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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine how Swedish newspapers framed the campaign 

Earth Hour. Did media encourage their audience to join in and how did they create a sense of 

togetherness regarding the campaign?  

The theories connected to the study are media logic, media events, identity and the media, 

collective togetherness, symbolic interactionism and discourse. The method used was a 

qualitative discourse analysis. We analysed three Swedish newspapers: Aftonbladet, 

Barometern and Svenska Dagbladet. We analysed fifteen different texts ranging from regular 

news articles to columns. 

The results showed that Earth Hour continuously is presented as either a way to save the 

environment or as a useless stunt that people participate in to quiet their guilty conscience. 

Whether the text in question is positive or not regarding Earth Hour the message is always 

about urging the audience to act by participating or take an active choice to keep the light on 

and thereby not comply with the campaign. The results also showed that there are three 

different types of characters represented in the texts that serve as a way to create togetherness 

and awareness regarding the Earth Hour campaign. These three characters are the enthusiast, 

the prophet of doom and the sceptic. More than one of them is never represented in the same 

text and their main purpose is to symbolise the message that the text has. Continuously the 

characters give you a view of how to be a participant or a non-participant. These are the two 

sides you are given, there is nothing in between. By only showing one side of the discussion 

about the campaign the news papers were creating an “us” versus “them” kind of mentality 

where everything but “us” were considered wrong or simply ignored.  

Keywords: campaign journalism, Earth Hour, identity and the media, creating togetherness, 

media events, discourse analysis, Sweden, Barometern, Aftonbladet, Svenska Dagbladet. 
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1. INLEDNING 

Med syfte att väcka uppmärksamhet, samt visa politikerna att klimatförändringen är en viktig 

fråga, lanserades kampanjen Earth Hour år 2005. Sedan dess har människor över hela världen 

en gång om året, i en timmes tid, stängt ned alla sina elektriska apparater för att visa sitt 

engagemang för klimatet.  

Den 28 mars 2009 var första gången som Sverige officiellt deltog och inför denna händelse 

figurerade Earth Hour ofta i medierna. Vi blev intresserade av att undersöka hur medierna valt 

att behandla kampanjen men även hur människor uppmanades till aktiv handling. Till stor del 

fördes uppmaningskampanjen inför Earth Hour i medierna och således var det även här som 

gemenskapen stärktes. Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap, har skrivit om 

föreställda och kollektiva gemenskaper. Genom dessa identifierar sig människor inte bara 

med den egna gruppen inom ett visst fysiskt område utan även med människor som bor på en 

annan geografisk plats och som kan vara mycket olika dem själva. Upplevelsegemenskapen 

uppstår när vi möter andra individer i olika intressegrupper och som vi kan identifiera oss 

själva med (Gripsrud; 2008:19).  

Kenneth Holmqvist och Jana Hol ánová är docenter på den filosofiska institutionen och 

kognitionsforskare vid Lunds Universitet, de skriver att medierna cementerar tydligt 

begreppet ”vi” och ”dem” i den här typen av manifestationsbevakning. Ett ”vi” är bra och 

tyder på gemenskap medan ”dem” är dåligt och står därmed utanför samhällets kollektiva 

gemenskap (Holmqvists, Hol ánová; 1996:2). 

1.1.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilket sätt medierna uppmanar människor till att 

delta i Earth Hour. Detta genom att undersöka hur tre svenska tidningar behandlar kampanjen.  

Vår huvudfråga: 

 Hur framställs Earth Hour i medierna? 

Våra frågeställningar: 

 På vilket sätt uppmanar medierna människor till att delta i Earth Hour? 
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 Hur uppmanar texterna till aktiv handling i form av släckt lampa? 

 Hur konstrueras gemenskapen kring Earth Hour? 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel utvecklar vi begrepp som har stor betydelse för vår studie och som således kan 

behöva en mer ingående förklaring. Vi beskriver även organisationen bakom Earth Hour och 

kampanjen i sig. 

2.1.  Earth Hour 

Kampanjen för Earth Hour startades i Australien 2005 med hjälp av World Wide Fund for 

Nature, WWF, Australia och reklambyrån Leo Burnett Sydney. Tanken var att väcka intresse 

för klimatförändringarna men bygga budskapet på hopp istället för rädsla. Från början gick 

kampanjen under namnet The Big Flick. År 2006 ersattes The Big Flick med det nya namnet 

Earth Hour som står kvar än idag. Nästföljande år den 31 mars i Australien hålls 

öppningsceremonin för kampanjen 19.30 och 20.30 lokal tid. Medverkar gör 2,2 miljoner 

Sydneybor och 2100 affärsdeltagare. Efter detta dras planer upp för att göra Earth Hour till en 

nationell manifestation, men intresset runt om i världen är så pass stort att även andra länder 

meddelar att de vill medverka under 2008 års kampanj. Under det året deltar 371 städer i mer 

än 35 olika länder och gör således kampanjen till en internationell företeelse.  

2009 var första året då Sverige officiellt deltog tillsammans med långt fler länder och städer 

än tidigare år. Fler än 4000 städer i drygt 88 länder runt om i världen beräknas ha medverkat. 

Under detta år introducerades även Vote Earth-kampanjen med en egen symbol och sikte på 

miljökonferensen i Köpenhamn. Mitt under rådande miljökonferens, närmare bestämt den 16 

december, arbetar Vote Earth för att hela Köpenhamn klockan 19:00 lokal tid ska släcka ned 

för att visa sitt ställningstagande (www.earthhour.org 2009-11-18). 

I Sverige var 32705 privatpersoner, 164 kommuner, 1472 företag, 423 organisationer, 674 

skolor och 172 församlingar officiellt anmälda till den nedsläckningstimme som ägde rum 31 

mars mellan klockan 20:30 och 21:30 (www.wwf.se 2009-11-18). 

2.2.  Världsnaturfonden WWF 

World Wide Fund for Nature eller WWF är en partipolitiskt oberoende och obunden 

naturvårdsorganisation vars syfte är att bedriva naturvårdsarbete där utrotningshotade växt- 

och djurarter behöver akut eller långsiktiga åtgärder. Organisationen som startades 1961 

håller även ett vakande öga på hela naturtyper som exempelvis regnskogen. Idag finns WWF i 

http://www.earthhour.org/
http://www.wwf.se/
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nästan 100 länder och arbetar aktivt ute på fält, i laboratorier och vid internationella 

förhandlingsbord. Runt om i världen finns cirka fem miljoner bidragsgivare som till stor del 

finansierar WWF:s verksamhet och gör det till världens största ideella naturvårdsorganisation.  

Världsnaturfonden kom till Sverige 1971 med syfte att bidra med pengar till den 

internationella verksamheten och även avsätta pengar för svensk forskning, utbildning och 

naturvårdsverksamhet. Det huvudsakliga syftet för Världsnaturfonden är idag att skydda den 

biologiska mångfalden och främja naturresursernas uthålliga utnyttjande, detta både nationellt 

som internationellt (http://www.wwf.se 2009-12-03). 

2.3.  Kampanjjournalistik 

Enligt Eva Hertzman, Clara Tesch och Linus Torell, som skriver i sitt examensarbete från 

Journalisthögskolan i Stockholm, är gränsen mellan undersökande journalistik och 

kampanjjournalistik ofta hårfin men det finns vissa punkter att titta efter för att identifiera 

kampanjjournalistiken. Ett eller flera medier tar upp en fråga som är aktuell men oftast inte 

dagsaktuell och driver en kampanj om detta under en längre tidsperiod. I detta tar även 

medierna ställning genom att de väljer att driva en kampanj. Det finns ingen plats för 

diskussion inom kampanjjournalistiken, det är svart eller vitt och de goda mot de onda 

(Hertzman, Tesch, Torell; 1989:18). 

I de flesta fall är ämnena för kampanjerna okontroversiella på så vis att de flesta kan ställa sig 

bakom det som uppges vara målet. Exempel på det kan vara orättvist höga chefslöner eller att 

stoppa bostadslösheten. Med detta vill inte säga att kampanjerna inte kan vara kontroversiella 

på andra vis, till exempel kan de hota styrande element av samhället och verka för att avsätta 

makthavare. Oavsett vilket så är ämnena för kampanjerna påverkningsbara för strömningarna 

som just då råder i samhället (Hertzman, Tesch, Torell; 1989:19). Genomgående för all 

kampanjjournalistik är att den verkar för förändring. Det är med andra ord syftet med 

kampanjen. Exempel på dessa kan vara: 

 Missförhållande som är rent uppenbara som medierna vill ändra på. 

 Vill få industri, myndigheter och organisationer att agera. 

 Få enskilda att ändra sitt beteende. 

 Politiska syften. 

http://www.wwf.se/
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Ofta kan syftet med en kampanj vara en kombination av flera av dessa punkter. (Hertzman, 

Tesch, Torell; 1989:20).  

Ett av kriterierna för att något ska kunna kallas för kampanj är att det sker under en längre 

tidsperiod. Med andra ord att det publiceras någon form av serie. Detta finns att återhämta 

redan i själva ordet ”kampanj” som enligt Svenska Akademins ordlista betyder ”kortare 

period av intensiv verksamhet”. Sen hur lång tid denna kampanj faktiskt sträcker sig beror på 

hur pass stor uppmärksamhet den väcker hos allmänheten, hur tillgången på nytt material ser 

ut och hur den naturliga händelseutvecklingen är (Hertzman, Tesch, Torell; 1989:21). 

Ett annat sätt att känna igen kampanjjournalistik på är att källbehandlingen alltid är ensidig. 

De källor och intervjupersoner som uttalar sig i linje med kampanjen får övervägande mer 

plats än de som ställer sig som motpol. Kritiker, om de alls får komma till tals, ges en 

undanskymd plats och litet utrymme (Hertzman, Tesch, Torell; 1989:21). 

2.4.  Egenskaper hos en kommunikationskampanj 

Termen kampanj, som härstammar ur latinets campus, betyder fält och är från början militär 

och betyder egentligen fälttåg skriver kommunikationsforskaren Lars Palm. Ordet kampanj 

kan användas för att beteckna all slags målstyrd, planmässig, samordnad verksamhet, t.ex. 

förtalskampanj, betkampanj, sparkampanj eller annonskampanj. 

I kommunikationssammanhang säger termen kampanj egentligen inte mer än att sändaren har 

ett mål i sin kommunikation och att mottagarna tillsammans utgör ett kollektiv. 

Kommunikationsprocessen har också en viss varaktighet i tiden och den har en klar start- och 

slutpunkt (Palm; 1994:39). 

Enligt Palm finns det fyra karaktäristiska drag hos en kommunikationskampanj: 

1. En kampanj har ett syfte. 

Kriteriet är kanske inte lika självklart som det förefaller. Många planlösa så kallade 

kampanjer borde kallas något annat, om kriteriet skulle tillämpas konsekvent 

2. En kampanj är riktad mot en rimlig mottagargrupp 

3. En kampanj har en mer eller mindre klart definierad tidsgräns. 

En kampanjs livslängd kan definieras som perioden från kampanjens start till dess 

slutsatserna är dragna av utvärderingsförsöken. Kriteriet kan diskuteras. Vissa 

verksamheter skulle kunna betecknas som ständigt pågående kampanjer, t.ex. 
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verksamheten inom found raising-organisationer som Rädda Barnen och 

Cancerfonden eller opinionsbildande organisationer som Greenpeace, Amnesty och 

BRIS. 

En kampanj består av en samordnad uppsättning av aktiviteter (Palm; 1994:39). 
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

I kapitlet kommer vi att presentera, redovisa och förklara de teorier som vi valt att använda 

oss av i vår undersökning. Teorierna ska hjälpa oss att förklara varför rapporteringen av Earth 

Hour ser ut som den gör i ett antal svenska tidningar och hur detta påverkar 

samhällsmedborgarna. Vi har valt att stödja vår undersökning på teorier som medielogiken, 

Media Events, identitetsbegreppet och medierna, kollektiv gemenskap samt symbolisk 

interaktionism och diskurser. Teorierna ger en utgångspunkt för analysen och en förankring i 

tidigare vetenskap. I kapitlet tar vi även upp tidigare forskning inom samma fält som denna 

studie och som är relaterat till vår undersökning om hur Earth Hour framställs i medierna. 

Vår undersökning hör hemma inom journalistikforskningen och knyter an till 

massmedieforskaren Denis McQuails tes om mediernas betydelse för det sociala livet och vårt 

sätt att förstå världen (McQuail; 2005:14). 

3.1. Teori 

3.1.1.  Medielogiken  

Medielogiken är ett sätt att beskriva den speciella bild av politiska förhållanden, processer och 

relationer som massmedierna förmedlar. Enligt medieforskaren Jesper Strömbäck finns det sju 

generella element inom medielogiken: tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, 

konkretisering, personifiering och stereotypisering (Strömbäck; 1998: 20-21). Dessa kan ses 

som en form av berättartekniker som medierna utvecklat och använder sig av för att överleva i 

den tillvaro vi lever i som är ständigt präglad av ett beständigt överskott av information och 

ett konstant underskott av uppmärksamhet (Strömbäck, 2000:158).  

