa ska undersökas. Återigen hämtar jag 

definitionerna från Benford och Snow men tillåts i detta fall göra en egen tolkning av hur 

vissa centrala begrepp ska operationaliseras för att på ett fruktbart sätt kunna använda 

begreppen i det här empiriska fallet.  

För att belägga verklighetsbeskrivningarna kommer jag först att samla in material. Vidare 

kommer den informationen att sammanställas för att kunna klargöra hur dessa olika frames 

står mot varandra. Därav gör jag en typ utav textanalys där jag sammanställer dessa frames 

med hjälp av det teoretiska ramverket. När informationen är sammanställd kan vi se hur och 

till vilken grad frame amplification och frame extension har använts. Det handlar om att se 

hur aktörerna väljer att beskriva verkligheten för att deras frames ska bli den dominerande 

uppfattningen i den offentliga diskursen. Som tidigare nämnts representerar dessa begrepp 

olika processer och tillvägagångssätt för att porträttera ett ämne och det är deras respektive 

kännetecken som jag letar efter i aktörernas strategiska frames.  

Vad gäller att belägga resonansen för en frame finns det olika sätt att gå till väga. Om frame 

resonans diskuteras generellt bör fokus ligga på hur en frame har lyckats mobilisera stöd hos 

allmänheten i samhället. Detta kan naturligtvis undersökas på mer omfattande kvalitativa sätt 

men av praktiska skäl undersöker den här uppsatsen resonans som medial uppmärksamhet 

därav blir materialet medias rapportering. Media är i detta fall två av de största svenska 

dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det ska även klargöras att med 

media kan alla artiklar som skrivs i tidningen om avtalet innefattas. Detta innebär att 

debattartiklar från bland annat forskare och politiker likväl inkluderas. Det står redan nu klart 

att det jag har valt att kalla för succéframen har fått mest uppmärksamhet. Det jag strävar efter 

att undersöka är hur det kommer sig att succéframen har lyckats. För att förstå detta måste vi 

undersöka de faktorer som påverkar frame resonansen alltså frame consistency och empirical 

credibility. De mer specifika aspekterna av frame resonans, frame consistency och empirical 

credibility bör därför specificeras.  

Frame consistency går att granska genom att undersöka om det finns motsättningar inom en 

frame om så är fallet minskar sannolikheten för att den framen kommer bli framgångsrik. 
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Skiljer sig de olika förespråkarna av samma frame åt? Finns det någon tydlig motsättning 

inom själva framingstrategin? Det handlar alltså till stor utsträckning om hur konsekvent ett 

argument används. Empirical credibility är öppen för diverse tolkningar eftersom vad som är 

empiriskt trovärdigt är diskutabelt. Om det finns en stark empiriskt trovärdighet är 

sannolikheten för att framen ska bli framgångsrik större. Jag väljer att undersöka empirical 

credibility genom att själv bedöma hur dessa frames har lyckats använda empirisk fakta för att 

understödja sina respektive frames.  

Figuren som presenteras nedan är baserad på dessa teoretiska ramverk. Den syftar till att 

kartlägga dels hur frame amplification och frame extension används men också hur faktorerna 

som påverkar resonansen fungerar med dessa framingstrategier. Vi vet redan att frame 

amplification exempelvis kan handla om att idealisera en viss uppfattning. Då återstår det att 

se hur denna idealisering kan få frame resonans genom att se om den är empiriskt trovärdig 

(emprical credibility) och konsekvent (frame consistency). Denna modell är till för att 

underlätta kartläggningen av de frames som diskuteras framöver. Det innebär inte att någon 

plats i figuren är värdeladdad på något sätt eller förknippad med mer frame resonans. Den här 

lägger bara ut hur frame extension och amplification kan sammankopplas med frame 

consistency och empirical credibility i de olika exemplen som kommer att analyseras. 
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Karta av frames 

Frame: Frame amplification 
 
 

Frame extension 
 
 

Frame 

consistency 

Hur en frame försöker 
idealisera eller förtala 
vissa uppfattningar för att 
förstärka bilden av en viss 
verklighetsuppfattning 
och hur konsekvent det 
har gått till.  

Hur en frame har vidgats och 
hur denna frame har 
lyckats/misslyckats i 
förhållande till dess konsekvens 
i argumentet. 

Empirical 

credibility 

 

Hur en frame försöker 
idealisera eller förtala 
vissa uppfattningar för att 
förstärka bilden av en viss 
verklighetsuppfattning 
och hur empiriskt 
trovärdig denna 
uppfattning är. 

Hur en frame har vidgats och 
hur denna frame har 
lyckats/misslyckats i 
förhållande till hur empiriskt 
trovärdig denna uppfattning är. 

 

3.2 Avgränsning 

Givet ämnets omfattning är en avgränsning nödvändig. Jag har därför valt att i denna uppsats 

fokusera på hur svenska aktörer ger uttryck för dessa frames. Därefter har jag valt ut aktörer 

som ger uttryck för succéframen och failureframen. Det är rimligt att anta att den svenska 

kampen om avtalet liknar många andra internationella motsvarigheter. Det hade varit 

intressant att undersöka skillnaderna mellan kampen om verklighetsbilden i de utvecklade 

länderna jämfört med utvecklingsländerna. En sådan komparativ studie skulle eventuellt 

kunna bidra med en ny dimension i den välkända frågan om ansvarsfördelningen mellan nord 

och syd i miljöfrågan. Men en sådan komparativ analys kommer inte äga rum i den här 

uppsatsen. Det finns även andra framingstrategier och teoretiska verktyg från Benford & 

Snow och från en rad andra forskare som hade kunnat bidra med intressanta analyser kring 

frågan om framing av COP21. Dock bedömer jag att utrymmet inte tillåter fler teoretiska 

inblandningar. 	  

3.3 Att studera Sverige som fall 

Det är naturligt att fråga sig varför olika frames är intressanta ur ett svenskt perspektiv. 

Sverige har kommit att profilera sig som ett land med utbredd klimatmedvetenhet på olika 
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nivåer i samhället. Sverige driver frågor om hållbar utveckling aktivt i internationella 

sammanhang såväl som på lokal nivå på många platser i landet. Den svenska delegationen 

fick dessutom spela en central roll vid förhandlingarna i Paris. Aktörerna vars frames 

undersöks är utvalda för att kunna visa på den motsättning som finns i frågan om hur 

Parisavtalet ska beskrivas. De är på olika sätt bidragande till att skapa de 

verklighetsuppfattningarna som blir dominerande i samhället.  

3.4 Att studera dessa aktörer 

Det går att finna olika aktörer som har varit centrala för att bära fram dessa frames. En av de 

mest påtagliga förespråkarna av succéframen är den svenska regeringen. Den svenska 

regeringen har gjort en del uttalanden om Parisavtalet som har bidragit till den positiva bild 

som finns om avtalet. Det finns samtidigt andra grupper som på olika sätt opponerar mot den 

positiva bilden av avtalet. De som förespråkar den mer kritiska inställningen kallas här för 

failureframen. De representeras av en rad olika miljöorganisationer i den här uppsatsen och i 

dess svenska kontext har jag valt att fokusera på Greenpeace Sverige, Jordens vänner och 

Stockholmsinitiativet – Klimatupplysningen.  

3.5 Material 

För att avgränsa materialinsamling kommer jag att granska vad som skrevs av några utvalda 

aktörer som representerar dessa frames på ett tydligt sätt. Materialinsamlingen fokuserar 

främst på veckan efter COP21. Det är av praktiska skäl då det finns väldigt mycket skrivet om 

Parisavtalet. Nedan följer en plan för hur materialinsamlingen ska gå till, uppdelat efter de 

olika verklighetsbeskrivningarna. Eftersom uppsatsens analysenheter är de frames som 

diskuteras sker uppdelningen efter succéframen och failureframen.  

Succéframen 

Succéframen representeras i den här uppsatsen av regeringens hållning. När det gäller den 

svenska regeringens sätt att beskriva avtalet är uttalanden från ministrar och deras sekreterare 

bland annat i intervjuer och på regeringens hemsida de primära källorna. Jag kontaktade även 

Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt som gick med på att besvara några frågor 

angående Parisavtalet. Hennes svar presenteras också som en del av det primära 

källmaterialet. Den svenska regeringens företrädare spelade en viktig roll som brobyggare i 

förhandlingarna i Paris, enligt regeringens hemsida. Åsa Romson blev ansvarig som medlare 

och Sverige blev utvald som EU-förhandlare i en rad frågor bland annat teknikspridning och 

finansiering (Regeringen, 2015b). Sveriges EU-representation som arbetade intensivt med 
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förhandlingarna kommer även att inkluderas då deras uppfattningar om Parisavtalet 

presenteras på Regeringens hemsida.   

Media  

Jag har valt att ta del av nyhetsrapporteringen Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 

eftersom de är Sveriges största dagstidningar. Det är främst artiklarna i tidningarna som finns 

på webben och som skrevs under och veckan efter klimatmötet som kommer att diskuteras. 

Bara mellan den 11:e och 18:e december skrev Svenska Dagbladet 15 artiklar om 

Klimatmötet. Av dessa har en klar majoritet varit positivt inställda till Parisavtalets resultat. 

Dagens Nyheter har åtminstone på nätet ett betydligt lägre antal artiklar om COP21.  