Medielogiken innebär att allt som passar mediernas format, dess organisation, interna 

arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet blir till nyheter (Strömbäck, 2000:157). 

Enligt David L Atheide, professor vid Arizona State University och sociologiprofessor Robert 

P Snow består alltså medielogiken av en form av kommunikation, en process genom vilken 

medierna presenterar och överför information (Altheide & Snow, 1991:9). Inom dessa ramar 

finns även en uppfattning om hur något ska se ut, behandlas och presenteras både när det 

gäller format och tid. Detta refererar till hur medierna påverkar den ”riktiga världens” events i 

sig självt men även hur de porträtteras och dess struktur (McQuail; 2005:331). 
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3.1.2.   Media events 

På grund av ändrad maktfördelning inom massmedierna är det nödvändigt att arrangera events 

som passar in på behovet av nyheter och arbetssättet på redaktionen när det kommer till tid 

och utformning. Idén om ett arrangerat media event hör samman med teorin om medielogik. 

Den har en uppenbar relevans när det kommer till dominerande trender inom 

nyhetsbevakningen, där familjära format och rutiner ramar in vissa kategorier av events 

(McQuail; 2005:331–332) 

Media events är ett begrepp som medieforskarna Daniel Dayan och Elihu Katz lanserat. Som 

exempel på media events anges Olympiska spelen, John F Kennedys begravning och Live 

Aid. Trots att dessa skiljer sig markant från varandra så finns det ett flertal gemensamma 

referenspunkter och det är i dessa som man kan återfinna media events. Generellt kan sägas 

att människor påverkas av media events på ett sådant sätt att de känner sig tvingade att 

avbryta sin dagliga rutin för att delta i dessa (Dayan, Katz; 1994:1). Dayan och Katz 

behandlar media events i kontexten televisionen där programmen kan ses som en diffus massa 

som konsumenten tar till sig i olika grad. Media events kräver å andra sidan uppmärksamhet 

och skiljer sig därför från andra typer av genrer inom TV-mediet (Dayan, Katz; 1994:4). 

Den mest markanta skillnaden mellan media events och andra typer av genrer är att de per 

definition inte sker av rutin, snarare är de avbrott från desamma. De som kan anses ha allra 

mest slagkraft får alla kanaler och program att avbryta sin vanliga rutin för att låta något annat 

ta plats. Vanligtvis är ett media event skapat och organiserat utanför mediernas arena, av 

exempelvis intresseorganisationer, för att sedan serveras av massmedierna (Dayan, Katz; 

1994:5). 

En gemensam referenspunkt för alla typer av media events är att de presenteras för folket på 

ett nästan ceremoniellt sätt fullt av respekt och vördnad inför det som sker. Journalisten som 

presenterar det hela överger omgående sitt vanliga kritiska förhållningssätt för att istället 

behandla ämnet med aktning (Dayan, Katz; 1994:7). 

En tydlig skillnad mellan vanlig nyhetsrapportering och den om media events är att när de 

berör konflikt så framhävs och firas försoning snarare än motstridigheterna. Ofta återfinns 

detta i den ceremoniella behandlingen där man verkar för att återställa ordningen och iklä 

konflikten en annan skepnad. Lite mer sällan är det för att uppnå förändring (Dayan, Katz; 
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1994:8). I dessa skeenden tar många gånger publiken en aktiv roll både i stort och i smått. Det 

kan handla om att klä sig fint, avbryta den dagliga rutinen eller utföra en handling. Dessa 

media events integrerar individer och grupper i ett gemensamt hjärtslag och väcker en 

nyfunnen lojalitet till samhället (Dayan, Katz; 1994:9). 

Ett media event kommer aldrig som en överraskning, till skillnad från en nyhetshändelse, utan 

är något planerat. Medierna kan ibland ägna dagar och även veckor åt att påminna sin publik 

om det som komma skall och även öva upp dem inför händelsen. Människorna påminns om 

symboliken, relevansen och följderna av ett stundande media event. Även när det gäller en 

engångsföreteelse kan denna ritual ske (Dayan, Katz; 1994:12). 

Karakteriserande för genren media events är att de ofta är ett uttryck för ett hjältedåd utfört av 

modiga män. Följt av en massaktion av folket där tanken är att folket har makten att stå upp 

för det de tror på. Gärna i uppror mot den rådande makten eller på grund av allmänt missnöje 

över en situation. I rapporteringen av media events framställs ofta hjältarna som mer 

betydelsefulla än de faktiskt är (Dayan, Katz; 1994:21). 

3.1.3. Identitetsbegreppet och medier 

Från dag ett i en människas liv existerar tillhörighet i olika grupper som skapar en ”vi och 

dem”-mentalitet skriver Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap. Från början kan det 

vara så enkelt som barn kontra vuxna eller pojkar kontra flickor. Dessa begrepp utvecklas 

sedan till ”vi stockholmare” eller ”vi svenskar” med tillhörande uppfattningar om vad som 

definierar den egna gruppen. Inom olika institutioner så som skola och arbetsplats förstärks 

dessa grupptillhörigheter, så även i medierna.  

Massmedierna säger kanske inte så mycket om skillnaderna mellan Djursholm och Rinkeby, 

men de säger en hel del om dem med och utan snopp, liksom de berättar mycket om Malmö, 

Amerika och Långtbortistan. [...] Vi får tidigt lära oss att Sverige är ett speciellt land i världen 

och att alla svenskar har något gemensamt som skiljer dem från andra (Gripsrud; 2008:18). 

Enligt Gripsrud har gemenskapen och identiteten i den egna gruppen under många år 

förstärkts av medierna, bland annat genom lokalpressen. Visserligen kanske ämnen utanför 

gränserna behandlas, men det viktigaste är ändå nyheter som Bertas krukmakarkurs och 

byggnationen av ett nytt villakvarter. Vad vi som konsumenter lär oss av medierna är med 

andra ord att det viktigaste är ”vi”, inte ”dom” (Gripsrud; 2008:19). 
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Ur rent historiskt perspektiv har medierna varit med och utvecklat tanken om den nationella 

identiteten. Långt tillbaka i tiden förmedlade dagspressen de första intrycken om den 

nationella gemenskapen som ett kollektiv eller en gemenskap av människor som inte enbart 

befinner sig inom samma fysiska område utan som också utgör en samtidig 

upplevelsegemenskap. Detta är vad man kan benämna som föreställda kollektiv och i många 

situationer kan gemenskapen i dessa vara oerhört kraftfulla. Det trots att vi inte känner 

varandra, inte bor på samma plats och som i mångt och mycket är olika oss själva (Gripsrud; 

2008:19). 

Identiteten hos en människa är som ett lapptäcke av olika identitetstillhörigheter. Vi får lära 

oss av bland annat medierna vad det betyder att vara flicka, men även vad det betyder att vara 

tonåring och från Skåne. Dessa i förhållande till varandra men även i förhållande till vår 

omvärld ger oss en så kallad social eller kollektiv identitet. Inte att förväxlas med den 

personliga identiteten där vi blickar inåt och ställer frågan ”vem är jag?”. Där ser vi vad som 

är unikt med oss själva, vad som skiljer oss från andra, medan den kollektiva identiteten letar 

efter likheter (Gripsrud; 2008:20). 

Kultur måste även relateras till kommunikation och medierna när de är sedda ur ett 

sociologiskt perspektiv menar Håkan Thörn, professor i sociologi. Den 

kommunikationsteknologiska utvecklingen som skett under sena 1900-talet har möjliggjort 

för den samtida kulturens globalisering. Genom exempelvis Internet har människor över hela 

världen kunnat kommunicera och på så vis identifiera sig med andra över stora avstånd 

(Thörn; 2004:76). 

Björn-Ola Linnér är föreståndare vid Centrum för klimatpolitisk forskning och professor vid 

tema Vatten i natur och samhälle vid Linköpings Universitet och enligt honom finns det inom 

viss journalistik ett ledmotiv som kan liknas vid ledmotiven inom musiken. Dessa är till för 

att väcka känslor, skildra situationer och berätta om personligheter och tankar. Ett exempel på 

detta är användningen av ordet ”vi” i aktiv bemärkelse där ”vi” uppmanas att agera, ofta för 

allas bästa. Om och om igen träffas läsaren av detta ”vi” och lär sig genom det hur berättelsen 

ska förstås (Linnér; 2005:23–24). 
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3.1.4.  Diskurs  

En diskurs kan sägas vara ett bestämt sätt att tala om och förstå världen skriver Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Phillips, båda universitetslektorer vid Roskilde 

universitetscenter. Oftast rymmer ordet diskurs en idé om att språket är konstruerat i olika 

mönster som våra yttranden följer när vi agerar inom vissa speciella sociala domäner, 

exempelvis så talar man om ”medicinsk diskurs” eller ”politisk diskurs”. För att analysera 

dessa mönster så används diskursanalys (Winther Jörgensen, Phillips; 2000:7). Mats 

Börjesson, docent i sociologi, skriver att diskurser representerar eller föreställer verklighet, 

samtidigt som de skapar världen genom läggande tyngdpunkter och givande av selektiva 

skildringar. Betydelsen av diskurs är att samtalsprocedurers innehåll och form styrs av 

kulturellt och historiskt givna regler (Börjesson; 2003:19). 

Diskurser kan också förklaras som talordningar och logiker som bestämmer vad som är 

kulturellt och socialt accepterat. De talar om var gränserna går för vad som är ”sant”, 

”trovärdigt”, ”gott”, ”förnuftigt”, etcetera . Diskursens ordning styrs av tonläget, upplägget, 

presentationsformerna och sättet att tala. (Börjesson; 2003:21).  

Med diskurser skapas mening, sammanhang och förståelse. Utan de tolkningar som diskurser 

innebär skulle varje enskildhet stå för sig självt, som en enskild händelse vars sammanhang, 

orsak och likar var frånvarande – om vi överhuvudtaget skulle se något! (Börjesson; 2003:23). 

Norman Fairclough är lektor i lingvistik vid University of Lancaster. Han menar att begreppet 

diskurs är stort och ibland förvirrande och det kan vara bra att skilja på två viktiga sinnen: 

Den första typen av diskurs dominerar språkstudier, social handling och interaktion, 

människor som interagerar tillsammans i verkliga sociala situationer. Den andra dominerar en 

form av kunskap inom samhällsteorin, en diskurs som en social konstruktion av verkligheten 

(Fairclough; 1995:18). 

Men för att förklara vad diskurser egentligen är, och hur de fungerar, måste man genomföra 

en analys av dem. Då gäller det att söka sig till de mer utvecklade metoderna och teorierna i 

diskursanalysen (Winther Jörgensen, Phillips; 2000:7). 
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3.2. Forskning 

3.2.1. Kollektiv gemenskap 

När människor skapar identitet så byggs den med många olika delar. Enligt Bronislaw 

Szerszynski, docent vid Lancaster University, och Mark Toogood, docent vid University of 

Central Lancashire, kan det handla om kultur, kön, nationalitet eller ekonomisk status. Den 

allra viktigaste kan sägas vara det som samlar stat, kultur och samhälle – nationen. 

Förhållandet mellan kollektivet och individen är den viktigaste formen för det som benämns 

”kollektiv identitet” (Szerszynski, Toogood; 2000:225). 

Media content and form convey not just ’information’ alone, but also particular framings of self 

and world, and it is through this latter kind of process that a sense of global belonging, global 

connectedness and global responsibility may be forged (Szerszynski, Toogood; 2000:223). 

Begreppet kollektiv gemenskap är en del av en kulturell tolkningsram som definierar 

människor utefter en kollektiv gemenskap, subjektivt som upplevd identitet, enligt Sven 

Nilsson som är fil.dr. och docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Då alla 

människor kan ses som olika med olika kulturer, ursprung och tankar så innebär rättvisa och 

jämlikhet att bli erkänd och behandlad som olika basis av en grupptillhörighet och upplevd 

identitet. Kännetecken hyllas genom att skillnader betonas och förstärks. Inom denna 

kulturella tolkningsram går vägen mot jämlikhet och rättvisa genom en kulturell 

identitetskamp. Den kulturella gemenskapen gör gällande att samhällets uppgift är att se till 

gruppernas bästa, detta utifrån deras egna prioriteringar (Nilsson; 2003:34).  

I det svenska samhället pågår en kamp för att hävda sina gruppintressen och bli synlig och 

erkänd. På vägen mot erkännande av den egna gruppen synliggörs även de grupper och 

intressen som man profilerar sig mot. Genom detta splittras samhället upp i konkurrerande 

särintressen. I detta skapas en kollektiv gemenskap inom den egna gruppen där de som inte är 

med blir avskrivna som ”de andra” i en negativ bemärkelse (Nilsson; 2003:34). 

Identitet handlar om enhet och likhet. Å ena sidan finns den kollektiva identiteten som genom 

ett kollektivt sammanhang ger oss en föreställd gemenskap med andra och uppfattningar om 

vår egen självbild. Å andra sidan den personliga identiteten som ställer frågorna; Vem är jag? 

Vad är unikt hos mig? 
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När vi sorterar intrycken från våra medmänniskor och från medierna gör vi oss 

uppfattningar om likheter och skillnader mellan oss själva och de andra. [...] 