Failureframen 

Materialinsamlingen från miljöorganisationerna består främst av uttalanden från ledande 

personer i organisationerna framförallt i de fall där organisationen själv inte har gått ut med 

någon tydlig synpunkt. Annars är pressmeddelanden ett relativt enkelt sätt att ta reda på en 

organisations ståndpunkt. De svenska organisationer som jag tänkte analysera är alltså 

”Jordens vänner”, ”Stockholmsinitiativet - klimatupplysningen” och ”Greenpeace Sverige” de 

bedriver främst sina respektive verksamheter via bloggar och hemsidor. Dessa är utvalda för 

att de representerar ett axplock av NGO:s som finns bland de svenska miljörelaterade 

organisationerna. Jordens vänner är en av de tydligaste kritikerna av Parisavtalet, de är en 

svensk version av den internationellt kända organisationen ”Friends of the Earth”. Greenpeace 

är en av världens mest kända miljöorganisationer och deras svenska motsvarighet kommer 

därför att vara med i analysen. Stockholmsinitiativet – Klimatupplyssningen, är enligt 

bloggportalen Sveriges mest besökta miljöblogg i Sverige och har kommit att bli en viktig 

samlingsplats för miljömedvetna medborgare i Sverige. Stockholmsinitiativet är alltså skriven 

i bloggform, detta innebär att en viss försiktighet krävs när det kommer till att generalisera 

vad Stockholmsinitiativet som organisation står för, eftersom det kan finnas olikheter mellan 

bloggarnas inställning. Med tanke på att analysenheten är den frame som de generellt ger 

uttryck för och inte organisationen själv är detta problem överkomligt.   

4. COP 21 och kampen om verklighetsbilden 

Det här avsnittet avser jag att gå igenom och kartlägga de frames som har använts. För att 

besvara frågeställningen ska den här uppsatsen undersöka de frames som används och vilken 

respons aktörernas olika frames har fått alltså deras frame resonans. Genom att förstå hur 
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dessa frames fungerar i relation till frame credibility och empirical credibility kan vi förstå 

kärnan i vad som har lett till att succéframen har gått segrande ur ”kampen om 

verklighetsbilden”. Innan sammanställningarna presenteras en kort sammanfattning av 

klimatförhandlingarnas historia.  

4.1 Klimatförhandlingarnas bakgrund 

För att förstå komplexiteten av Parismötet är det nödvändigt att sätta mötet i en historisk 

kontext. Den här historiska tillbakablicken är därför även relevant för att bättre förstå hur 

COP21 kan uppfattas på olika sätt.  

 

1970-talet och klimatsamtalens början 

I juni 1972 hölls det första officiella klimatmötet. Redan innan mötet fanns en stor oro över 

att uppdelningen mellan de utvecklade länderna och utvecklingsländerna skulle orsaka 

svåröverkomliga meningsskiljaktigheter. De industrialiserade länderna med Storbritannien i 

spetsen befarade att mötet skulle vara ett sätt för utvecklingsländerna att tillförskaffa sig 

ökade biståndsresurser. Detta ledde till skapandet av ”Brussels group” som var en inofficiell 

organisation vars syfte var att övervaka att handeln inte skulle försämras av miljöavtalen. 

Utvecklingsländerna å andra sidan var oroade över att de rikare länderna skulle ägna sig åt 

”eco-imperialism” (Linnér & Selin, 2002). Till slut enades länderna och på den fjärde punkten 

i Stockholmsdeklarationen förklarades att utvecklingsländernas huvudsakliga miljöproblem är 

relaterade till deras lägre grad av ekonomisk utveckling. Bristen på de mest grundläggande 

förutsättningarna i många av utvecklingsländerna gjorde att frågan först kom att handla om 

ekonomisk och materiell jämställdhet (UNEPa).  

Även om klimatmötet i Stockholm inte var juridiskt bindande var det säkerligen en 

betydelsefull katalysator för de framtida förhandlingarna som skulle följa upp mötet. Det satte 

även prägel för kommande klimatförhandlingar då länderna hade enats om att förbereda 

rapporter till mötet vilket i flera fall resulterade i att nya myndigheter med särskild hänsyn till 

miljön bildades. Antagandet av princip 21 innebar även en ökad uppmaning till samarbete 

kring gränsöverskridande luftföroreningar eftersom Princip 21 klargjorde att en stats beteende 

inte fick påverka en annan stat negativt. En annan positiv konsekvens var skapandet av FN:s 

miljöprogram som på engelska kallas ”United Nations Environment Programme” (Linnér & 

Selin, 2002). 

 

1980-talet, förhandlingarna fortsätter 
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UNEP påbörjade utökade satsningar i Bonn 1979 där 116 länder skrev under för att skydda 

diverse utrotningshotade arter. Vidare hölls ett möte i Montevideo 1982 vars fokus var 

inriktat på att göra internationell miljöpolitik juridiskt bindande. Mötet resulterade bland 

annat i att 120 länder utvecklade sina respektive miljölagstiftningar (UNEPb). 

Brundtlandskommissionen etablerades 1983 och presenterade senare rapporten Vår 

gemensamma framtid även känd som Brundtlandsrapporten som bland annat redogjorde för 

hur ekonomiska aktiviteter påverkar miljön.  

 

1987 hölls ett möte i Montreal där frågan om ozonlagret diskuterades. Syftet var att kraftigt 

minska utsläppet av substanser som leder till ozonförtunning. Överenskommelsen från mötet 

fick efter implementeringen 1 januari 1989 snabbt önskade konsekvenser och blev hyllad i det 

internationella samfundet (UNEPc). FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan beskrev det 

2003 som ”Perhaps the single most succesful international agreement to date…” (United 

Nations).  

 

1990-talet och framåt. Skapandet av UNFCCC och de senaste klimatförhandlingarna. 

 I klimatförhandlingarna i Rio de Janeiro 1992 lyckades för första gången världssamfundet 

enas om en ramkonvention för att hantera klimatfrågor. Med skapandet av UNFCCC var 

syftet att presentera globala lösningar på utsläppet av växthusgaser. Efter klimatmötet började 

klimatkonventionens möten kallas för COP (Conference Of Parties). Dessa möten äger rum 

årligen på olika platser oftast i december. Förhandlingarna i Rio utgjorde ett stort steg framåt 

för uppdelningen mellan de industrialiserade länderna och utvecklingsländerna, men sedan 

dess har ansvarsfördelning varit allt ifrån en okomplicerad historia i de stora klimatmötena. 

FN ratificerade Riodeklarationen tillsammans med Agenda 21, som var en ny handlingsplan 

som ansågs vara ett stort genombrott framförallt för frågorna om klimatförändringarna, 

ökenspridning och biologisk mångfald (UNFCCCa). 

 

År 2000 blev ett av de åtta milleniemålen ”ensuring environmental sustainability”. Två år 

senare hölls en ny miljökonferens i Johannesburg. Där befästes UNEPs roll i frågan och då 

diskuterades även fattigdomsbekämpning i relation till miljöfrågan (UNEPc).  

2009 hölls ett efterlängtat möte i Köpenhamn (COP15) där ett bindande avtal förbereddes 

men parterna kom inte överens vilket gjorde att mötet blev en politisk överenskommelse 

snarare än en juridisk. Intensiva förberedelser hade föregått mötet bland annat i Bali 2007 

(COP13) där ”Bali road map” hade som syfte att etablera en ny förhandlingsprocess 
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(UNFCCCb). En av anledningarna till COP15:s misslyckande var att klyftan mellan vad som 

brukar kallas ”nord och syd”, inte lyckades överbryggas med diplomatiska medel. Detta 

illustrerades av bland annat EU och Kinas oförmåga att komma överens. Efter mötet i 

Köpenhamn var många överens om att COP15 var ett stort misslyckande. Media kallade 

mötet för ”en missad möjlighet”, Sveriges dåvarande miljöminister beskrev mötet som ”en 

katastrof och ett stort misslyckande” och John Sauven generalsekreterare för Greenpeace i 

Storbritannien gick steget längre när han i ett uttalande beskrev det som att ”Köpenhamn är 

ikväll en brottsplats där brottslingarna flyr mot flygplatsen” (Rockström & Klum, 2015:9). 

Kina valde dock att beskriva COP15 som en framgångssaga vilket antyder att de själva var 

nöjda med att ett bindande avtal, som säkerligen skulle orsaka vissa politiska svårigheter, inte 

hade gått igenom. Köpenhamnavtalet innebar dock en rad positiva förändringar. Bland annat 

valde Japan att reducera sina utsläpp till samma nivå som EU-länderna. USA och Brasilien 

bestämde sig för att öka sina ekonomiska bistånd till klimatfonden (Lönnaeus, 2015). 192 

länder skrev under the Copenhagen Accord som alltså blev ett politiskt men inte juridiskt 

bindande avtal med syfte att bland annat minska utsläppen och hålla den globala 

uppvärmningen under 2°C Celsius (Diringer et al). Detta till trots var uteblivandet av ett 

bindande avtal nog för att mötet skulle komma att beskrivas som ett misslyckande av 

politiker, miljöorganisationer och media världen över.  

 

Inför Paris 2015 

COP21 mötet 2015 hade föregåtts av omfattande förberedelser. Inte minst mötet i Sydafrika 

2011 där ”The Durban Platform” antogs, var ett steg mot ett legalt bindande avtal då den 

institutionella strukturen på avtalet började diskuteras. I Warszawa 2013 hölls ytterligare en 

konferens i förberedande syfte som istället syftade till att betona Nationally Determined 

Contributions och en mer ”bottom-up” liknande institutionell karaktär. Vidare hölls COP20 i 

Lima där 15 000 delegater och ett antal förhandlare diskuterade ”Lima call for climate action” 

som hade till syfte att lägga grunden till det bindande avtalet som Parisavtalet syftade till 

(Stenson Engström, 2015). 

 

Paris COP21  

COP21 anses av FN vara en milstolpe för arbetet som inleddes i Rio 1992 (Sustainable 

Innovation Forum, 2015). I Paris lyckades parterna enas om vad många kallar för ett 

”universellt bindande avtal” där målet är att hålla den globala temperaturuppvärmningen 

under 2°C och helst 1.5°C. En viktig aspekt i mötet var ”skador och förluster” (loss and 
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damages) relaterade till klimatförändringarna, där parterna slutligen enades om att extra stöd 

ska ges till länderna som hårdast kommer drabbas av det skiftande klimatet (Regeringen, 

2015a). 

Det som ända sedan Kyotoprotokollet har kallats för ”common but differentiated 

responsibilities” alltså ansvarsfördelningen mellan utvecklade och utvecklingsländer har 

ansetts utgöra ett av de mest svåröverkomliga problemen i klimatförhandlingarna.  

I Köpenhamn sex år tidigare hade svårigheterna att ena de utvecklade länderna och 

utvecklingsländerna lett till att ett bindande avtalet inte kunde skrivas. I COP21 lyckades 

parterna nå en lösning på frågan om ansvarsfördelningen genom att komma överens om att de 

utvecklade länderna ska öka sitt stöd och de mest utsatta länderna ska erhålla ekonomiskt och 

tekniskt stöd för att klara av de utmaningar som de ställs inför. Det står klart att de utvecklade 

länderna ska leda vägen i vissa fall givet att deras resurser möjliggör för detta. Dock är 

uppdelningen klart mer nyanserad än tidigare där det kollektiva ansvaret betonas (Center for 

climate and energy solutions). 

 

Även om avtalet kallas bindande består det också till stor del av icke-bindande komponenter, 

den bindande delen berör främst rapporteringen av NDC (nationally determined 

contributions). Även utsläppsnivåerna ska rapporteras från varje enskilt land enligt avtalet 

(Center for climate and energy solutions). Dessa länder ska även höja sina ambitioner var 

femte år och ekonomiskt stödja initiativ bort från fossila bränslen mot grön energi. Det saknas 

dock exakta siffror kring utsläppsnivåerna och hur dessa mål exakt ska uppnås (Sutter, 2015). 

Det står därmed alltså klart att även fast Parisavtalet är skrivet under internationell lag är 

enbart vissa element i avtalet juridiskt bindande vilket gör att avtalet kan definieras som en 

hybrid mellan ett bindande och ett icke-bindande avtal.  

 

 

Här kommer jag först presentera sammanställningar av de frames som ska analyseras. 

Därefter ska jag använda de teoretiska begreppen som presenterades ovan. Slutligen ska jag 

kartlägga dessa frames med hjälp av den modell som presenterades tidigare. Jag inleder med 

en sammanställning av succéframens hållning.  

 

4.2.1 Sammanställning av succéframen 

Regeringen har i olika uttalanden i olika sammanhang kommenterat Parisavtalet. I den här 

sammanställningen ska det teoretiska ramverket användas för att se hur regeringens frame av 
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avtalet kan förstås. Som tidigare nämnts är regeringen generellt positivt inställd till 

Parisavtalet. I bland annat olika tv-intervjuer och i skriftliga uttalanden har representanter för 

regeringen använts sig av både frame amplification och frame extension. En rad citat ska 

hjälpa att illustrera regeringens succéframe.  

 

Klimat och miljöminister Åsa Romson kommenterar avtalet på följande sätt;  

” Ett globalt klimatavtal är en milstolpe för världen och samarbetet för hållbar utveckling. 

Sverige har länge drivit på för ett avtal som stärker klimatarbetet. För första gången har vi ett 

globalt klimatavtal där alla bidrar och det är oerhört viktigt” (Regeringen, 2015a).  

 

I en intervju med Romson påpekade en journalist på Expressen att inga exakta siffror har 

presenterats angående hur mycket länderna ska skära ner på utsläppen. Han frågade därefter 

hur pass problematiskt det är, alltså själva bristen på konkreta åtaganden. Romson svarade då 

att ländernas nuvarande målsättningar är för låga och att länderna kommer behöva samarbeta 

för att nå under 2°C målet. Samt att Parisavtalet innebär att länderna förbinder sig till att 

samarbeta. ”Det avtalet då gör är att man förbinder sig vid att samarbeta, man förbinder sig 

vid att se över och att uppdatera sina klimatplaner och att göra det minst vart femte år… Så 

det är själva processen man har förbundit sig till” hon menar att detta har skapat en viktig 

signal. (Holm, 2015). Romson twittrade den 12:e december ”Beslut klubbat. Mission 

completed. Men själva klimatarbetet återstår, därför bra med kraften av ett tydligt globalt 

ramverk” (Romson, 2015). 

 

Som framkom under historiedelen har en stor mängd förhandlingar försökt etablera ett 

ramverk under vilket världens länder ska kunna enas och kollektivt hantera klimatfrågan. Det 

är bland annat med detta som utgångspunkt som olika aktörer har hyllat avtalet. Miljörådet 

Martin Widstam vid Sveriges EU-representation generella kommentar löd som följande; ”När 

det blev klart var stämningen euforisk. Det var väldigt speciellt och jag tycker att det finns 

goda skäl till det” (Regeringen, 2016). Regeringens rubriksättning av diskussionen med 

Widstam var ”COP21 – ett historiskt steg i kampen mot klimatförändringar.” (Regeringen, 

2016). Han menade att en ny dynamik präglade Parisförhandlingarna. Istället för att fastna i 

klyftan mellan nord och syd som tidigare förhandlingar har gjort bildades tidigt en 

högambitionskoalition med länder från olika kontinenter. ”Under tio års tid har 

klimatförhandlingarna handlat om hur vi ska bygga ett globalt klimatsamarbete. Nu är det på 

plats och vi behöver inte längre lägga all kraft på ramarna” (Regeringen, 2016). Han menar att 
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alla ansträngningar inte har varit förgäves trots att det har tagit tid, nu när världens länder har 

nått ett ”rättsligt bindande avtal” (Regeringen, 2016). Ländernas förmåga att samarbeta är i 

fokus för regeringens representanter. Martin Widstam menar att avtalet har ett stort 

symbolvärde för internationellt samarbete generellt. 

 

Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt kommenterar avtalets form på följande sätt; 

”Avtalet i sig är juridiskt bindande, vilket är viktigt att fastslå. Det har formen av ett protokoll 

under klimatkonventionen och hade kunnat kallas protokoll, om det inte varit för den 

känslighet som termen "protokoll" har för vissa länder, inte minst USA. Jag har spenderat 

många timmar med att diskutera detta med den amerikanska delegationen, inklusive deras 

jurister. "Protokoll" för tankarna till Kyotoprotokollet, som är mycket känsligt i den 

amerikanska kontexten och särskilt för vissa republikanska politiker. USA skrev ju på 

Kyotoprotokollet, men tillträdde/ratificerade aldrig. Det stämmer att vissa delar har en 

svagare rättslig bindning och att åtagandena (INDCs) inte är rättsligt bindande i sig. Däremot 

är det rättsligt bindande för alla parter att "prepare, communicate and maintain successive 

nationally determined contributions that it intends to achieve." Parterna ska också "pursue 

domestic mitigation measure with the aim of achieving the objectives of such contributions". 

(artikel 4 i avtalet). Detta är så nära man kommer att göra åtagandena rättsligt bindande och 

formulerat på ett sådant sätt att USA kan ansluta sig till avtalet utan att gå till kongressen.” 

(Lindstedt, 2016). Hon tillägger senare att ”Avtalet är noggrant formulerat och balanserat på 

ett sådant sätt att alla har fått gehör för sina synpunkter. Alla länder har också samma rättsliga 

bindning och världen är inte längre uppdelad i två delar, så som varit fallet tidigare. Däremot 

finns inbyggd differentiering och flexibilitet, för att fattiga och sårbara länder inte ska åläggas 

samma saker som mer utvecklade länder” (Lindstedt, 2016).  

 

4.2.2 Det teoretiska ramverket  

Bland uttalandena från officiella representanter för regeringen samt deras egna 

pressmeddelanden på regeringens hemsida finns en genomgående positiv bild av avtalet. De 

lyfter fram samarbetet mellan länderna och att länderna har lyckats enas. Det läggs stor vikt 

vid just samarbetet som tycks ha ett stort egenvärde för regeringen. Detta har en historisk 

förklaring eftersom klimatförhandlingarna ända sedan Riokonferensen 1992 har haft svårt att 

hitta ett ramverk under vilket parterna kan samarbeta. Samarbetet är naturligtvis en 

förutsättning för att världens länder ska kunna hantera frågan men samtidigt menar många att 

innehållet i avtalet, de riktiga åtagandena, är det viktigaste.  
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Frame amplification 

COP21s institutionella form har kallats för en hybrid mellan ett bindande och ett icke-

bindande avtal eftersom enbart en viss del av avtalet är juridiskt bindande (Center for climate 

and energy solutions). Av regeringens representanter beskrivs Parisavtalet dock som ett 

”rättsligt bindande avtal” (Regeringen, 2015a). Detta förstärker naturligtvis bilden av mötet 

som en slags milstolpe för internationella klimatförhandlingar. Eftersom ett bindande avtal är 

vad många politiker, forskare och journalister har eftersökt har det blivit ett positivt laddat 

ord. 