Medierna är skapare av föreställda gemenskaper (Gripsrud; 2008:18–19). 

 

Kollektiv gemenskap är när enskilda individer går ihop i organiserade grupper av arbets- eller 

intressegemenskap. Vare sig det gäller produktion, politik eller rekreation är att delta i ett 

samhälle samma sak som att vara med i många sådana gemenskaper. Isolering är frånvaron av 

desamma (Larsson; 2008:13). 

 

3.2.2.  Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism handlar om symboler och interaktioner. Ett exempel som Bosse 

Angelöw, docent och socialpsykolog, och Thom Jonsson, universitetslektor i socialpsykologi 

vid Växjö universitet, tar upp är en trädkramares agerande. Där kan man se att själva 

utförandet av trädkramande, det vill säga när man fysiskt lägger armarna om ett träd, är en 

handling. Detta medans handlingen även har en symbolisk betydelse där handlingen syftar till 

att visa hur betydelsefull miljön är. Ordet träd är bara ett ord men det refererar till det faktiska 

trädet ute i verkligheten (Angelöw, Jonsson; 2000:18). 

I pressammanhang kan man se på hur läsarna tolkar symboler i en bild. Om till exempel 

ovannämnda trädkramare fångas på bild med en näsduk för ansiktet så kan du som läsare 

tolka detta på många olika vis. Kanske är personen rädd för fotografen, polis eller andra 

närvarande. Eller så är han bara förkyld. Finns det uppgett i texten att polisen använt tårgas så 

kan vi tolka bilden som att det är det personen i fråga försöker skydda sig mot (Angelöw, 

Jonsson; 2000:19). 

Den andra viktiga sidan av den symboliska interaktionismen är ordet interaktion. Det betyder 

i korthet samspelet mellan två olika personer där de interagerar, de har ett ömsesidigt 

förhållande till varandra. Tillsammans med symboltolkandet blir interaktionen en teori som 

ser på människan som en symbolförmedlande varelse som i samspel med andra personer 

skapar sitt medvetande och sin jag-uppfattning (Angelöw, Jonsson; 2000:19). 

Rollteorin  

Det finns flertalet olika skolor inom den symboliska interaktionismen men den mest relevanta 

för den analys som vi kommer att genomföra är rollteorin. Denna pekar på de sociala rollernas 
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betydelse och undersöker hur dessa, som en del i samhällslivet, påverkar det individuella 

beteendet hos en person. I detta finns det även en del som ser på olika sociala rollers funktion 

och de förväntningar som kan komma att riktas mot en person med en bestämd uppgift eller i 

en specifik roll. Dessa är internaliserade av samhällsmedlemmarna, vilket innebär att 

individer införlivar uppfattningar, förklaringar och teorier som kommer utifrån. 

Internaliseringen i detta sammanhang sker ofta omedvetet och kan sättas i samband med hur 

människor övertar samhällets normer, värderingar och ideologier genom exempelvis 

massmedierna (Angelöw, Jonsson; 2000:31). 

3.2.3.  Environmental campaign construction and symbolism: in the case of WWF’s campaign 

“Earth Hour” 

Ekaterina Kazakova, magisterstuderande vid Svenska Lantbruksuniversitetet, har undersökt 

Earth Hour-kampanjen som ägde rum i Ryssland och hur denna kunde ha så stora framgångar 

som kampanjen faktiskt hade. I detta har hon bland annat ställt frågorna: Hur har den 

övergripande kommunikationsstrategin sett ut? Vilka kanaler har använts och varför? Vilka 

verktyg har använts? Vad har de velat att publiken ska göra och vilket resultat förväntade de 

sig? (Kazakova; 2009:4) 

Kazakova menar att alla miljökampanjer som förespråkas är baserade på att definiera svaren 

på tre punkter. Vilka är målen? Vilka är publiken? Vilka är strategierna? I exemplet Earth 

Hour har man satsat på att nå ut till största och bredast möjliga publik. Detta eftersom målet 

med kampanjen var att komma ut till hela samhället med information om 

klimatförändringarna. Det gjorde man genom en symbolisk handling, att släcka ned alla ljus 

under en timme. Målen kunde definieras som på kort sikt att skapa engagemang hos folk och 

organisationer, långsiktigt att nå förändring under miljökonferensen i Köpenhamn. Dock, 

målet att förändra regeringars attityd gentemot klimatet var inte något som användes i 

kampanjen för att engagera den lilla människan för att inte skrämma iväg den stora massan 

(Kazakova; 2009:19–20). 

Strategin för Earth Hour var istället uppbyggd runt idén att den symboliska handlingen var 

den viktiga kärnan, det som skulle få folket att engagera sig. Å ena sidan öppnade 

nedsläckningen en möjlighet att kommunicera och knyta an över geografiska och kulturella 

gränser. Å andra sidan öppnade det dörren för missförstånd eftersom det var svårt att förklara 
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symboliken när handlingen defacto inte ledde till några faktiska energibesparingar (Kazakova; 

2009:20). 

Att sprida budskapet var en mycket viktig del där man använde sig av flygblad, internetforum, 

Facebook, mediebevakning, pressreleaser och presskonferenser. Det viktigaste var att 

budskapet kom från pålitliga källor, därför användes flera kändisar som förespråkare. 

Sammanfattningsvis var kampanjen en effektiv sådan då syftet var att väcka intresse och 

engagemang hos människor. WWF använde sig av pragmatiska och bildande verktyg för att 

påverka. Enligt Kazakova gjorde de detta genom kommunikationsmöjligheterna så som 

övertalning, retorik, bilder, reklam, nyhetsartiklar och andra symboliska handlingar 

(Kazakova; 2009:20). 

3.2.4.  Medierna som arena för miljöpolitiken 

Esa Väliverronen, professor i kommunikation vid Helsingfors universitet, har undersökt hur 

medierna fungerar som en arena för miljöpolitiken. Hon anser här att massmedierna har en 

betydande roll både som en arena och som en definierare av miljöproblemen. Frågan som 

ställs är om medierna gör plats åt den miljöpolitiska diskussionen på ett opartiskt sätt eller om 

de gynnar vissa problemställare och problemställningar (Väliverronen; 1998:81). 

Diskussionen kring miljöproblemen har varierat i styrka och frekvens i massmedierna under 

åren. Delvis är den händelsebaserad, exempelvis vid olyckstillbud, och delvis är den en 

dagordningsfråga.  

Hurudana är de mekanismer som tar upp miljöproblemen till samhällsdiskussion och till 

människornas medvetande? Varför väcker vissa miljöproblem mer uppmärksamhet än andra? 

(Väliverronen; 1998:82) 

För att ge svar på dessa frågor används tre viktiga punkter: 

1. Förespråkare 

Samhällsproblemen i sig själva tar inte plats i det offentliga rummet utan det krävs att 

enskilda människor, grupper eller organisationer för fram problemet. I dagsläget finns flertalet 

organisationer som ägnar sig åt att lyfta upp miljöproblematiken. Dessa har under de senaste 
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åren börjat präglas av en allt större professionalism och internationalism. Två exempel på 

detta är Greenpeace och WWF. (Väliverronen; 1998:82). 

2. Legitimering 

Det krävs även institutioner som ger problemen samhällelig legitimitet. Experter, forskare och 

myndigheter är de som oftast äger ordet och miljörörelsens andel är liten. Därför har det blivit 

allt vanligare att använda sig av mediestrategier för att skapa publicitet. Miljöpolitikens 

förkämpar producerar mediehändelser och färdigt material som medierna sedan tenderar att 

publicera utan kritiskt granskande eller kontextuell tolkning (Väliverronen; 1998:82–83). 

3. Inramning 

Medierna i sin publicering av miljörelaterat material använder sig av en inramning där de 

försöker strukturera separata händelser eller stora fenomen till en helhet som går att 

överblicka med orsaker och följdverkningar. En stor del i inramningsprocessen är valet av 

namn för problemet i fråga och vilken typ av verbala eller visuella symboler som används. 

Ofta används metaforer, slagord och visuella bilder för att förstärka inramningen. Inom dessa 

ramar läggs en uppfattning om problemet som avgör hur konsumenten ska tycka och tänka. 

Väliverronen menar följande: 

Liksom politiken överhuvudtaget, har också miljöpolitiken allt tydligare blivit en imagepolitik, 

där olika aktörers möjlighet att framträda i offentligheten väsentligt beror på deras förmåga att 

skapa en trovärdig bild av sig själva. [...] Eftersom massmediernas nyhetsförmedling präglas av 

rutinmässighet och brådska kan färdiga kommunikéer publiceras oredigerade om upphovskällan 

anses allmänt pålitlig (Väliverronen; 1998:83).  

 3.2.5. En studie kring begreppet kampanjjournalistik 

På JHS i Stockholm gjorde Eva Hertzman, Clara Tesch och Linus Torell en omfattande studie 

i begreppet kampanjjournalistik. I denna ringar de in kampanjjournalistikens uppbyggnad, 

syfte, mål och effekt.  

Anledningen till att en kampanj uppstår kan bero på tre olika saker: 

 En engagerad reporter väljer att behandla ett ämne, kanske på grund av hans 

specialkunskaper eller ett extra intresse.  
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 Under vissa perioder diskuteras en del ämnen mer flitigt och sätter då ton för den 

allmänna debatten.  

 En redaktionsledning eller dylikt kan ha en önskan att driva vissa specifika frågor och 

ser därför till att driva en kampanj. 

Oavsett vilken av dessa tre som är sanningen för en specifik kampanj så kommer de allra 

flesta ursprungligen från en vanlig nyhetsartikel, gärna med ett uppenbart missförhållande. 

Denna artikel åtföljs sedan av andra artiklar, reportage och intervjuer som allt mer tar formen 

av en kampanj (Hertzman, Tesch, Torell; 1989:18). 

Syftet med att driva en kampanj kan vara många, men de allra vanligaste kan sägas vara att 

sälja fler tidningar och locka fler läsare/lyssnare. Även att fungera som en moralens väktare 

där medierna vill värna om sina läsare/lyssnare och värna om att man har samma världsbild 

och värderingar. Självfallet vill medierna även visa att man står på läsaren/lyssnarens sida 

genom att föra den lilla människans talan mot överheten. I detta önskar även medierna att 

påverka opinionen i en viss riktning och i sin tur uppnå de mål som direkt eller indirekt sats 

upp. Det finns även en önskan om att skapa egna nyheter och att vara först med en fråga som 

leder till resultat. Här i kan man återfinna anledningar till varför kampanjjournalistik är en del 

av nyhetsarbetet (Hertzman, Tesch, Torell; 1989:20–21). 

För att en kampanj ska få maximal effekt krävs det att konsumenterna är med och behåller 

intresset. Detta jobbar medierna för genom många olika metoder som återkommande puffar, 

telefonslussar/telefonväkterier för att få in människors åsikter och personvinklar på artiklarna. 

En annan populär metod är att samla in underskrifter och brev för att visa makthavare att 

allmänheten bryr sig. Slutligen kan man säga att när medierna sätter upp mål skapar de 

spänning och engagemang hos lyssnaren, de vill vara med och se hur det går. Medierna ser 

även till att skapa en gemenskap och identifikation med läsaren/lyssnaren för att hålla kvar 

greppet om diskussionen (Hertzman, Tesch, Torell; 1989:25–26). 
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4. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

För vår studie av hur Earth Hour framställs i medierna var det intressant att se hur kampanjen 

konstruerades i vanliga dags- och kvällstidningar. Syftet var att få ett så pass brett empiriskt 

material som möjligt och därför valde vi att studera artiklar ur två dagstidningar och en 

kvällstidning. I kapitlet redogör vi också för de analysmetoder vi använt, diskursanalys samt 

semiotisk bildanalys. 

Vi ska undersöka hur texterna uppmanar människor till att agera och vilka argument som 

används. Vår undersökning knyter an till hur medierna påverkar våra tankar om 

samhällsgemenskap. 

4.1.  Val av material 

Det var viktigt för oss att välja två ledande rikstäckande tidningar och valet föll därför 

naturligt på Svenska Dagbladet och Aftonbladet som båda har en stor läsarkrets. Vi valde 

dessutom att analysera en tredje tidning, lokaltidningen Barometern. Att valet föll på just 

Barometern beror på att det är en tidning som är ledande inom sitt geografiska område. 

4.2.  Svenska Dagbladet (SvD) 

Obunden moderat daglig morgontidning utgiven i Stockholm, grundad 1884, tabloid sedan år 

2000. Ursprungligen var SvD ett organ för unionsfientliga och tullvänliga krafter men antog 

år 1897 en mer kulturell och opolitisk inriktning. Efter att Gustaf von Platen (chefredaktör 

1974-82) tog över ledningen blev tidningens politiska hållning allt mer friare och ”obunden 

moderat”. Sedan 1998 ägs aktiemajoriteten av det norska medieföretaget Schibsted. SvD har 

en upplaga på cirka 195 000 exemplar i veckan (www.ne.se; 2009-11-17). 

4.3.  Aftonbladet 

Socialdemokratisk kvällstidning, grundad 1830 av Lars Johan Hierta. Aftonbladet är en 

sjudagarstidning sedan 1910. Efter att P.G Peterson tog över tidningens ledning i början av 

1930-talet blev Aftonbladet en mer modern, masspridd tabloid inriktad på främst snabba 

sensationsnyheter, idrott och nöje. År 1994 etablerade Aftonbladet sig som första dagstidning 

på Internet (eget bolag sedan 1999) och år 1996 blev Aftonbladet, efter några sviktande 

upplagor, åter Sveriges största kvällstidning. Det norska mediebolaget Schibsted tog över den 

ekonomiska kontrollen över Aftonbladet 1996 medan LO behöll kontrollen över tidningens 

http://www.ne.se/
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politiska innehåll. Aftonbladet har en upplaga på cirka 370 000 exemplar på vardagar och 

cirka 430 000 exemplar på söndagar (www.ne.se; 2009-11-17). 

4.4.  Barometern Oskarshamns-tidningen 

Barometern är en lokaltidning förlagd till Kalmar län som ägs av koncernen Gota Media AB. 

Tidningen distribueras sex dagar i veckan genom försäljning av prenumerationer och 

lösnummer. Ledarsidan i Barometern har en uttalad moderat inriktning 

(http://www.gotamedia.se; 2009-11-18). 

Denna dagstidning grundades 1841 av Jon Engström men blev först 1912 en 

sexdagarstidning. Barometern föddes ur grundarens önskan om att ha ett eget språkrör och 

under starten präglades den av en bitter fejd med konkurrenten Kalmar-Posten. Enligt siffror 

från 2008 har denna moderata lokaltidning en upplaga på 43 600 exemplar i veckan 

(www.ne.se; 2009-11-18). 

4.5.  Urval av artiklar i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Barometern 

I de olika medierna valde vi att studera nyhetsartiklar, inklusive krönikor, kåserier och 

debattartiklar, som innehåller frasen Earth Hour. Detta för att i största möjliga mån hitta olika 

format och vinklar på kampanjen. Sedermera sorterade vi ut texter som, även om det 

innehåller frasen Earth Hour, inte direkt berör kampanjen eller om vi hittade flera texter som 

berör samma händelse. Detta för att undvika upprepningar. 

Det material vi studerade gäller texter publicerade under en tvåveckorsperiod, 21 mars – 4 

april 2009, i de olika tidningarna. Vi valde att hämta material från de två olika veckorna 

eftersom vi ansåg att den största mediebevakningen av Earth Hour ägde rum just då. Det 

innebär en vecka före samt en vecka efter att kampanjen gick av stapeln.  

Vid kontakt med Svenska Dagbladet fick vi alla artiklar som innehöll orden "Earth Hour" och 

var publicerade under vår valda tidsram. Dessa skickades till oss i pdf-format. Aftonbladet 

hade ingen möjlighet att förse oss med vare sig papperstidningarna eller pdf-filer utan 

hänvisade oss till Mediearkivet. Här gjorde vi en sökning på "Earth Hour" och gjorde sedan 

en likadan sökning på Aftonbladets egen hemsida. Vid sökningen i Mediearkivet återfanns 

färre artiklar än vid sökningen i tidningens egen sökmotor. Alla artiklar vi fann jämfördes 

sedan mot varandra och vi kunde se att alla artiklar som hittades i Mediearkivet också 

http://www.ne.se/
http://www.gotamedia.se/
http://www.ne.se/
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återfanns i sökningen på Aftonbladets hemsida. Således kunde vi få tag i originalartiklarna 

med tillhörande bilder. Vi använde oss även av de artiklar som inte återfanns i Mediearkivet 

men som kom upp vid sökningen på Aftonbladet. Barometern var den enda tidningen som 

hade artiklar i pappersformat att tillgå. Utifrån dessa har vi sedan sorterat ut alla texter vi 

kunde hitta som berörde kampanjen. 

Totalt undersökte vi 15 texter varav fem stycken från vardera tidning. Att antalet urvalda 

texter blev just femton stycken var inte planerat utan ett resultat av urvalsprocessen. Det blev 

även så att dessa texter fördelade sig jämt över tidningarna vilket också var en slump. De 

analyserade texterna förtecknas i bilaga 1. I bilaga 2 bifogas exempel på analyserade artiklar. 

De bilder som vi analyserade var nio till antalet eftersom dessa var de enda som publicerats i 

samband med våra urvalda texter. Ett urval av dessa återfinns i bilaga 3. 

4.6.  Val av metod – kvalitativ diskursanalys 

Vi valde att göra en kvalitativ analys för vår studie eftersom vi ansåg det vara den bästa 

metoden för vårt ändamål. För att kunna besvara frågorna i vår frågeställning behövdes inget 

brett underlag men däremot djupgående textanalyser. Vi använde oss av diskursanalys för att 

se vilken diskurs som formas och för att kunna tolka innehållet i texten (Fairclough; 1995:59). 

I vår studie valde vi också att använda oss av semiotisk bildanalys, och främst av begreppen 

denotation och konnotation, för att kunna analysera de underliggande budskapen och 

betydelserna i bilderna (Gripsrud; 2008:142). 

4.7.  Diskursanalys  

Diskursanalys är att se ett fenomen som någonting (Börjesson; 2003:22). Enligt Börjesson 

(2003:19) innebär diskursanalys att problematisera själva andemeningen i en företeelse. Det 

gäller allt från sociala kategorier till handfasta ting. Diskursanalytiska frågor kring 

människans samhälle rör det som är verklighetsskapande samt vilka kulturella 

försanthållanden, det vill säga ett påstående om att någonting föreligger på ett visst sätt, som 

ligger som grund för konstruktioner av verkligheten. Diskursanalys har alltså som 

utgångspunkt att värden alltid tolkas genom kulturellt schabloniserade raster. Att studera 

diskurser innebär att fundera över det som sägs, på vilket vis det sägs och om det hade kunnat 

sägas på ett annat sätt. Diskursers gränser påvisar därmed vad som inte är möjligt att säga i ett 

visst sammanhang. En annan viktig aspekt inom diskursanalytisk forskning är att se till vem 
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som får tala. Det råder en talordning - Vem är mest kapabel till att tala i den miljö och på den 

plats där den aktuella diskursen verkar? (Börjesson; 2003:21). 

Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete och docent i sociologi vid Göteborgs universitet, 

skriver följande: 

Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. Ingen 

text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en diskursanalys läser 

man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man granskar dem för att 

undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive implicerar (Sahlin; 1999:100).  

Diskursanalys beskrivs ibland som konsten att fånga det för-givet-tagna, alltså det som är lika 

dolt som självklart sant. Det kan vara i en organisation, i ett klassrum likväl som i en 

journalistisk text. Diskursanalys är alltså det som forskaren gör och som innebär att denne 

tillför något nytt till forskningen. 

Enligt lingvistikern Norman Fairclough kan diskursanalys fastställa en ram för hur man 

analyserar mediernas språk. Han menar att språket är en viktig del inom forskningen om 

samtida processer av sociala och kulturella förändringar i samhället (Fairclough; 1995:2-3). 

Norman Fairclough har gjort en modell med tre övergripande frågor som man bör ställa till de 

nyhetstexter man analyserar: 

 Hur framställer texten ”världen” (händelser, personer, relationer)? 

 Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

 Vilka relationer upprättas mellan aktörer och mellan aktörer och läsare? 

Utifrån artikelns placering, textens omfång och tillhörande bilder gjorde vi en första överblick 

av hur Earth Hour framställs i medierna. När vi gjorde en mer djupgående analys valde vi att 

konstruera följande frågor för att försöka få svar på vår forskningsfråga: 

 Hur beskrivs en deltagare respektive en icke-deltagare? 

 Hur uppmanar medierna till aktiv handling? 

 Hur beskrivs Earth Hour? 

 Hur konstrueras gemenskapen kring Earth Hour? 

 Vem får uttala sig om frågor rörande kampanjen? 
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4.8.  Semiotisk bildanalys – denotation och konnotation 

Semiotik, vetenskapen om tecken och kommunikation, är en grundläggande teori bakom 

bildspråk och bildpedagogik. Hasse Hansson, högskolelektor i bildpedagogik vid Kostfack, 

Sten-Gösta Karlsson, lektor vid lärarutbildningen i Uppsala och Gert Z Nordström, professor i 

bildpedagogik vid Konstfack menar att genom att förklara vilken roll en bild har inom den 

mänskliga kommunikationen kan man också göra olika sammanhang begripliga (Hansson, 

Karlsson, Nordström; 2006:7-9). 

Semiotisk analys handlar om att tolka tecken och kulturella koders betydelser i bilder eller 

texter. Inom ramen för denna metod har vi använt oss av begreppen denotation och 

konnotation när vi analyserat våra bilder. Denotation handlar om att en bilds ytliga budskap, 

det man kan se direkt vid en första anblick. Konnotation är en bilds underliggande budskap, 

den association man får när man tittar på en bild (Gripsrud; 2008:142). 

Gripsrud (2008) förklarar denotation och konnotation på följande sätt: 

Dessa två betydelser kallas inom den semiotiska teorin denotation, som är den första, ’direkta’ 

betydelsen, och  konnotation som är den andra, ’indirekta’ betydelsen. Kon-notation betyder 

ordagrant med-betydelse, vilket alltså innebär att konnotationen hos ett fenomen är lika 

välbekant som denotationen (Gripsrud; 2008:142). 

4.9.  Metodkritik – Undersökningens tillförlitlighet 

Om Earth Hour hade funnits under längre tid i Sverige så hade vi kunnat göra en analys över 

tid och sett hur kampanjen konstruerats i medierna under flertalet år. Earth Hour har förvisso 

funnits i Sydney sedan 2005 och utanför Australiens gränser sedan 2007 men kampanjen kom 

till Sverige först 2009. Eftersom det enbart är de svenska medierna vi valt att undersöka så 

föll detta alternativ snabbt bort. 

Vad gäller det empiriska materialet och urvalet av detsamma så hade vi kunnat få en än mer 

övergripande bild om vi analyserat artiklar från fler källor samt från andra typer av medier. 

Nu styrdes vi av en tydlig tidsgräns och tvingades således att sålla mängden empiriskt 

material. 

Under analysens gång sållades flertalet artiklar bort trots att de publicerats i valda medier 

under den tidsram vi satt upp. Detta gjorde vi då vissa av dessa artiklar inte direkt rör 

kampanjen alternativt var ytterst likt annat material vi valt ut. Här kan man självfallet kritisera 
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hur detta urval gått till och mena att vi gjort ett subjektivt urval eller helt enkelt att den 

mänskliga faktorn fått spela för stor roll. Möjligen hade någon annan, satt i samma situation, 

gjort ett annat urval och därför fått ett annat resultat.  

Det empiriska materialet kommer från tre olika tidningar och kom även i lika många format. 

Artiklarna från Barometern är i pappersformat från de faktiska tidningarna som tryckts, 

Svenska Dagbladet är pdf-versionen av tidningen och Aftonbladets artiklar kommer från en 

sökning i Mediearkivet och tidningens egen sökmotor. Det hade självfallet varit mer idealiskt 

att få allt empiriskt material på samma sätt och således kunnat eliminera risken att formatet 

påverkar innehållet. Detta var dock inte möjligt.    

Det subjektiva urvalet och det lilla antalet artiklar kan göra det svårt att dra några generella 

slutsatser för medier i allmänhet. Det behöver emellertid inte förta undersökningens 

tillförlitlighet vad gäller den analys vi gjort utifrån frågeställningen om hur Earth Hour 

framställs i just de medier vi valt att analysera. Även om detta är en mindre undersökning som 

kanske inte tillför mycket till forskningsområdet så är den ändå genomförd på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt och kommer i och med det med en tillförlitlighet. Det går 

kanske inte att generalisera att Earth Hour framställs på ett visst sätt över tid men för den 

tidsperiod vi analyserat anser vi att våra slutsatser är tillförlitliga och giltiga.  

Vårt tillvägagångssätt är byggd på teorin om diskursanalys och utförd efter en tillförlitlig 

modell. Således anser vi att vårt tillvägagångssätt är giltigt när det gäller att få svar på de 

frågor vi ställt. De felkällor som kan återfinnas i vår undersökning är att det finns fler ledande 

tidningar vars empiriska material kanske skiljer sig från de vi analyserat. Hade vi då tagit med 

dessa skulle kanske resultatet sett annorlunda ut. Detta är dock ingenting vi vet eller haft 

möjlighet att undersöka. Vi anser därför att det går att lita på våra data eftersom vi vid flera 

tillfällen tydliggjort att det rör sig om ett begränsat empiriskt material och att vi inte drar 

slutsatser om medier i allmänhet.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med vår kvalitativa undersökning var att undersöka hur Earth Hour framställs i 

medierna och hur gemenskapen kring kampanjen konstrueras. Detta gjorde vi genom en 

diskursanalys samt semiotisk bildanalys. De frågeställningar vi använt oss av är: 

 Hur framställs Earth Hour i medierna? 

 På vilket sätt uppmanar medierna människor till att delta i Earth Hour? 

 Hur uppmanar texterna till aktiv handling i form av släckt lampa? 

 Hur konstrueras gemenskapen kring Earth Hour? 