 

Frame amplification innebär att en aktör lyfter fram delar som förstärker den egna 

verklighetsuppfattningen. Här lyfter regeringen fram det bindande elementet som är en av de 

stora anledningarna till att avtalet hyllas. Det infann sig efter Köpenhamnmötet 2009 en 

hopplöshet och en längtan om att världens länder skulle enas om ett klimatavtal som inte bara 

skulle vara politiskt utan även juridiskt. När världens ledare nu har lyckats komma överens är 

det av ren lätt lättnad lätt att instämma i den hyllande kören.  

 

Frame extension  

Ett avtal är ett mångfacetterat ämne att diskutera och beskriva. Det går att inkludera och 

exkludera olika aspekter av frågan för att bredda stödet för en viss frame. 

Regeringen använder sig av frame extension där frågan om ansvarsfördelning betonas. De 

diskuterar det internationella samarbetet där avtalet beskrivs som en milstolpe bland de stora 

avtalen. De har lyckats att frame:a mötet som en fråga om ansvarsfördelning och samarbete. I 

anknytning till frågan om samarbete har regeringen valt att även innefatta frågorna om skador 

och förluster som Åsa Romson medlade i. Detta är ytterligare ett sätt att föra över frågan till 

ansvarsfördelningen. De flesta skulle hålla med om att även om den bindande delen av avtalet 

inte garanterar mycket konkret, har klyftan mellan nord och syd hanterats på ett lovande sätt 

inför framtida klimatförhandlingar. Därav utvidgar succéframen frågan om avtalets resultat 

till att handla om ansvarsfördelning och samarbete.  

 

Frame consistency 

Regeringens frame håller en konsekvent linje genomgående i uttalanden och 

pressmeddelanden. Att länderna har ”enats” har resonerat väl i media och har i viss 

utsträckning kommit att ta över en stor del av rapporteringen. Givet frågans komplexitet är det 
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självklart att regeringen i sina uttalanden även diskuterar diverse relaterade aspekter såsom 

omställningen av energisystemen och att inkorporera mänskliga rättigheter i frågan och 

behovet av att se till att avtalets ram fylls med innehåll. Vad som dock är återkommande för i 

stort sett varje uttalande är hyllningarna av avtalet som en milstolpe och vändpunkt. Frame 

resonansen påverkas säkerligen av att hyllningar av avtalet har strömmat in från 

näringslivschefer och internationella ledare världen över som ifrån sina olika politiska och 

ekonomiska utgångspunkter har befäst bilden av att mötet var en framgång. 

 

Empirical credibiltiy  

Vad det gäller trovärdigheten i förhållande till det empiriska materialet går det att betrakta på 

två olika sätt. Det första är att regeringens succéframe är befogad rent empiriskt då världens 

länder faktiskt har lyckats etablera ett gemensamt ramverk för hur klimatfrågan ska hanteras. 

Det är därmed en milstolpe eftersom detta är vad man har strävat efter sedan Riokonferensen 

1992. Det andra synssättet är mer kritiskt och påminner om olika NGO:s ståndpunkter. Många 

av dem menar att avtalet är för vagt och oprecist för det ska bedömas som en succé. Hur 

avtalet betraktas är nära kopplat till hur stora förväntningar man hade på avtalet. Det går alltså 

att tolka denna frames empiriska trovärdighet på olika sätt beroende på om man vill fokusera 

på ”samarbetsaspekten” eller bristen på konkreta löften. Angående succéframens 

amplification, som syftar till att lyfta fram den bindande delen, har ett flertal olika aktörer 

stöttat succéframen om att avtalet är bindande. Det kan tolkas som ett fall av strategisk 

framing eftersom den bindande delen av avtalet inte innefattar några garantier för stora 

uppoffringar men ”bindande avtal” i dessa klimatkontexter har en klart positiv konnotation.  

 

Regeringens bild av Parisavtalet 

Frame: Frame amplification 
 
 

Frame extension 
 
 

Frame 

consistency 

Regeringen beskriver 
avtalet som bindande. 
Detta sker upprepade 
gånger och olika 
representanter från 
regeringen ger samma 
bild vilket ökar dess 

Regeringen har vidgat sin 
frame och fokuserar på att 
länderna efter lång tid har 
lyckats etablera ett gemensamt 
ramverk. Fokus ligger på 
samarbete och att frågan om 
ansvarsfördelning har hanterats. 
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”consistency”. Detta ökar 
därmed möjligheten för 
denna frame amplification 
att få resonans.  

Den verklighetsbilden upprepas 
i flera uttalanden och 
regeringens representanter 
håller en konsekvent linje i 
frågan. 

Empirical 

credibility 

 

Beskrivningen av avtalet 
som bindande går att 
ifrågasätta beroende på 
vad man läser in i 
begreppet bindande. Den 
empiriska trovärdigheten 
av detta resonemang får 
dock stöd av att 
definitionen av vad ett 
bindande avtal är inte 
diskuteras i stor 
utsträckning.  

Succéframen använder frame 
extension där syftet är att 
betona att ansvarsfördelning 
och samarbetet mellan nord och 
syd har fungerat. Detta är mer 
empiriskt trovärdig än att 
argumentera för att avtalet i sig 
kommer lösa klimatfrågan. 
Därför har fokus förskjutits. 
Om COP15 används som 
historisk jämförelsepunkt är det 
lätt att se detta som en 
framgång. 

 

	  
4.3.1 Sammanställning av failureframen 

I den här delen presenteras tre stycken svenskt verkande miljöorganisationers hållning. 

Organisationerna vars frames ska diskuteras är Greenpeace Sverige, Stockholmsinitiativet - 

klimatupplysningen och Jordens vänner. Sammantaget är dessa organisationer kritiska mot 

Parisavtalet och tillsammans utgör de en del i den failureframe som utgör en motsättning mot 

succéframen. För strukturens skull hålls aktörerna isär inledningsvis men senare slås dessa 

frames ihop till en gemensam frame.  

 

Greenpeace Sverige har uttryckt liknande åsikter som deras huvudorganisation Greenpeace 

International. Greenpeace hållning är att avtalet sänder en viktig signal men de vidhåller att 

åtagandena som länderna lagt fram i förberedelserna inför mötet inte är tuffa nog vilket är 

problematiskt eftersom avtalet inte ändrar eller tvingar länderna att skärpa dessa åtaganden. 

Redan innan avtalet skrev Greenpeace Sveriges chef Annika Jacobson en artikel med namnet 

”Regeringen måste lova mer än diffusa mål och fluffiga ord” (Jacobson, 2015a). På 

Greenpeace officiella hemsida beskrivs det på följande sätt; ”Avtalet räcker inte för att gräva 

oss ut genom det hål vi befinner oss i, men det gör sluttningen mindre brant.” (Lindahl, 2015). 

Vidare uttryckte Greenpeace Sverige att 1.5°C målet var överraskande positivt framförallt 

med tanke på hur många utvecklade länder som gav sitt stöd. Dock poängteras samtidigt att 
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det är skillnad på att stödja och att genomföra och att även om målet om 1.5°C anses positivt 

krävs stora uppoffringar för att målet ska bli verklighet. Vidare skriver de att ”det finns en 

stor diskrepans mellan målet och de föreslagna åtgärderna för att komma dit” (Lindahl, 2015).  

Angående avtalets institutionella karaktär skriver Greenpeace att ”det är ett fördrag enligt 

internationell rätt, så det är juridiskt bindande. Men de nationella målen (de så kallade 

INDCs) är inte juridiskt bindande och inte heller de finansiella åtagandena.” (Lindahl, 2015).  

Det långsiktiga målet kritiseras för sin obegriplighet där de menar att språkbruket är 

komplicerat och att det finns ytterst få konkreta uppgifter som tyder på att tillräckligt kommer 

att göras (Lindahl, 2015).  