Vi har valt att redovisa analysen efter frågeställningarna och dessa kopplas till våra valda 

teorier i slutet av varje avsnitt. Kapitlet avslutas med att vi presenterar vår bildanalys.  

I vår undersökning använder vi oss av begreppen världen och den diskursiva världen. Med 

begreppet världen menar vi den faktiska planeten som vi bor på. Med den diskursiva världen 

menar vi den världsuppfattning som återfinns i en text. Vi har valt att kursivera den diskursiva 

världen för att förtydliga när detta används samt för att läsaren ska kunna särskilja de olika 

begreppen. 

5.1.  Earth Hours framställning i medierna 

När det kommer till framställningen av Earth Hour i medierna så har vi fokuserat mycket på 

texternas vinkling och språkbruk. Vad vi har funnit är att alla artiklar är ytterst renodlade vad 

gäller vinkel. Därför var det möjligt att avgöra hur Earth Hour framställs bara genom att se 

vilka som får tala och vad de säger. Om en artikel upprepade gånger använder ord och uttryck 

som ”engagemang”, ”även Globen ska släckas” eller ”för en ljusare framtid” så tolkar vi det 

som att Earth Hour framställs som ett världsfenomen som ska göra skillnad.  

För att kunna se hur Earth Hour framställs i medierna krävs det en förhållningspunkt, något 

att sätta det i förhållande till. I alla artiklar om kampanjen finns en tydlig uppfattning om 

världen både i ordets konkreta bemärkelse, det vill säga vår planet, och den diskursiva världen 

(Fairclough; 1995, Börjesson; 2003). Exempelvis artikeln "Eldshow när stan släckte", 

publicerad i Barometern 090330, där världen består av Sverige i allmänhet och Kalmar i 

synnerhet. Det finns ett geografiskt "världen" men likväl finns en känsla om världen, en 
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uppfattning om världens tillstånd, som Earth Hour växer fram i. I flertalet artiklar är den 

konkreta världen en hotad plats som sänder sitt sista hopp till makthavarna. 

Beslut måste ha fattats i otaliga styrelserum, informella sammanträden hållits och kontakter ha 

tagits mellan tjänstemän och politiker på alla nivåer. [...] Det är något att fundera över för våra 

egna, och andra länders politiker, inför allt som komma skall för vår överkonsumerade värld 

(När världen inte var sig lik; Barometern: 090331). 

Ordet ”överkonsumerade” tolkar vi som att jordens befolkning har en överkonsumerande 

livsstil som vi inte är beredda att kompromissa med. Vi vill inte sälja stadsjeepen för en 

eldriven bil eller ge avkall på vårt konsumtionssamhälle. Vi uppfattar det som att det i artikeln 

är ett materialistiskt synsätt som bygger vårt samhälle och detta är något vi skulle kunna göra 

förändringar i som rent konkret skulle vara långt mer effektivt för klimatarbetet än att släcka 

lampan under en timme.  

Här talas det om ett globalt klimatproblem som kommer att utplåna det samhälle vi idag byggt 

upp. Enligt texten är det något skrämmande som kräver aktiv handling från oss alla för att 

eliminera den hotbild som skapats. En del i detta är den världsbild som återfinns i flertalet 

artiklar där den diskursiva världen är en gränslös gemenskap där alla ”går man ur huse” för att 

manifestera. 

Och det är ett ordentligt tryck. Manifestationen Earth Hour har slagit alla förväntningar. 

Uppslutningen är rekordstor (Mörk timme för en ljusare framtid; Barometern: 090328). 

Texten gör gällande att Kalmars domkyrka likväl som Egyptens pyramider kommer att släcka 

ner, det finns inga avstånd eller betydelseskillnader att tala om i denna värld. Det är en global 

gemenskap som genomsyras av hopp och framtidstro byggd på engagemang.  

I alla analyserade artiklar finns det en tydlig uppfattning om att klimatfrågan är en allvarlig 

sådan som hotar vår planets existens. Dock är det inte lika enhälligt vad gäller 

världsuppfattningen och åtgärderna. På ena sidan står de som ser ett gränslöst jordklot där alla 

gör gemensam sak, även de som enbart ser till ett litet geografiskt område talar om denna 

gemenskap. På andra sidan finns Earth Hours motståndare som i och för sig ser samma hot, 

men inte samma lösning. Ett exempel på detta är en debattartikel publicerad i Svenska 

Dagbladet och skriven av tre borgarråd i Stockholm stad:      
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Istället för budskapet att rädda världen genom att släcka lampan borde det alltså vara att byta till 

en ny och mer effektiv lampa [...] Det är genom vårt exempel vi ger världen hopp, ett exempel 

som visar att det inte är genom att släcka ner vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling, 

utan genom fortsatt utveckling och framtidstro (Mörkläggning sänder fel signal; Svenska 

Dagbladet: 090328) . 

Texten ger en känsla av att vissa är bättre än andra, i detta fall Stockholm stad, och således 

finns det även en motpart, de som är mindre bra eller rent ut sagt dåliga. Det är här vi 

tillsammans med världsuppfattningen får en insyn i hur Earth Hour framställs i medierna. Det 

vill säga att vara delaktig i Earth Hour och släcka lampan under en timme är enligt texten att 

sända fel signal och fokusera på fel del av klimatdebatten. Enligt artikeln möter inte 

kampanjen de höga miljö- och klimatambitioner som Stockholm stad har. Istället uppges 

Stockholm vara ett internationellt föredöme i miljöarbetet: 

Stockholm har blivit ett miljöföredöme i världen [...] för att vi är en stad i ständig utveckling 

som vi kunnat bygga och investera i allt mer miljövänliga lösningar [...] Att släcka ned 

Stockholm vore därför att sända helt fel signaler (Mörkläggning sänder fel signal; Svenska 

Dagbladet: 090328). 

Enligt artikeln "En mörk timme ska förändra världen", som publicerades i Svenska Dagbladet 

090328, är Earth Hour uppmaningen som blev en samhällsaktion. De som deltar i kampanjen 

bidrar tillsammans till att skapa en ljusare framtid och därmed en bättre värld. Vidare i 

artikeln framgår det hur många städer och länder som anmält att de kommer att delta. Den 

diskursiva världen framställs som om det finns en möjlighet att vara gränsöverskridande i 

denna kampanj. Under den timme då Earth Hour äger rum så är vi alla förenade oavsett land, 

kultur och bakgrund.  

Merparten av de analyserade artiklarna framställer Earth Hour som en viktig kampanj. Flera 

artiklar beskriver Earth Hour som en manifestation men inte en direkt lösning på klimathotet. 

Kampanjen framställs som ett viktigt gränsöverskridande arbete men det stora miljöproblemet 

som samhället tampas med uppges vara ytterst mångdimensionerad och svåråtgärdad. 

Klimatfrågan är global. Vill vi framgångsrikt hindra klimatkatastrofen krävs globala lösningar i 

en komplex internationell politisk miljö (Global opinionsbildning om klimatet är viktig; Svenska 

Dagbladet: 090328). 
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Ordet ”klimatkatastrofen” tolkar vi som ett mycket negativt laddat ord. En katastrof är något 

som drabbar många människor, kanske till och med hela länder eller kontinenter, och är 

förödande. Denna artikels användande av ordet ”klimatkatastrofen” tolkar vi som att 

miljöproblemet inte är ett lättkorrigerat mindre problem utan kan leda till en tragedi av 

internationella mått. Att använda detta värdeladdade ord är att bygga skrämselpropaganda för 

att få människor att reagera och agera för miljön. 

Andra artiklar talar om Earth Hour som något storartat och världsomvälvande som kan 

komma att betyda mycket för jordens framtid.  

Det är helt enkelt ett mirakel att se vad som kan hända om människor bara kan och vill 

samarbeta [...] Det kan bli ödesdigert att inte lyssna på opinion som med den nya tekniken 

sekundsnabbt kan sprida sig över hela världen (När världen inte var sig lik; Barometern: 

090331). 

Sättet att beskriva Earth Hour i de analyserade artiklarna går att koppla till Dayan och Katz 

teori om media events. De menar att definitionen av ett media event är den att människor, vid 

förekomsten av en sådan, känner sig tvungna att avbryta sin dagliga rutin för att delta (Dayan, 

Katz; 1994:1). Karakteriserande för media events är att de ofta är ett uttryck för hjältedåd. 

Detta följs av en massaktion av folket som står upp mot den rådande situationen för något de 

tror på (Dayan, Katz; 1994:21). 

Att Earth Hour konstrueras som en samhällsaktion, där jordens befolkning går ihop för att 

rädda klimatet, går att relatera till hur Gripsrud skriver om de föreställda gemenskaper som 

medierna är med att framkalla. Han menar att människor som inte befinner sig inom samma 

geografiska område ändå kan känna en gemenskap grundad på samma värderingar (Gripsrud; 

2008:19).  

5.2.  Hur medierna uppmanar människor till att delta i Earth Hour 

I de analyserade texterna uppmanas man som läsare att delta genom en lång rad av argument 

för Earth Hours betydelse. Det genomgående klart tydligaste argumentet för deltagande är 

miljön och en världsomfattande förändring av densamma. Samtliga texter, där medborgarna 

uppmanas till att delta i Earth Hour, har som huvudargument att klimatet är ett globalt 

problem som uppges behöva en global aktion. Enligt artiklarna kan en framtida katastrof 

förhindras om vi kämpar gemensamt och visar vår ståndpunkt för världsledande politiker. 
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Texterna betonar vilken kris den konkreta världen befinner sig i och beskriver det som viktigt 

att delta och bilda opinion kring miljöfrågan. Earth Hour uppges vara ett viktigt led i detta. 

Det påvisas också att en stor grupp, kanske även en majoritet, ska vara med i denna nya form 

av samhällaktion och således finns det ett underliggande påstående att även vi bör delta. Det 

finns ett tydligt exempel på detta i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet: 

Att delta i manifestationen är kostnadsfritt, bildar opinion, och sätter fokus på det reella 

miljöarbetet”. […] Klimatfrågan är global. Vill vi framgångsrikt hindra klimatkatastrofen krävs 

globala lösningar. (Global opinionsbildning om klimatet är viktigt; Svenska Dagbladet:090328) 

Ordet ”framgångsrikt” tolkar vi i ovan nämnda citat som att deltagandet i Earth Hour kan få 

ytterst positiva effekter för klimatet. Det handlar inte bara om att stoppa det som sker med 

miljön utan nå framgång utöver det som krävs för att vända de negativa effekterna. Med andra 

ord att vi gemensamt, hela världens samlade befolkning, kan ha en så pass stor inverkan att vi 

kan rädda vårt jordklot och få det att tillfriskna.  

I flera av texterna finns det också konkreta uppmaningar om deltagande i kampanjen, både 

genom indirekta eller direkta citat. I texterna intervjuas kända eller ledande personer som 

läsarna förmodas känna igen och kan relatera till. Det är experter eller människor med 

uppenbar auktoritet, och som är välrepresenterade, som får ta plats och leda medborgarna 

”rätt”. Läsaren erbjuds ta del av både fakta och värderingar gällande deltagandet. Bland annat 

får svenska ambassadörer för Earth Hour komma tills tals och berätta varför det är viktigt att 

delta i kampanjen. Genom deras uttalanden erbjuds vi inte bara en upplysning om deras tankar 

kring kampanjen men också tips och råd på hur vi själva bör göra för att engagera oss. Ett 

annat exempel är klimatkommunikatören på WWF, Barbara Evaeus, som i en artikel bland 

annat citerar FN:s  generalsekreterare Ban Ki-Moon och Sveriges miljöminister Andreas 

Carlgren som båda propagerar för deltagande och vikten av engagemang: 

FN:s generalsekreterare uppmanar folk att delta, och miljöminister Andreas Carlgren gick ut i ett 

pressmeddelande och bad människor påverka (En mörk timme ska förändra världen; Svenska 

Dagbladet:090328). 

I artikeln erbjuds vi som läsare, genom dessa indirekta citat, en relation till exempelvis 

miljöministern och får en uppmaning direkt från honom att vi ska delta i Earth Hour. Genom 

denna typ av text inbjuds vi att stå sida vid sida med experterna där det underliggande 
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budskapet är att vi tillsammans kan rädda vår planet. Ett budskap som är direkt riktat till FN:s 

klimatmöte i Köpenhamn i december 2009. 

Ofta återkommande i texterna är gemenskapen i att sitta i mörkret under en timme för att 

manifestera. Om detta engagemang inte är tillräckligt för att locka medborgare till deltagande 

finns det i vissa texter även ett aviserande om att gå ihop och manifestera tillsammans på en 

gemensam plats. Genom att förenkla deltagandet inbjuds medborgare till en relaterad Earth 

Hour-show som uppmanar till handling:  

På Larmtorget blir det en timmes program med tal, teater, eldshow och miljöspartips (Mörk 

timme för en ljusare framtid; Barometern:090328). 