 

Jordens vänner delar bilden av att Parisavtalet är för vagt och otillräckligt. Deras representant 

Lars Igeland går steget längre och kallar mötet för en bluff i en debattartikel i ETC. Med bluff 

syftar han på den bindande delen och bristen på konkreta besked angående årtal och 

procentantal. En av de få fördelarna med avtalet han nämner är 1.5°C målet, han tillägger 

dock att ländernas individuella målsättning är långt ifrån så progressiva som de behöver vara 

för att målet ska bli verklighet (Igeland, 2015). Vad jag finner särskilt intressant i Igelands 

artikel är att han diskuterar just hur det kommer sig att Parisavtalet har kommit att betraktas 

som en succé. Hans teori består av två spår. För det första tror han att förväntningarna har 

blivit så låga att till och med ett urholkat avtal med optimistiska mål kan hyllas. Det andra är 

ett taktiskt spår som handlar om att hyllningarna är ett sätt att motivera politikerna till att 

faktiskt agera och genomföra policys som lever upp till de målen i Parisavtalet. Han nämner 

hur svårt det är för de få svenska kritiska organisationerna som Jordens vänner att bli hörda 

bakom de jubelsånger som hörs från Parisavtalets försvarare (Igeland, 2015). Även 

rättviseaspekten om ansvarsfördelningen diskuteras, en annan representant för Jordens vänner 

skriver att ”Efter mer än tjugo år av klimatförhandlingar visade de rika länderna än en gång 

att de kan snacka klimaträttvisa, men inte agera därefter” (Hällje, 2015a). De lade slutligen till 

att ”Loss and damage, att utvecklingsländer kan få stöd för effekterna av 

klimatförändringarna, har fått en egen artikel som tyvärr är vag” (Hällje, 2015b). Jordens 

vänners uppfattning sammanfattas hyfsat bra av ett citat av Ellie Cijvat, ordförande i Jordens 

vänner Sverige, ”Allt tal om att detta är ett genombrott är vilseledande greenwash. Här finns 

inga bindande årtal eller procentsatser för minskade utsläpp. De frivilliga minskningar 

länderna åtagit sig ska följas upp om åtta år! Katastrofen för vår planet och vår framtid 

fortsätter” (Hällje, 2015b). 
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Stockholmsinitiativet  - klimatupplysningen är en annan stark kritiker av Parisavtalet. På 

deras blogg ställer sig olika skribenter frågande till varför avtalet har hyllats och menar att 

detta är missledande. Deras blogginlägg delar Jordens vänners bild om att media och politiker 

har förstorat upp succéframen. Ingemar Nordin till exempel menar att avtalet inte är bindande 

och att länderna inte har någon tvång att göra några viktiga förändringar. ”Den bistra 

sanningen är alltså att Parisavtalet var en total flopp på det globala planet, tvärt emot alla 

lovsånger i svenska media” skriver Nordin (Nordin, 2015). Stockholmsinitiativet är 

förmodligen den av dessa tre organisationer som i regel går längst i sin kritik av Parisavtalet. 

Efter att ha diskuterat den fem årliga intervallrapporteringen skriver bland annat en annan av 

deras bloggare Peter Stilbs att ”inverkan på ”klimatet” är noll. Inverkan på 

fossilbränsleutnyttjandet är också noll” (Stilbs, 2015). Detta på grund av bristen av tydligare 

restriktioner samt att Kina och Indien i sina respektive planer båda visade att deras 

användning av fossila bränslen kommer öka kraftigt i takt med deras ekonomiska utveckling 

de närmaste åren. De diskuterar även motsättningen mellan de utvecklade länderna och 

utvecklingsländerna. Detta citat fångar den problematiken ”Med bl.a. Sveriges skattebetalda 

pengamutor vill man samtidigt hindra utvecklingsländerna från att nyttja den billiga energi de 

så väl behöver för att lindra fattigdomen och för att modernisera samhällsstrukturen” (Stilbs, 

2015). Slutligen är denna bild talande för vad Stockholmsinitiativet tycker om medias roll 

som rapportör av klimatmötet i Paris. 

	  
 

En gemensam frame 	  

Det går att hitta gemensamma nämnare hos dessa tre aktörers frame av Parisavtalet. 

Tillsammans utgör dessa tre och andra organisationer en så kallad ”counterframe” som har 

hamnat i skymundan av hyllningarna av avtalet. Greenpeace har av dessa tre den mest 

nyanserade verklighetsbeskrivningen även om de också uttalar en tydlig skepsis kring 

huruvida ländernas beteendemönster verkligen kommer att förändras. Jordens vänner och 

Stockholmsinitiativet går längre men kärnan i kritiken är ungefär den samma.  
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4.3.2 Det teoretiska ramverket  

Failureframen utgör en motvikt mot den succéframen som regeringen förespråkar. Dessa 

texter ger uttryck för både frame extension och frame amplification. Precis som frame 

amplification kan användas för att understryka eller betona ett särskilt fenomen inom en fråga 

för att skapa en positiv frame kan den även användas i motsatt syfte. Dessa organisationer 

använder sig av frame amplification men för att förstärka det som de anser vara svagheterna 

med Parisavtalet.  

 

Frame amplification  

Greenpeace Sverige, Jordens vänner och Stockholminitiativet – klimatupplysningen väljer 

alla att understryka hur avtalet saknar tydliga löften om åtaganden från länderna. Greenpeace 

skriver att åtgärderna och förslagen som läggs på bordet inte är ”tuffa nog” (Lindahl, 2015). 

Jordens vänner skrev att avtalet inte var ”tillräckligt ambitiöst” och kritiserar de ”vaga löften” 

som politikerna har kommit överens om (Hällje, 2015a). Stockholmsinitiativet är överens med 

dessa beskrivningar och tillägger att de tror att länderna i ”tysthet kommer att begrava hela 

frågan” och därmed fortsätta bedriva samma politik som innan (Nordin, 2015). De här 

organisationerna hävdar alltså att trots att över 190 länder skrev på Parisavtalet med nya 

gemensamma mål är avtalet en besvikelse. Sammanfattningsvis vill de ha tuffare, ambitiösare 

löften som inte begravs när världsledarnas plan lämnar flygplatsen. Tillsammans betonar 

dessa uppfattningar avsaknaden av konkreta löften i avtalet.  

 

Frame extension  

Användningen av frame extension möjliggör för dessa olika organisationer att öka stödet till 

deras gemensamma frame då de tar in en ny aspekt av frågan som fortfarande är relaterad till 

deras frame. I dessa organisationer har en rättviseaspekt i frågan om ansvarsfördelningen 

mellan nord och syd kommit att bli den tydligaste och mest genomgående frame extension 

som används.  

 

När avtalet diskuteras av Greenpeace råder som tidigare nämnts en skepsis kring vad detta 

möte verkligen ska leda till. De utvidgar dock sedan detta tema till att handla om en fråga om 

rättvisa mellan de utvecklade länderna och utvecklingsländerna. ”Avtalet är fortfarande inte 

tillräckligt rättvist. Det sviker de länder som redan i dag är mest utsatta för 

klimatförändringens effekter. Det saknas tillräckliga löften från de länder som har orsakat 

störst utsläpp” (Jacobson, 2015b). Detta är ett sätt att belysa rättviseaspekten av frågan vilken 
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ämnar att stärka bilden av den failureframen som Greenpeace förespråkar.  

 

Jordens vänners bloggare väljer att utvidga sin frame åt liknande håll när de diskuterar 

rättviseaspekten som en central del för varför avtalet är misslyckat. De menar att klyftan 

mellan de rika och fattiga inte har lyckats överbryggas eftersom de rikare länderna inte ställer 

upp när det väl kommer till kritan. På bloggen beröms dock alla frivilliga aktivister som stod 

på gatorna och demonstrerade under tiden som världens ledare ”klappade sig själva på axeln” 

(Hällje, 2015a). 

 

Stockholmsinitiativets representant Peter Stilbs instämmer med de andra organisationerna 

men går steget längre som detta citat visar ”Med bl.a. Sveriges skattebetalda pengamutor vill 

man samtidigt hindra utvecklingsländerna från att nyttja den billiga energi de så väl behöver 

för att lindra fattigdomen och för att modernisera samhällsstrukturen” (Stilbs, 2015). Återigen 

handlar det alltså om uppdelningen mellan de utvecklade länderna och utvecklingsländerna.  

 

Frame consistency   

Det finns en viss konsekvens organisationerna emellan. Argumenten och sättet de beskriver 

COP21 är likt i vissa fall. Både när det gäller hur svagt de tycker avtalet är men också 

gällande rättviseaspekten och diskussion kring hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan de 

utvecklade och utvecklingsländerna. Det finns dock skillnader dessa organisationer emellan. 

Till exempel är Greenpeace något mer försiktigt optimistisk inställd kring avtalet jämfört med 

de andra. Greenpeace har även vissa motsättningar i sitt argument då de först medger att det 

är ett steg i rätt riktning för att sedan påbörja sin kritik av avtalet. Samma sak gäller 

diskussionen om rättviseaspekten där de påpekar att ”avtalet inte räcker för att gräva oss ur 

det hål vi befinner oss i” och att detta kommer drabba de mest sårbara länderna hårdast. 

Därefter tillägger de att ”Genom att erkänna behovet av att hålla den globala uppvärmningen 

till max 1,5 grader ger Parismötet hopp till de mest utsatta.” (Lindahl, 2015). Det är i sig inte 

ovanligt att vidhålla en försiktigt optimistisk inställning men när huvudargumenten är kritiska 

blir det en aning fragmentiserat. Angående klimaträttvisan är det relevant att påpeka att tonen 

i Stockholmsinitiativets bloggtext är betydligt mer kritisk och attackerar i exemplet ovan 

delvis en annan aspekt av frågan än vad Greenpeace Sveriges och jordens vänner gör.  

 

Empirical credibility  
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Den empiriska trovärdigheten i dessa organisationers frame beror till stor del på hur avtalet 

betraktas. Vill man studera de konkreta åtagandena eller se avtalet som ett startskott inför 

framtida förhandlingar? Om de konkreta åtagandena står i centrum är chansen större att man 

har en mer skeptiskt bild kring att den bindande delen av avtalet inte innefattar fler konkreta 

åtaganden. Men precis som Lars Igeland skrev är det svårt att förhålla sig skeptisk till ett möte 

där så många av världens länder faktiskt har enats utan att låta som en ”pessimistisk 

gnällspik” (Igeland, 2015). 

 

Angående klyftan mellan utvecklingsländerna och de utvecklade länderna skiljer sig 

verklighetsbeskrivningarna drastiskt mellan succéframen och failureframen. Att parterna 

lyckades enas tillskillnad från mötet i Köpenhamn talar för att regeringens bud är något lättare 

att ”sälja in”. Avtalet beskrivs ofta av politiker som ett legalt bindande avtal som innebär ett 

nytt ramverk för hur klimatfrågan ska hanteras globalt. De orden klingar inte 

”klimatorättvisa”. Ska man opponera mot succéframen är det därför lättare att frame:a 

klimatavtalet såsom Greenpeace försöker göra på några ställen, att medge att det var ett steg i 

rätt riktning men påpeka att problemets proportion gör att målen måste bli ambitiösare och 

avtalet tuffare i synnerhet mot de länder som förorenar mest. Dock riskerar den typen av 

uttalanden att försvaga failureframens kritik.  
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Failureframens bild av Parisavtalet 

Frame: Frame amplification 
 
 

Frame extension 
 
 

Frame 

consistency 

Det finns ett 
återkommande kritik från 
organisationer där avtalet 
beskrivs som för svagt. 
Dock har Greenpeace en 
relativt sett mer 
optimistisk bild av avtalet.  

Organisationerna breddar 
frågan till att handla om 
klimaträttvisa. Fokus ligger på 
hur de rikare länderna frånsäger 
sig ansvar och de fattiga blir 
lidande. Det finns det dock 
skillnader i hur långt dessa 
organisationer går i sin kritik 
och tonen i kritiken. 

Empirical 

credibility 

 

Handlar till stor del om 
vilka förväntningar man 
hade på mötet. För de som 
ser det som en symboliskt 
viktig händelse blir 
organisationernas 
argument mindre viktiga. 
Däremot om man 
förväntade sig konkreta 
löften från världens 
största förorenare finns 
det säkerligen anledning 
att vara besviken.  

Klimaträttviseaspekten 
appellerar till en större publik 
som upplever att de utvecklade 
länderna borde kunna göra mer. 
Svårigheten för detta argument 
är att COP15 som alla parter 
upplever som ett misslyckande, 
finns kvar i medvetandet. I 
Paris lyckades parterna 
överkomma de initiala hinder 
som fanns i COP15 och fick ett 
universellt avtal vilket gör det 
svårt att argumentera för att 
samma problem gällde i Paris. 

 

 

4.4 Svensk media och framingstrategiernas resonans   

Parisavtalet har hyllats i både internationell och svensk press. Vad gäller dessa specifika fall 

av frame amplification och frame extension kan det vara intressant att se hur dessa har 

resonerat i svensk media.  

Genom att gå igenom 16 artiklar från svenska tidningar är mitt syfte att kartlägga hur ofta 

failure och succéframens frame amplification och frame extension har porträtterats i media. 

Detta kan hjälpa oss att förstå vad i argumenten som har fått resonans och därav kommer vi 

ett steg närmare att förstå hur succéframen blivit stark. Det kan alltså tillsammans med de 

analysverktyg som redan använts ge en insikt i exakt vad inom succéframen och 

failureframen som har avgjort frame resonansen.  
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Artiklarna jag läste var debattinlägg, ledarsidor, några sammanfattningar, samt vanliga 

nyhetsartiklar (se bilaga 1). Sammantaget var det en stor variation som motsvarade de artiklar 

som skrevs i anslutning till Parisavtalet. Det är viktigt att poängtera att dessa artiklar inte 

nödvändigtvis avspeglar tidningens egen ståndpunkt är det relevanta att se vilka 

framingstrategier som har fått mest medial uppmärksamhet. Efter att ha läst igenom dessa 

artiklar från nyhetstidningarnas hemsidor kan jag generellt konstatera att en klar majoritet, 10 

av dessa 16 artiklar, var försiktigt optimistiska till klart positiva gentemot avtalets utfall. De 

övriga sex artiklarna kan sammanfattas av Klas Eklunds insändare titel ”Avtalet räcker inte - 

men är en viktig signal”. Det innebär dock inte att alla dessa 10 mer optimistiska artiklar 

saknar kritik. Generaliserar man går det att hitta konsensus kring att avtalet är beroende av hur 

länder, företag, städer och så vidare väljer att agera framöver. 

 

Angående succéframens frame amplification fann jag det en aning förvånande att i dessa 16 

artiklar diskuteras bara avtalets bindande form tre gånger. Ofta nämns dock de fem årliga 

rapporterna som är resultatet av avtalets bindande del, men det har inte blivit någon 

uppmärksammad diskussion liknande den som Igeland ägnade sig åt kring huruvida avtalet 

kan kallas för bindande eller inte. Det hade kunnat vara fördelaktigt för failureframen om den 

bindande delen hade diskuterats mer. Detta eftersom argumenten för att avtalet ska 

porträtteras som bindande är skörare sett till den empiriska trovärdigheten.  

 

Succéframens frame extension om världens ”enande” resonerade tydligt i åtta av de 16 

artiklarna. Detta är alltså fall där minst en del inom artikeln betonar att världens länder har 

enats och utpekar enandet som ett slags egenvärde. Det är därmed rimligt att som slutsats 

kring regeringens frame resonans påpeka att deras frame extension har resonerat väl och att 

debatten kring avtalets institutionella karaktär har åsidosatts i dessa svenska tidningar.  

 

Vad gäller failureframens frame amplification har den diskuterats i flertalet av artiklarna från 

Svenska dagbladet och Dagens Nyheter. Sju av artiklarna poängterade att det finns en vaghet 

som försvagar avtalet ur klimatsynpunkt. I artiklarna nämns alltså bristen på konkreta åtgärder 

relativt flitigt men detta överskuggas ofta med beskrivningar om att mötet ändå är en 

”milstolpe” och ”ett steg framåt”. Alltså succéframens frame extension har i många fall tagit 

över rapporteringen.  
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Failureframens frame extension betonar klyftan mellan de utvecklade länderna och 

utvecklingsländerna och belyser en rättviseaspekt av Parisavtalet. Denna fråga var 

underrepresenterad bland de artiklarna jag läste om avtalet. Två artiklar använde den typen 

utav frame extension vilket innebär att failureframen har misslyckats med sin mediala 

resonans gällande sin frame extension. Indiens premiärminister Modi skrev att 

”klimaträttvisan har vunnit och vi arbetar tillsammans för en grönare framtid” (TT, 2015). Ett 

sådant uttalande från en person med en sådan tydlig insikt i just den här frågan väger 

naturligtvis tungt. I synnerhet med tanke på att Indien i Köpenhamn 2009 var ett av de länder 

som kritiserade de utvecklade ländernas ställningstagande i klimatfrågan (Walsh, 2009).   

Media har ett stort normativt inflytande på samhället och man bör inte underskatta hur deras 

val av intervjuobjekt och fokus påverkar medborgarnas egna verklighetsuppfattningar. I nästa 

del presenteras min analys, ett antal övriga kommentarer samt en sammanfattning.  

 

5. Slutsatser 

 

5.1 Analys  

Media, politiker och forskare har stöttat succéframen i relativt stor utsträckning. Den här 

genomgången har tillsammans med det teoretiska ramverket hjälpt oss att förstå det 

deskriptiva syftet med uppsatsen. Det har via frame amplification och frame extension gått att 

kartlägga vilka framingstrategier som har använts. Det har gått att hitta mönster i hur dessa 

olika frames använder sig av frame amplification och frame extension för att mobilisera stöd 

till sina respektive verklighetsuppfattningar. Detta har givit en inblick i hur motsättningen ser 

ut mellan de frames som diskuteras i den här uppsatsen.   

 

Ramverket har även givit en insikt i den tolkande frågan genom att ge oss riktlinjer till varför 

succéframen har fått mer resonans. Vi kunde under teoriavsnittet förstå att frame resonans kan 

vara en kombination av hur framingstrategierna lyckas med empirical credibility och frame 

consistency. Ramverket har visat att kampen om bilden av avtalet har avgjorts på olika 

spelplaner. Jag väljer att lyfta fram tre stycken punkter under vilka succéframen har ökat sitt 

inflytande gentemot failureframen.  

 

1. Succéframens frame extension har haft mer frame consistency än failureframens frame 

amplification. Detta innebär att beskrivningen om att avtalet är vagt och utan konkreta 

åtaganden har förlorat mot beskrivningen av avtalet som en historisk milstolpe där länderna 
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trots dess olikheter har lyckats samarbeta. Failureframen skulle ha behövt en tydligare ”vinst” 

i den beskrivningsstriden eftersom den empiriska trovärdigheten för failureframen är som 

starkast på den specifika punkten. Som beskrivits tidigare så är failureframens frame 

amplification en aning mer splittrad än succéframens frame extension vilket kan vara en 

avgörande faktor för varför failureframens resonans inte har lyckats lika bra.   

 

2. Succéframens frame amplification har dels haft frame consistency och deras empirical 

credibility har inte blivit ifrågasatts i någon omfattande utsträckning. Även på den punkten 

har Greenpeace haft en annan uppfattning än de andra två organisationerna vilket har gjort att 

failureframens frame consistency har blivit svagare. Det står klart att huruvida de kallar 

avtalet för bindande eller inte har stor signaleffekt för hur den offentliga diskursen mottar 

avtalet. Dock hävdar jag att det hade funnits empiriskt belägg för att kritisera denna 

benämning som hade kunnat gynna failureframen och att dessa inte har används är en 

anledning till att succéframen har vunnit kampen om verklighetsbeskrivningen.  