Textens underliggande budskap är att den här typen av deltagande är en viktig symbolisk 

handling där det inte handlar om att spara el, bara att släcka ljuset. Merparten av de 

analyserade texterna uppmanar till handling genom liknande exempel om hur andra Earth 

Hour-deltagare i olika delar av världen och det, som ovan nämnda, egna landet kommer att 

hantera manifestationen. I Aftonbladets artikel ”Miljoner agerar för miljön” (090326) får 

läsaren bland annat ta del av att Landshövdingen i Falun bjuder in till middag i mörkret och 

att torget i Nässjö ska bli till en enda stor eldshow. Internationellt delges vi bland annat att 

OS-arenan ”Fågelboet” i Peking samt Sydneys berömda operahus ska släckas ner. Detta som 

en form av redovisning för vilka som valt att delta i kampanjen och visa på att hela världen är 

en enda stor, god samhällsmedborgare som tar ansvar för miljön. Texten beskriver det som 

företeelser som kan tyckas trevliga och avundsvärda och dessa visas upp som i ett försök att 

inspirera dig som läsare att ta egna liknande initiativ. 

I de analyserade artiklarna finns det också en tydlig uppskattning från exempelvis 

arrangörernas sida om hur många människor som kommer att delta. Genom att presentera 

dessa samhällsmedborgare som ”goda” blir den underliggande meningen i texten också att vi 

bör sluta upp och delta för att tillhöra denna kategori av ”goda samhällsmedborgare”. 

Det är helt enkelt ett mirakel att se vad som kan hända om människor bara kan och vill 

samarbeta (När allt inte var sig likt; Barometern:090331). 

Ordet ”mirakel” tolkar vi som något extraordinärt, något som inte sker till vardags. Ett 

mirakel upplevs av oss som något gudomligt betingat med andra ord något som står utöver 
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den vanliga människans förmåga att åstadkomma. Det underliggande budskapet i texten blir 

således att vi kan åstadkomma underverk när vi går ihop och gör gemensam sak. 

Texterna låter förstå att världen kan räddas om vi alla går ihop och mörklägger våra hem i en 

timme. Problemet i sig framställs inte som att det har många dimensioner utan den diskursiva 

världen är svart eller vit, det är de goda mot de onda.  

Artiklarna som uppmanar till ett deltagande trycker genomgående på att det är en 

livsnödvändighet. Vi tolkar texternas budskap som att den planet vi lever på uppges vara 

hotad och döende. Lösningen som presenteras för detta är att sluta upp och manifestera inför 

klimatmötet i Köpenhamn. Vi tolkar detta budskap som att det är vår plikt som 

samhällsmedborgare att delta i Earth Hour om vi bryr oss om jordens framtid. 

För att göra Earth Hour-uppmaningen om deltagande rättvisa är det också viktigt att ta med 

debatten kring kampanjen. Alla är givetvis inte positivt inställda till Earth Hour eller 

uppmanar till deltagande. Det finns snarare ett tydligt avståndstagande i en del av texterna där 

läsaren uppmanas att inte medverka i kampanjen. Det underliggande budskapet är allt som 

oftast att avstå från manifestationen eftersom det inte är den enskilda människans uppgift att 

lösa klimatproblemet. I krönikan ”Enskilda individer kan aldrig lösa problemet” menar 

textförfattaren att det inte finns något meningsfullt med Earth Hour: 

Klimathotet är inte på skoj. Det kräver extremt snabba och omfattande åtgärder. Som enskilda 

individer kan vi aldrig lösa problemet, det är alldeles för stort för det (Enskilda individer kan 

aldrig lösa problemet; Aftonbladet:090324).  

Krönikörens användande av ”skoj” tolkar vi som ett indirekt hån mot Earth Hour. Kampanjen 

blir avfärdad som ett skämt i anslutning till detta ord och man får en uppfattning om att 

deltagarna i Earth Hour inte förstår klimatproblemets allvar. Därmed tolkar vi det som att 

även deltagarna sätts i samma dumförklarade fack som kampanjen. 

Genom att förklara sitt eget agerande för publiken gör krönikören det möjligt även för 

publiken att ändra sin åsikt. Ytterligare ett exempel på detta är representanter för Stockholms 

stad, som också valt att stå utanför kampanjen. De menar att man genom att vara delaktig i 

Earth Hour och släcka lampan under en timme sänder fel signal och fokuserar fel del av 

klimatdebatten: 
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Istället för budskapet att rädda världen genom att släcka lampan under en timme borde det alltså 

vara att byta till en ny och mer effektiv lampa. […] Det är genom vårt exempel vi ger världen 

hopp (Mörkläggning sänder fel signal; Svenska Dagbladet:090328). 

Det sätt som människor uppmanas att delta i Earth Hour går att koppla till begreppet kollektiv 

gemenskap som Nilsson (2003) och Larsson (2008) skrivit om: Kollektiv gemenskap uppstår 

när enskilda individer går ihop i organiserade grupper av arbets- eller intressegemenskap där 

de som inte är med blir avfärdade som ”de andra” i negativ bemärkelse. En sådan 

intressegrupp är således även Earth Hour.  

Precis som identitet handlar om likhet och enhet finns den kollektiva gemenskapen. Denna 

skapar människor genom att delta i Earth Hour. Det kollektiva sammanhanget ger dem en 

föreställd gemenskap med andra som också deltar i kampanjen och uppfattningar om den 

gemensamma självbilden. Gripsrud menar att medierna är skapare av föreställda 

gemenskaper. De intryck vi får från våra medmänniskor sorterar vi och medierna ger oss 

uppfattningar om likheter och skillnader mellan de andra och oss själva (Gripsrud; 2008:18–

19).  

I artiklarna talas det mycket om deltagare och icke-deltagare då det skapas en känsla av ”vi 

och dem”-mentalitet som Gripsrud skriver om (Gripsrud; 2008:19). En människas identitet är 

inte enbart uppbyggd av en syn på sig själv, exempelvis som Stockholmare. Istället är det en 

blandning av olika identiteter och vissa av dess skapas av medierna. Medierna talar om för oss 

vilka ”vi” uppfattas vara, inom till exempel den nationella identiteten och således även vilka 

”dem” är (Gripsrud; 2008:20). Vad vi som konsumenter lär oss av medierna är således att det 

viktigaste är ”vi” och inte ”dem” (Gripsrud; 2008:19). När artiklarna talar om vikten av ett 

deltagande så skapas ett ”vi” och de som står utanför som icke-deltagare blir ”dem”. 

5.3.  Uppmaningar till aktiv handling i form av släckt lampa 

Uppmaningen till aktiv handling konstrueras i flertalet texter genom en presentation av 

slumpmässigt utvalda platser som valt att släcka lampan under en timme. Det underliggande 

budskapet är i många fall att om vi gör likadant, går ihop och slår av all elektricitet, kan 

världen räddas. Ett tydligt exempel på detta är Svenska Dagbladets artikel ”En mörk timme 

ska förändra världen”: 
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Fler än hälften av landets kommuner har anmält sig. Stockholm stad, som inte tror på budskapet 

släck lampan – rädda världen, har valt att avstå (En mörk timme ska förändra världen; Svenska 

Dagbladet:090328). 

 

Enligt flera av de analyserade texterna framställs mediet självt som en aktör som påvisar att 

de kommer att delta i manifestationen. Genom att ställa sig som en aktiv deltagare uppmanar 

tidningarna till agerande. De tillhör en gemenskap som du som läsare bjuds in till. 

 

Kungen gör det på lördag. Tillsammans med Aftonbladet (Kungen gör det på lördag. Vi också; 

Aftonbladet: 090323). 

Som texten beskriver det finns det en subtil uppmaning till handling i denna artikel. Detta 

tolkar vi genom följande tydliga formuleringar: ”Dags att släcka ljuset – för ett bättre klimat” 

och ”Klockan 20.30 på lördag är det dags att släcka”. Det underliggande budskapet är att till 

och med kungen är med – var det du också.  

Det finns ytterligare ett tydligt exempel på hur tidningarna tar ställning och uppmanar läsarna 

till att manifestationssläcka sina lampor. Aftonbladet publicerade 090324 artikeln ”SLÄCK 

LAMPAN – 4 dagar kvar” där vi direkt i rubriken uppmanas till att släcka ner. Texten klargör 

också i ingressen att ”Miljontals människor världen över släcker ljuset för ett bättre klimat”. 

Därmed uppmanas vi indirekt till aktiv handling om vi vill värna om klimatet och vill visa att 

vi tar miljöhotet på allvar. Det finns ytterligare ett direkt uppmanande i slutet av ingressen:  

 

På lördag klockan 20:30 är det dags. Släck lampan du också (SLÄCK LAMPAN – 4 dagar kvar; 

Aftonbladet:090324). 

 

En av flera instickare är när artisten Lasse Berghagen som, enligt Aftonbladet, meddelar att 

han kommer att delta i kampanjen i skepnad av Earth Hour-förespråkare: 

 

Att släcka alla ljus en speciell kväll i stora delar av världen är ett lysande sätt att visa att vi bryr 

oss om våra barns framtid, säger artisten Lasse Berghagen, ambassadör för Earth hour (Miljoner 

agerar för miljön; Aftonbladet:090326). 

”Våra barns framtid” tolkar vi som ett mycket värdeladdat uttalande. Att dra in barnen i 

debatten och tala om deras framtid kan vara känsligt hos många människor. Det går att tolka 
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som att om vi inte går med i Earth Hour så bryr vi oss inte om våra efterlevande. Med andra 

ord kommer de att ärva en sjuk planet och tar skada om inte vi tar ställning för miljön nu. 

Artikeln slår även an på kändissträngen och visar publiken att i denna gemenskap huserar 

kända personer och där får även du vara med. Som texten beskriver det klargörs det hur bra 

kampanjen är för att göra din röst hörd. 

Men alla röster uppmanar inte till aktiv handling genom släckt lampa. I vissa texter är det 

underliggande budskapet att Earth Hour framställs som en orättvis kampanj där män på höga 

hästar pekar åt medborgarna hur de ska agera i frågan. Kåsören Heléne Ljung på Barometern 

gör tydligt i sitt kåseri att hon anser att det är fel att placera ett sådant ställningstagande i 

knäet på människor: 

Allvarligt talat: skulle jag bli beordrad att manifestationssläcka lampor en timme, skulle jag 

enbart göra det som en protest mot verklighetsfrånvända bonusdirektörer. Jag tror till och med 

att jag skulle kunna leva i mörker i två timmar (Magplask gör ont men det går över; 

Barometern:090331). 

Teorier om medier och identiteter påvisar tydligt att det inom journalistiken finns ett ledmotiv 

som kan liknas vid ledmotiven inom musiken. Detta ledmotiv kan väcka känslor, skildra olika 

situationer eller berätta om tankar. Enligt Linnér är ett exempel på detta användningen av 

ordet ”vi” i aktiv bemärkelse (Linnér; 2005:23–24). ”Vi” uppmanas att agera, att släcka 

lampan i en timme. Som läsare träffas man ofta av detta ”vi” och lär oss på så vis hur vi ska 

agera för samhällets bästa, hur vi ska agera för en bättre framtida miljö. Vi ska helt enkelt 

vaka i mörkret under en timme. 

När medborgare uppmanas till att aktivt släcka lampan pekar detta på den sociala rollens 

betydelse. Enligt Angelöw och Jonsson går detta att koppla till rollteorin där de olika rollernas 

sociala funktion och förväntningar kan komma att riktas mot en person med en viss bestämd 

uppgift. Som individer innebär detta att vi införlivar uppfattningar, förklaringar och teorier 

som kommer utifrån. Våra handlingar sker i detta sammanhang ofta omedvetet genom att vi 

övertar samhällets normer och värderingar då vi influeras av massmedierna (Angelöw, 

Jonsson; 2000:31). 
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Den tillspetsning som artiklarna använder sig av är direkt relaterat till medielogiken som 

Strömbäck skrivit om. Enligt honom handlar det om sju olika punkter som medierna vilar på: 

tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering, personifiering och 

stereotypisering (Strömbäck; 1998:20–21). Personifiering kan man återfinna bland annat i att 

man använder kända människor som Lasse Berghagen och kungen. Ett exempel på 

konkretisering är texter som jämställer rädda klimatet med uppmaningen att släcka lampor.  

 

Enligt medielogiken finns en uppfattning, inom ramarna för arbetsprocessen på redaktionerna, 

om hur något ser ut, presenteras och behandlas både när det gäller format och tid. Detta 

refererar till hur medierna påverkar den ”riktiga världens” events i sig självt men även hur de 

porträtteras och dess struktur (McQuail; 2005:331). Det medierna väljer att skriva om Earth 

Hour påverkar oss som läsare i vår uppfattning om densamma. Potentiellt skulle detta kunna 

leda till att Aftonbladets uppmaningar gör att vi deltar i kampanjen. 

 

Att släcka lampan kan sägas vara en symbolisk handling kopplad till Angelöw och Jonssons 

teori om symbolisk interaktionism. Denna gör gällande att en deltagares agerande handlar om 

symboler och interaktioner. Delvis är det en fysisk handling att släcka lampan och delvis har 

det en symbolisk betydelse som syftar till att visa miljöns betydelse (Angelöw, Jonsson; 

2000:18). 

5.4.  Den konstruerade gemenskapen kring Earth Hour 

Mediernas gemensamhetsskapande kring Earth Hour valde vi att analysera genom hur 

texterna beskrev deltagare och icke-deltagare. Att ställa sig negativ till icke-deltagare tolkade 

vi som ett sätt för textförfattarna att bygga upp en ”vi” och ”dem”-mentalitet. Detta i sin tur 

leder till att publiken ska göra ett aktivt val att antingen vara med i gemenskapen eller gå över 

till den andra sidan. Omvänt gäller det även för hur texterna beskriver en deltagare. Ur detta 

har vi sedan sammanfattat tre olika karaktärer som förekommer i artiklarna och på olika vis 

hjälper till att bygga upp en gemenskap. Dessa karaktärer är entusiasten, domedagsprofeten 

och skeptikern. Syftet med de tre karaktärerna tolkar vi som ett sätt för texterna att beskriva 

deltagaren och icke-deltagaren utifrån karaktärernas diskursiva världsbild. 

I alla artiklar som analyserats konstrueras en gemenskap kring Earth Hour, oavsett om denna 

gäller en gemenskap i utanförskapen eller en gemenskap i ett deltagande.  
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5.4.1. Entusiasten 

Entusiasten förkommer i flertalet artiklar och personifieras ofta av en WWF-anställd eller 

någon som är ansvarig för ett Earth Hour-relaterat event. Dessa kommer med positiva 

uttalanden och känns överhuvudtaget inte vid några negativa aspekter. Artiklarna beskriver, 

med hjälp av entusiasten, Earth Hour som en folkfest som kan rädda världen:  

 

Över hela jorden tros dessutom hundratals miljoner privatpersoner ha släckt lamporna 

(Kalmarbor släckte 38 000 lampor; Barometern:090331). 

Samhörigheten i flertalet texter konstrueras genom en presentation av kända landmärken och 

kulturskatter som kommer att släcka ned sina lampor. Exempel på dessa uppges vara 

Eiffeltornet i Paris och Operahuset i Sydney. Att släcka ner viktiga landmärken kan uppfattas 

som en tydlig symbolhandling. Det blir mer slagkraftigt om en byggnad med många ljus, eller 

en känd turistattraktion som många känner till, släcks ner än exempelvis den lokala 

mataffären. Detta är dock inte genomgående i alla analyserade texter. Flertalet artiklar 

konstruerar en gemenskap genom att peka på just den lokala mataffären eller en stor 

uppslutning av människor på stadens torg, gärna i förhållande till att människor över hela 

världen gör detsamma: 

Miljontals människor världen över släcker ljuset för ett bättre klimat (SLÄCK LAMPAN – 4 

dagar kvar; Aftonbladet:090324). 

Gemenskapen i dessa typer av artiklar kan sammanfattas i ett enda ord: samhällsaktion. När 

kampanjen beskrivs som en växande våg av engagemang och framtidshopp konstrueras en 

gemenskap där alla kan få vara med, att allt fler väljer att vara det, och påverka och ingen 

behöver ofrivilligt stå utanför.  

 

2007 släcktes Sydney ner och förra året deltog 35 länder i uppmaningen om en mörk timme. 

Idag har fler än 3000 städer i 85 länder anmält sig till Earth Hour [...] (En mörk timme ska 

förändra världen; Svenska Dagbladet:090328). 

 

Här finns ingen hierarki, ingen elit, utan alla som vill inbjuds och är per definition lika 

delaktiga i förändringen. Inga deltagare i denna text bedöms efter grader av engagemang utan 

alla värderas lika, det vill säga som aktiva samhällsmedborgare.  
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Mycket siffror på minskad elförbrukning och antalet deltagare presenteras i dessa artiklar. 

Detta gäller både förväntade siffror i de artiklar som publicerats inför kampanjen samt 

resultaten i de texter som publicerats efter nedsläckningen. I artikeln ”Kalmarbor släckte 

38 000 lampor”, publicerad i Barometern 090331, framställs entusiasten som någon som 

hjälper till för en god sak. Icke-deltagarna nämns överhuvudtaget inte i texten och existerar 

inte i denna artikels diskursiva världsbild. 

 

Därutöver hjälpte Kalmarborna till med en effektminskning motsvarande två glödlampor per 

hushåll (Kalmarbor släckte 38 000 lampor; Barometern:090331). 

 

Likaså beskrivs en deltagare som någon delaktig i en större rörelse som vill sända ett budskap:  

 

Istället var det ett sätt att visa att miljontals människor runt om i världen tar klimatfrågorna på 

största allvar (Kalmarbor släckte 38 000 lampor; Barometern:090331). 

5.4.2. Domedagsprofeten 

Den andra förekommande karaktären i artiklar om Earth Hour är domedagsprofeten. Denna 

ställer sig förvisso positiv till Earth Hour men istället för att tala om stor uppslutning och 

folkfester så ligger fokus på en mörk världsbild och ett ökat hot. Genom att tala om rädslan 

och negativa miljöeffekter skapar domedagsprofeten en gemenskap kring Earth Hour som är 

byggd på oro. 

 

I de artiklar som analyserats fanns två olika utgångspunkter, tillika ståndpunkter, att tillgå. 

Det var de som ställde sig positiva till Earth Hour och de som inte ville delta. Gemensamt för 

dem alla var förekomsten av deltagaren och icke-deltagaren som framställdes på olika sätt 

beroende på artikelns utgångspunkt. Ett exempel är artikeln ”Global opinionsbildning om 

klimatet är viktig”, publicerad i Svenska Dagbladet 090328, som ställer sig på deltagarens 

sida. En icke-deltagare i detta fall personifieras av Stockholm stads borgerliga politiker och 

beskrivs som okunniga och dåligt informerade om sakers rätta tillstånd: 

  

Borgerliga politiker som är motståndare till Earth Hour har missat vad frågan handlar om 

(Global opinionsbildning om klimatet är viktig; Svenska Dagbladet:090328). 
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Icke-deltagaren fortsätter att definieras utefter passivitet och en önskan att inte vara delaktig i 

saker och ting:  

 

Borgerlig beröringsskräck kan bli ett hinder för den breda opinion som krävs för att klimatfrågan 

ska drivas med tillräcklig kraft (Global opinionsbildning om klimatet är viktig; Svenska 

Dagbladet:090328). 

 

En icke-deltagare i denna text uppges inte bry sig om, eller förstår inte att bry sig tillräckligt, 

klimatfrågan och framtiden.  

 

Deltagaren å andra sidan uppges vara en välinformerad människa som ser att Earth Hour är en 

manifestation för att bygga upp engagemang, och inte en lösning på klimatförändringarna:  

 

Vi i landstinget väljer att se de släckta lamporna som en illustration av de oerhört allvarliga 

effekterna som en accelererad klimatkris kan medföra (Global opinionsbildning om klimatet är 

viktig; Svenska Dagbladet:090328). 

 

Deltagaren beskrivs som bekymrad och engagerad, redo att delta i allt som skulle kunna 

hjälpa till att påverka miljödebatten.  

 

Ett exempel på detta är debattartikeln ”Global opinionsbildning om klimatet är viktigt”, 

publicerad i Svenska Dagbladet 090328, från ett borgarråd i Stockholm stad som ställer sig 

emot beslutet att staden inte ska delta i kampanjen. Gemenskapen i denna text konstrueras 

genom en tyngdpunkt på det mörka hotande problem som vilar över oss. Detta ”oss” är även 

en viktig del i konstruerandet av gemenskap kring Earth Hour. Problemet beskrivs som 

globalt och likaså arbetet mot en lösning. Det är vi tillsammans som ska bekämpa hotet och 

Earth Hour är ett led i detta. 

  

Att delta i klimataktionen står alltså inte på något sätt i motsättning till att driva ett klimatarbete i 

yttersta frontlinjen. Tvärtom (Global opinionsbildning om klimatet är viktigt; Svenska 

Dagbladet:090328). 

 

Med ordval som ”klimatkatastrofen” och ”fundamental oro” tolkar vi det som att texten vill 

slå an en sträng av oro hos sin publik och lösningen som presenteras är ett gemensamt 

agerande. 
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Vi i landstinget väljer att se de släckta lamporna som en illustration av de oerhört allvarliga 

effekterna som en accelererad klimatkris kan medföra (Global opinionsbildning om klimatet är 

viktigt; Svenska Dagbladet:090328). 

5.4.3. Skeptikern 

Den tredje förekommande karaktären är icke-deltagaren personifierad: skeptikern. Denne 

ställer sig utanför all form av deltagande i kampanjen och fokuserar helt och hållet på att göra 

sin ståndpunkt klar och tydlig. Skeptikern förekommer inte i nyhetsartiklar tillsammans med 

någon av de andra karaktärerna. De exempel bland artiklarna som analyserats är uteslutande i 

krönike- eller kåseriform. I krönikan ”Enskilda individer kan aldrig lösa problemet”, 

publicerad i Aftonbladet 090324, framställer krönikören sig själv som skeptiker inför 

kampanjen och avfärdar alla deltagare som okunniga. Mellan krönikören och publiken uppstår 

en mästrande relation där författaren väljer att beskriva alla i publiken, som planerat att delta i 

kampanjen, som patetiska. 

 

Släcka alla lampor i en timme. Det är lika patetiskt som när Birgit Friggebo sjöng ’We shall 

overcome’. [...] Nej. Det ger en massa människor inre tillfredsställelse. Så att de känner sig så 

där skönt, grönt miljömedvetna. Nästa dag gasar de till jobbet [...] Men gubevars, de har ju 

släckt ljuset i en timme, så det är lugnt (Enskilda individer kan aldrig lösa problemet; 

Aftonbladet:090324). 

 

I krönikan framstår den faktiska världen som en plats i kris, bebodd av människor som inte 

letar långsiktiga lösningar utan bara vill döva sitt dåliga samvete. Här där alla kör monstruösa 

miljöförstörare till bilar, åker flygplan och äter blodiga biffar. En icke-deltagare personifieras 

av textförfattaren själv och är den i sällskapet som sitter inne med den riktiga kunskapen:  

 

Jag tänker inte släcka en enda lampa. [...] Så här enkelt är det: Klimathotet är inte på skoj. Det 

kräver extremt snabba och omfattande åtgärder. Som enskilda individer kan vi aldrig lösa 

problemet (Enskilda individer kan aldrig lösa problemet; Aftonbladet:090324). 

 

Det finns även en annan dimension av skeptikern som presenteras i kåseriform. Denne har 

förvisso valt att avstå från att delta i kampanjen och är tydlig med sin ståndpunkt. Dock 

känner denne skeptiker ett behov av att förklara sig och i det närmsta be om ursäkt. Ett 

exempel på detta är Barometerns kåsören Helene Ljung som i ett utdrag ur ”Magplask gör ont 
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men det går över” (090331) meddelar att hon vägrade vara med under manifestationen. Detta 

följt av en lång rad ursäktande för vad hon själv klassificerar som dåligt beteende:  

 

Att inte manifestationssläcka sitt hus är ungefär som att röka på bussen: ruttet (Magplask gör ont 

men det går över; Barometern:090331). 

 

Skeptikern behöver därmed inte alltid vara en upprörd avståndstagare, hon kan ha dåligt 

samvete inför sina egna ställningstaganden.  

 

Även om icke-deltagaren och deltagaren fanns respresenterade ensam eller tillsammans, så 

utkristalliserades tre olika karaktärer ur dessa två etiketter. De tre olika karaktärerna hjälpte 

till att konstruera en gemenskap kring den ståndpunkt som artikeln i fråga hade. Karaktärerna 

hjälpte till att påvisa en hållning gentemot Earth Hour och möjliggöra för publiken att 

identifiera sig och i sluta upp bakom dessa.  

 

Gripsruds presentation av identitetsbegreppet är starkt relaterbart med hur gemenskapen kring 

Earth Hour konstrueras. I konstruktionen av denna gemenskap presenteras flertalet olika 

identiteter och publiken uppmanas att delta i en eller flera av dessa. Enligt Gripsrud existerar 

det från dag ett i en människas liv en uppfattning om olika grupptillhörigheter och ett ”vi” och 

”dem”. Dessa förstärks sedan genom olika institutioner så som media (Gripsrud; 2008:18). 

Likväl finns det en kollektiv gemenskap i denna grupptillhörighet som Nilsson skriver om. 

Enligt Nilsson känner en människa ett behov av att tillhöra en grupp av andra människor och 

genom denna få sin egen identitet bekräftad. I detta skapas grupper av olika särintressen i 

samhället där de som inte tillhör den egna gruppen avskrivs som ”de andra” i en negativ 

bemärkelse (Nilsson; 2003:34). 

5.5.  Sammanfattning av textanalysen 

Konstruktionen av Earth Hour i medierna bygger till stor på att artiklarna trycker på 

klimathotet alternativt engagemanget hos människor. I flertalet texter skrivs det om orsak och 

verkan där kampanjen uppges vara en lösning, eller en del av en lösning, till den rådande 

klimatsituationen. I de artiklar där engagemanget hos människor är fokus konstrueras Earth 

Hour som en folkfest där alla vill och bör delta.  
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En annan aspekt som framkommer i de texter som ställer sig negativa till kampanjen är att 

Earth Hour är ett ”jippo” utan direkt verkan. Människor som väljer att delta framställs som 

okunniga och angelägna om att vara med i kampanjen för att döva sitt dåliga samvete. Om 

man släcker en timme så jämnar det ut för de andra 364 dagarna då vi inte lika aktivt bryr oss 

om hur vårt levnadssätt påverkar miljön. 