 

3. Slutligen har de båda verklighetsbeskrivningarna använt frame extension för att bredda 

frågan till att handla om ansvarsfördelningen och klimaträttvisa. Det går återigen att se att 

succéframens frame consistency har underlättat för deras frame resonans. Tillskillnad från till 

exempel frågan om huruvida avtalet är bindande är jag i det här fallet beredd att argumentera 

för att succéframen har en starkare empirisk trovärdighet. Den klyftan mellan de utvecklade 

och utvecklingsländerna som har präglat förhandlingarna förr har inte genomsyrat COP21 på 

samma sätt. Detta visades bland annat när en högambitionskoalition tidigt etablerades där 

länder från olika delar av världen gick samman för ett bättre och mer ambitiöst klimatavtal. 

Succéframens frame extension har format bilden av avtalet så att ansvarsfördelningen har 

kommit att bli en historia om hur världen gick samman snarare än om hur nord och syd 

klyftan splittrade förhandlingarna.  

 

5.2 Sammanfattning  

Jag inledde den här uppsatsen med att beskriva motsättningarna som finns om hur Parisavtalet 

ska beskrivas. Där identifierade jag en uppdelning där två frames står mot varandra i frågan. 

Delen om tidigare forskning visar att den akademiska världen har visat sitt stöd för ett 

bindande avtal. Parisavtalets juridiska karaktär var ett återkommande tema genom uppsatsen 

och forskarnas och politikernas stöd för bindande avtal är relevant för att förstå Parisavtalets 

respons. Uppsatsen hade två syften. Det första var att bättre förstå varför succéframen har 
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vunnit kampen om verklighetsbilden av Paris. Det andra var att beskriva hur motsättningen 

ser ut mellan de olika verklighetsbeskrivningarna. För att kunna analysera dels den tolkande 

delen och den deskriptiva delen använde jag mig av Benford och Snows ramverk som är ett 

väletablerat teoretiskt ramverk för framinganalys.   

Jag modifierade ramverket för att bättre anpassa det till mina syften där frame extension och 

frame amplification redogjorde för den deskriptiva delen. När dessa två kombinerades med 

frame resonansens två variabler empirical credibility och frame consistency gick det att bättre 

förstå den tolkande delen. Det gick att utläsa vad inom succéframen som hade gjort att den 

fått mer frame resonans.  

 

Ramverket klargjorde att de frames som analyserades hade haft radikalt olika uppfattningar 

om en rad olika frågor. Via mediernas rapportering kunde jag utläsa vilka av framingstrategier 

som hade fått mest medial resonans alltså vilka av frågorna som hade blivit mest 

uppmärksammade. Min frågeställning, ”hur kan vi förstå att succéframen har gått segrande 

ur kampen om verklighetsbilden av Parisavtalet?”, kan besvaras av dessa punkter som 

presenterades i analysen.  

1. Succéframens frame extension har haft mer frame consistency än failureframens frame 

amplification. Argumentet om att avtalet är vagt och utan konkreta åtaganden har alltså 

förlorat mot beskrivningen av avtalet som en historisk milstolpe där samarbetet länderna 

emellan stått i centrum. 

2. Succéframens frame amplification har haft tydlig frame consistency. Failureframen har inte 

lyckats utmana dess empiriska trovärdighet tillräckligt effektiv, delvis på grund av intern 

splittring i frågan. Ifrågasättandet av den bindande komponenten har alltså misslyckats. 

3. Båda verklighetsbeskrivningarnas har använt liknande frame extension som vidgar frågan 

till att handla om ansvarsfördelning och klimaträttvisa. Succéframen har här visat sig vara 

både empiriskt trovärdig och ha tydlig frame consistency. Därav har frågan om 

ansvarsfördelningen kommit att bli en historia om hur världen gick samman snarare än om 

hur nord och syd klyftan splittrade förhandlingarna. 

 

5.3 Vidare forskning 

Parisavtalet är av många anledningar ett intressant empiriskt fall att studera. Det går att 

genomföra framinganalyser på olika sätt. Även om man vill använda Benford och Snows 

teoretiska verktyg finns fler variabler som till exempel salience to group och credibility of the 

claimakers som hade kunnat leda till alternativa slutsatser. Det hade dessutom krävt andra 
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typer av operationaliseringar. Som tidigare nämnts hade andra operationaliseringar kunnat 

generera en mer avancerad analys av resonans som omspänner fler dimensioner än medias 

rapportering. Med andra empiriska fall skulle denna teoretiska ram kunna vara användbar för 

att bättre förstå hur olika frames konkurrerar med sina respektive verklighetsbeskrivningar 

och vad som ger frame resonans. Vid en större uppsats bör dock fler av Benford & Snows 

teoretiska verktyg inkluderas för att få en mer omfattande helhetsbild.  

Framinganalyser av klimatfrågor kommer sannolikt bli alltmer utomvetenskapligt relevanta ju 

mer dessa frågor om det kollektiva ansvaret kring klimatfrågorna uppmärksammas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   36	  

Referenser: 

 

Albrecht, Frederike. 2016. Tragedy of the commons? Collective action problems & 

environmental challenges. 23/2 (Föreläsning). 

 

Beccherle, J., & Tirole, J. 2011. Regional initiatives and the cost of delaying binding climate 

change agreements. Journal of Public Economics, 95 (11-12) 

 

Benford, R.D. & Snow, D.A. 2000. Framing Processes and Social Movements: An Overview 
and Assessment. Annual Review of Sociology, vol. 26, no. 1, ss. 611-639. 

 

Center for climate and energy solutions ”Outcomes of the UN climate change conference in 

Paris”. Tillgänglig på http://www.c2es.org/international/negotiations/cop21-paris/summary 

hämtad (25/4-2016)  

 

Diringer, Elliot, Cecys, Kate, Patodia, Namrata, Bodansky, Daniel. Summary: Copenhagen 

Climate summit. Center for climate change and energy solutions. Tillgänglig på 

http://www.c2es.org/international/negotiations/cop-15/summary (hämtad 26/4-2016) 

 

D. Sutter, John, 2015. Hooray for the Paris climate agreement! Now what?. CNN 14/12 

tillgänglig på http://edition.cnn.com/2015/12/14/opinions/sutter-cop21-climate-5-things/  

(Hämtad 26/4-2016) 

 

Engström Stenson, Daniel. 2015 Vägen till Paris – Hur hamnade vi här? Klimatförhandling.se 

tillgänglig på http://klimatforhandling.se/guide/vagen-till-paris-hur-hamnade-vi-har/ (hämtad 

16/4-2016) 

 

Erikson, Josefina. 2011. Strider om mening. En dynamisk frameanalys av den svenska 

sexköpslagen. Diss. Uppsala Universitet. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, (s. 9-48).  

Förenta Nationernas konferens om mänsklig miljö, UNEP. 16 juni 1972. Kapitel 11. 

 

Harvey, Fiona. 2015 Paris climate change agreement: The world’s greatest diplomatic 

success. 14/12. The Guardian. Tillgänglig på 



	   37	  

http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/paris-climate-deal-cop-diplomacy-

developing-united-nations (hämtad 12/5-2016). 

 

Holm, Gusten. 2015. Romson: ”man löser inte allt med avtalet”. 13/12. Expressen. 

Tillgänglig på http://www.expressen.se/nyheter/romson-man-loser-inte-allt-med-avtalet/ 

(hämtad 1/5-2016) 

 

Hällje, Peter. 2015a. Parisavtalet kommer inte stoppa klimatförändringarna, men 

folkrörelserna kan göra det. 17/12 tillgänglig på 

http://www.jordensvanner.se/2015/parisavtalet-kommer-inte-stoppa-klimatforandringarna-

men-folkrorelserna-kan-gora-det (hämtad 5/5-2016) 

 

Hällje, Peter. 2015b. Pressmeddelande om det undertecknade avtalet: Parisöverenskommelsen 

inget genombrott. 12/12. Tillgänglig på 

http://www.jordensvanner.se/2015/parisoverenskommelsen-inget-genombrott (hämtad 10/5-

2016). 

 

Igeland, Lars. 2015. Parisavtalet är en bluff. 21/12. 2015. 

http://www.etc.se/debatt/parisavtalet-ar-en-bluff (hämtad 26/12-2016) 

 

Jacobson, Annika. 2015a. Regeringen måste leverera mer än diffusa mål och fluffiga ord. 

11/12 tillgänglig på http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/debatt/Regeringen-maste-

leverera-mer-an-diffusa-mal-och-fluffiga-ord/ (hämtad 6/5-2015) 

 

Jacobson, Annika. 2015b. Klimatavtalets ord måste leda till handling. Greenpeace. 12/12. 

tillgänglig på http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/pressmeddelanden/Greenpeace-

Klimatavtalets-ord-maste-leda-till-handling/ (hämtad 4/5-2015).  

 

Lindahl, Rolf. 2015 Så gick det i Paris – Greenpeace guide till besluten. 18/12. Tillgänglig på 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/nyheter/blogg/frgor-svar-om-klimatavtalet/blog/55152/ 

(hämtad 29/5-2016). 

 



	   38	  

Linnér, Björn Ola, Selin, Henrik 2002. Miljöfrågan blev politik i Stockholm. Svenska 

Dagbladet. 18 juni. http://www.svd.se/miljofragan-blev-politik-i-stockholm/om/kultur:under-

strecket (hämtad 19/4-2016). 

 

Lönnaeus, Olle. 2015 Från Hopenhagen till Brokenhagen. Sydsvenskan.19/12. Tillgänglig på 

http://www.sydsvenskan.se/kronikorer/olle-lonnaeus/analys-fran-hopenhagen-till-

brokenhagen/ (hämtad 26/4-2016). 

 

Nordin, Ingemar. 2015 Klimatavtalets grandiosa magplask. Klimatupplysningen. 18/12. 

http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/18/klimatavtalets-grandiosa-magplask/ (hämtad 

6/5-2016). 

 

Regeringen, 2015a. Klimatavtal klubbat i Paris, 12/12. tillgänglig på 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/klimatavtal-klubbat-i-paris/ (hämtad 

22/4-2016) 

Regeringen, 2015b, Åsa Romson medlar frågor om anpassning under klimattoppmötet. 6/12. 

Tillgänglig på http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/asa-romson-medlar-

fragor-om-anpassning-under-klimattoppmotet (hämtad 6/5-2016). 

Regeringen, 2016. COP21 ett historiskt steg i kampen mot klimatförändringar. 20/1. 

Tillgänglig på http://www.regeringen.se/artiklar/2016/01/cop-21---ett-historiskt-steg-i-

kampen-mot-klimatforandringar/ (hämtad 26/4-2016). 

 

Rockström, Johan., Klum, Mattias. 2015. Big world, small planet: Välfärd inom planetens 

gränser. Stockholm: Max Ström 

 

Rochefort, D. A., & Cobb, R. W. 1994. The politics of problem definition: Shaping the policy 

agenda. Lawrence, Kan.: University Press of Kansas pp.1-31. 

Stavins, 2012. An Unambiguous Consequence of the Durban Climate Talks, Review of 

environment energy and economics. 



	   39	  

Stilbs, Peter. 2015. Att mötas i Paris. 15/12. Klimatupplysningen - Stockholmsinitiativet. 

Tillgänglig på http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/15/att-motas-paris/ (hämtad 26/4-

2016). 

Sustainable innovation forum 2015. COP – what’s it all about? Tillgänglig på 

http://www.cop21paris.org/about/cop21/ (hämtad 16/4-2016).  

 

Sveriges Radio, 2009. Reinfeldt ”dissapointed at Obama & Hu. 22/9 Tillgänglig på 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=3117874 (hämtad 23/4-

2016). 

 

Svenska Dagbladet, 2015. FN-chefen: En triumf för mänskligheten. 17/12. Tillgänglig på 

http://www.svd.se/fn-chefen-avtalet-en-triumf-for-manskligheten (hämtad 6/5-2016).  

 

TT, 2015. Indiens premiärminister: ”rättvisan vann i Paris”. Svenska Dagbladet. 13/12 

tillgänglig på http://www.svd.se/indiens-premiarminister-rattvisan-vann-i-paris (hämtad 7/5-

2016).  

 

UNEPa ”UNEP and the Green Economy – Four Decades in Development” 1972-1982. United 

Nations Environment Programme. Tillgänglig på 

http://www.unep.org/40thAnniversary/milestones/1972-1982.asp (hämtad 20/4-2016). 

 

UNEPb ”UNEP and the Green Economy – Four Decades in Development” 1982-1992. 

United Nations Environment Programme. Tillgänglig på 

http://www.unep.org/40thAnniversary/milestones/1983-1992.asp (hämtad 20/4-2016). 

 

UNEPc ” UNEP and the Green Economy – Four Decades in Development” 1992-2002. 

United Nations Environment Programme. Tillgänglig på 

http://www.unep.org/40thAnniversary/milestones/1993-2002.asp (hämtad 20/4-2016). 

 

UNFCCCa, First steps to a safer future: Introducing The United Nations Framework 

Convention on Climate Change. Tillgänglig på 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php (hämtad 26/4-2016) 

 



	   40	  

UNFCCCb ” Now, up to and beyond 2012: The Bali Road Map”. Tillgänglig på 

http://unfccc.int/key_steps/bali_road_map/items/6072.php (hämtad 26/4-2016) 

 

United Nations. International day for the preservation of the Ozone Layer. Tillgänglig på 

http://www.un.org/en/events/ozoneday/background.shtml (hämtad 27/4-2016) 

 

Keohane, Robert and Victor, David, 2011. “The Regime Complex for Climate Change,”  

Perspectives on Politics,” vol.9, no.1: 7-23.  

 

Romson, Åsa. 2015. #Beslut klubbat. Mission completed. Men själva klimatarbetet återstår, 

därför bra med kraften av ett tydligt globalt ramverk. 12/12. Tillgänglig på 

https://twitter.com/asaromson/status/675746247429464065?lang=sv (hämtad 8/5-2016). 

 

Walsh, Bryan. 2009. Why India is playing hard to get on climate change. 6/11. Tillgänglig på 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1929071_1929070_1936360,0

0.html (hämtad 16/5-2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   41	  

Bilaga 1: artiklar som används från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

 

Ahola, Teresa. 2015. Klimatforskaren: ”ett steg i rätt riktning”. Svenska Dagbladet. 13/12. 

Tillgänglig på http://www.svd.se/klimatforskaren-ett-steg-i-ratt-riktning (hämtad 8/5-2016). 

 

Alestig, Peter. 2015. Företag och städer lovar att följa klimatavtalet. 16/12. Svenska 

Dagbladet. Tillgänglig på http://www.svd.se/foretag-och-stader-lovar-att-folja-klimatavtalet 

(hämtad 6/5-2016). 

 

Alestig, Peter. 2015. Obama om avtalet: kan bli vändpunkt för jorden. Svenska Dagbladet. 

13/12. Tillgänglig på http://www.svd.se/varldens-nya-avtal--en-halv-seger-for-klimatet 

(hämtad 7/5-2016). 

 

Dahlberg, Joel. Washington Post om klimatavtalet: ”Science fiction”. Svenska Dagbladet 

13/12. Tillgänglig på http://www.svd.se/washington-post-om-klimatavtalet-science-fiction 

(hämtad 8/5-2016). 

 

Eklund, Klas. 2015. ”Avtalet räcker inte – men är en viktig signal” Svenska Dagbladet. 13/12. 

Tillgänglig på http://www.svd.se/eklund-viktig-signal-till-naringslivet (hämtad 8/5-2016). 

 

Hall: ”Vattenfall ska vara klimatneutrala till 2050”. 13/12. Svenska Dagbladet. Tillgänglig på 

http://www.svd.se/hall-vattenfall-ska-vara-klimatneutrala-till-2050 (hämtad 6/5-2016). 

 

Johansson, Sandra, Nordh, Emelie Lindahl, Björn. 2015. Svenska börsjättar välkomnar 

Parisavtalet. Svenska Dagbladet. 15/12. Tillgänglig på http://www.svd.se/svenska-borsjattar-

valkomnar-paris-avtal (hämtad 6/5-2016). 

 

Rockström, Johan. 2015. Nästa år går vi från ord till handling för miljön. Dagens Nyheter. 

Tillgänglig på http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nasta-ar-gar-vi-fran-ord-till-

handling-for-miljon/ (hämtad 8/5-2016). 

 

Stiernstedt, Jenny. 2015. Avtal kan öppna för klimatmanipulering. Svenska Dagbladet. 13/12. 

Tillgänglig på http://www.svd.se/vagen-till-malet-blev-mindre-tydlig (hämtad 8/5-2016). 

 



	   42	  

Stiernstedt, Jenny. 2015. Parisbeslutet i korthet: vad hände egentligen? Svenska Dagbladet. 

13/12. Tillgänglig på http://www.svd.se/fyra-viktiga-fragor-om-klimatavtalet (hämtad 8/5-

2016) 

 

Stiernstedt, Jenny. 2015. Temperaturmålet mötets främsta arv. Svenska Dagbladet 13/12. 

Tillgänglig på http://www.svd.se/temperaturmalet-motets-framsta-arv (hämtad 7/5-2016). 

 

Svenska Dagbladet, 2015. FN-chefen: En triumf för mänskligheten. 17/12. Tillgänglig på 

http://www.svd.se/fn-chefen-avtalet-en-triumf-for-manskligheten (hämtad 6/5-2016).  

 

Svensson, Frida. 2015. SvD guidar: Här är det viktigaste från Parisavtalet. Svenska dagbladet. 

13/12. Tillgänglig på http://www.svd.se/det-behover-du-veta-om-parisavtalet (hämtad 7/5-

2016). 

 

Sörlin, Sverker. 2015. ”2015 var ett år av prövningar och fantastiska vändpunkter”. 31/12. 

Tillgänglig på http://www.dn.se/debatt/2015-var-ett-ar-av-provningar-och-fantastiska-

vandpunkter/ (hämtad 10/5). 

 

TT, 2015. Indiens premiärminister: ”rättvisan vann i Paris”. Svenska Dagbladet. 13/12. 

Tillgänglig på http://www.svd.se/indiens-premiarminister-rattvisan-vann-i-paris (hämtad 7/5-

2016).  

 

TT, 2015. Nu börjar det tuffa klimatarbetet. Svenska Dagbladet 13/12. Tillgänglig på 

http://www.svd.se/nu-borjar-det-tuffa-klimatarbetet (hämtad 7/5-2016). 

 

Bilaga 2: Intervjuer  

Lindstedt, Anna; Sveriges klimatambassadör. 2016. Intervju (email) 12/5-2016. 

 