Huvudargumentet för ett deltagande är att klimatet är ett globalt problem som kräver en 

global aktion. Att delta i Earth Hour uppges vara en symbolhandling som verkar för att visa 

styrande politiker att vi kräver förändring inom klimatpolitiken. Vi ombes delta både genom 

direkta och indirekta uppmaningar. Detta genom kända profiler, arrangörer eller tidningarna 

själva. Budskapet i flertalet artiklar är genomgående ”släck lampan och rädda världen”. 

I artiklarna om Earth Hour finns som tidigare sagt olika karaktärer som får komma till tals. De 

texter som analyserats uppvisar en tydlig diskurs där enbart en sida får komma till tals, den 

som i artikeln anses inneha sanningen. Detta går att koppla till diskursteorin som Börjesson 

skriver om. Enligt honom är en diskurs en serie talordningar och logiker som bestämmer vad 

som är socialt eller kulturellt accepterat. Dessa talar om för publiken vad som kan anses vara 

sant, trovärdigt och förnuftigt. Ordningen av diskursen styrs bland annat av vem eller vilka 

som får komma till tals och inneha fokus (Börjesson; 2003:21).  

När då exempelvis skeptikern dominerar en artikel så är det hans diskurs som tonar fram. 

Utöver detta finns det diskurser baserade på expertutlåtanden, exempelvis WWF, som tar 

plats genom att vara den enda källan till fakta. De tre karaktärerna hjälper till att bygga en 

gemenskap och uppmana till aktiv handling vare sig det gäller att släcka lampan eller avstå. 

5.6.  Bildanalys 

De tillhörande bilderna denoterade till stor del kända byggnader med tända alternativt släckta 

lampor. Det gemensamma temat för alla bilder var ljus, vare sig det kom i form av lysande 

glödlampor, en lokal eldshow eller en världskarta med utpekade Earth Hour-deltagare. 

Exempel på dessa återfinns i bilaga 3. 

I anslutning till artikeln ”En mörk timme ska förändra världen”, publicerad i Svenska 

Dagbladet 090328, finns ett bildmontage som består av en världskarta med ett urval av utsatta 

storstäder som har planerat att släcka ner, detta enligt tillhörande bildtext. I bilden är en 
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glödlampa inklippt. Dessutom finns bilden ett stapeldiagram. Sex klockor som i minuter visar 

hur länge en kilowatt räcker till olika typer av elektriska apparater. 

Bilden med världskartan i fokus konnoterar aktivt deltagande. Här får vi en uppfattning om 

hur stort och världsomfattande denna kampanj uppskattas bli. Bilden ger ett intryck av att en 

stor del av jordens befolkning ska delta och inbjuder publiken till att själva bli en liten prick 

på kartan. Det är även en uppmaning i stapeldiagrammet om hur vi ska bli klimatsmarta och 

hur vi kan hjälpa världen mot en ljusare framtid. Detta genom att vi får konkreta exempel på 

hur vi kan spara både el och pengar. Exempelvis köpa en ny kyl som drar mindre el eller 

använda lågenergilampor. Sammanfattningsvis konnoterar denna bild gemenskap och 

engagemang kring kampanjen Earth Hour. Det konnoterar även ett generellt miljöintresse där 

publiken uppmanas tänka på klimatet även utanför symbolhandlingen att släcka lampan. Dock 

ligger fokus på världskartan som ett konkret exempel på deltagare vilket ger publiken en bild 

av kampanjens omfattning.  

Till artikeln ”Mörkläggning sänder fel signal”, publicerad i Svenska Dagbladet 090328, finns 

en bild som visar en hängande glödlampa mot en kakelklädd bakgrund. Det är enbart en 

glödlampa och denna hänger från en sladd och lyser utan någon lampskärm. Den lysande 

glödlampan konnoterar en bild av hur Stockholm stads alla lampor kommer brinna under den 

timme då många andra städer väljer att släcka sina lampor. Det är inte ett varmt ljus från den 

nakna glödlampan utan ett i det närmaste ilsket kallt ljus som skiner utan någon mildrande 

omständighet i form av ett inrett rum. Att det rör sig om en ensam lampa skapar ett intryck av 

att Stockholm stad kommer vara lika nakna och ensamma i sitt utanförskap under Earth Hour. 

En naken lampa i ett kalt, kakelklätt rum skapar en känsla av ett ensligt, kallt och obehagligt 

källarrum. Ett ställe du inte vill befinna dig på.  

En bild publicerad i samband med artikeln ”Mörk timme för en ljusare framtid”, Barometern 

090328, visar en leende kvinna i glasögon och grön manchesterkavaj som sitter framför ett 

fönster och en reklamskylt med texten ”Earth Hour, Kalmar släcker för klimatet”. Hon har en 

tillrättalagd, enkel frisyr och mycket lite makeup. Bilden konnoterar känslan av entusiasm och 

glädje dels på grund av budskapet på skylten men även dels på grund av kvinnans glada 

ansikte. Inte ett spår av bekymmer eller oro kan skymtas i hennes ansikte utan det är 

uteslutande ett leende och glädjen som är förknippad med ett sådant. Det faktum att kvinnan 

har glasögon, enkel frisyr och lite smink ger känslan av en bildad och seriös kvinna som bryr 
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sig mer om innehållet än förpackningen. Den gröna manchesterkavajen konnoterar miljö och 

drar i förhållande till reklamskylten en parallell till kampanjen för klimatet. Sammanfattande 

kan sägas att bilden konnoterar entusiasm och seriositet i anslutning till Earth Hour.  

Bilderna som publicerats i samband med Earth Hour-relaterade artiklar är starkt 

sammankopplade till Angelöw och Jonssons teori om symbolisk interaktionism. De menar att 

läsare alltid tolkar symboler i bilder där ett träd för visso kan vara bara ett träd, men som 

likväl kan symbolisera miljön. En bild av ett döende träd kan då bli en symbol för hotet mot 

klimatet även om detta inte står utskrivet i bildtext (Angelöw, Jonsson; 2000:19). 

Bilden av en världskarta med utpekade kampanjdeltagare är ett tydligt exempel på det som 

Gripsrud skriver om identitetsbegreppet och den kollektiva gemenskapen. Historiskt sett var 

dagspressen de första att ge en definition av vad som idag kan kallas för nationell gemenskap. 

Genom ord och bild förmedlar medierna en känsla av samhörighet genom att skapa kollektiv 

av människor som förbinds av gemensamma idéer och upplevelser snarare än geografisk 

närhet. Det är vad man benämner som föreställda kollektiv där gemenskapen i många fall kan 

vara mycket kraftfulla trots att vi inte känner varandra, inte bor på samma plats och kanske 

inte har så mycket gemensamt (Gripsrud; 2008:19). 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer vi att skriva om vilka slutsatser vi dragit av vår analys. Vi kommer 

även att diskutera resultatet i förhållande till syfte, frågeställningar samt tidigare forskning. 

Avslutningsvis följer förslag på vidare forskning. Syftet med vår studie var att se hur Earth 

Hour framställdes i medierna. 

De frågeställningar vi utgick ifrån är följande: 

 Hur framställs Earth Hour i medierna? 

 På vilket sätt uppmanar medierna människor till att delta i Earth Hour? 

 Hur uppmanar texterna till aktiv handling i form av släckt lampa? 

 Hur konstrueras gemenskapen kring Earth Hour? 

Vårt resultat visar att Earth Hour verkar konstrueras på ett ensidigt sätt, oavsett vinkel. 

Gemenskapen blir till genom att textens huvudaktörer, entusiasten, domedagsprofeten och 

skeptikern, framhåller hålla den egna gruppen och pekar på ”de andra” som en grupp med 

felaktiga värderingar. Med lock och pock och regelrätta uppmaningar verkar de undersökta 

texterna försöka få publiken att agera på det vis som uppges vara det korrekta.  

När vi började med vår undersökning trodde vi att Earth Hours representation i medierna 

skulle vara fokuserad på miljön. Vi föreställde oss att medierna skulle skriva mer om 

klimathotet och dess aspekter, så som smältande glaciärer och en döende tundra. Under 

arbetets gång upptäckte vi emellertid att fokus låg på debatten ”delta eller inte delta”. 

Själva uppmaningstaktiken i artiklarna varierade men byggde i stort på ett användande av 

kända eller auktoritära profiler som vi tror att medierna använde sig av på grund av 

igenkänningsfaktorn. Vi som publik vill gärna sätta oss i samma fack, samma gemenskap, 

som de vi ser upp till, vare sig det är artister eller politiker. Utöver denna taktik återfanns hot i 

texterna som gjorde gällande att ett deltagande var ett måste, en livsnödvändighet för att 

bevara vår värld i dess nuvarande skick. Undantagen var de texter som ställde sig utanför 

kampanjen. Dessa fokuserade mer på att förlöjliga deltagarna och under vår analys fick vi 

känslan av att de som inte ville tillhöra en hånad grupp antagligen valde att ställa sig på icke-

deltagarens sida under Earth Hour. 
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Det blev för oss också tydligt att det viktiga inte tycks vara att släcka själva lampan, utan det 

var den symboliska handlingen i sig som var viktig. Genom att välja att delta i kampanjen, 

och därmed slå av ljuset, visar man snarare vem man är än vad man gör. Att framstå som en 

god deltagare verkar till synes viktigare än att verka för ett bättre klimat. Hur artiklarna 

framställer deltagare ger oss känslan av att det är viktigare att grannen förstår din ståndpunkt 

snarare än att göra en faktisk skillnad i klimatarbetet. I detta tillkommer det identitets- 

skapande som medierna är en stor del av. Utifrån dessa får vi referensramar att identifiera oss 

själva och andra med. 

När medierna själva tar ställning för eller emot Earth Hour tycks de helt och hållet göra det 

utifrån material som WWF har släppt ifrån sig. Det är ganska tydligt att de analyserade 

artiklarna som ställer sig positiva till kampanjen också presenterar den sanning som WWF vill 

förmedla. De texter som ställer sig negativa till Earth Hour och beskriver deltagare som 

okunniga, eller till och med lurade, pekar då också indirekt på att de medier som sällar sig till 

deltagarna har blivit precis lika förda bakom ljuset.  

Oavsett ståndpunkt använder sig alla artiklarna som vi analyserade av en av de tre 

karaktärerna: entusiasten, domedagsprofeten och skeptikern. Dessa hjälpte till att generera 

gemenskap kring den presenterade ståndpunkten. Dessutom användes de för att uppvisa fakta, 

exempelvis i entusiastens fall, som ofta personifierades av en WWF-representant som 

förmedlade siffror och positiva trender via medierna. Skeptikern hade samma funktion som 

entusiasten men syftade snarare till att påvisa kampanjens ineffektivitet. Att delta i Earth Hour 

var enligt denne inte något positivt utan en verkningslös handling. Mellan dem finns 

domedagsprofeten som i och för sig ser att kampanjen har ett positivt budskap men som inte 

anser att det räcker till för att lösa det hot som klimatet är utsatt för. Dessa tre karaktärer kan 

sägas stå och bära hela Earth Hours konstruktion i våra svenska medier. 

Trots att vår undersökning inte är så omfattande tror vi att den kan vara intressant för redan 

yrkesverksamma och blivande journalister men även för allmänheten. Detta eftersom vi får en 

insikt i hur medierna hjälper till att skapa identiteter och hur vi låter oss påverkas av 

mediernas definitioner av samhällsgrupper. Att ha denna kunskap i bakhuvudet när vi 

konsumerar medier kan vara en viktig insikt nästa gång vi uppmanas att agera och då inte 

omedelbart väljer att följa uppropet utan att själva reflektera över dess konsekvenser. Vi som 

blivande journalister ser också att vår undersökning är viktig när vi i framtiden ska komma att 
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skriva om exempelvis kampanjer och då vara en del i identitesskapandet. Ur en 

samhällsvetenskaplig aspekt anser vi även att denna analys är av vikt när det kommer till ”vi 

och dem-mentalitet” och skapandet av densamma. I den typ av artiklar som vi har analyserat 

går det kanske inte att som journalist undvika en viss ”vi och dem-mentalitet” vid val av 

vinkel men vi tycker att det är viktigt att skribenten inte lägger en alltför stor tonvikt på detta. 

Dock är det intressant att se att det inom viss kampanjjournalistik finns den här typen av 

samhällsgrupperingar där man antingen är med eller står utanför. Även om vi inte anser att 

denna förekomst är fel så tycker vi att en medvetenhet om detta hos journalisten är viktig så 

att det inte eskalerar och blir ett vedertaget grepp inom annan nyhetsjournalistik.  

Vi tycker även att det är intressant att journalisterna inte väljer att rapportera om nyheten i sig 

utan väljer att hårddra vinklar och skapa grupper av tillhörighet. Att projicera dålig samvete 

på läsaren anser vi inte vara god journalistik. Istället borde journalister vara medvetna om sin 

makt och ta ett steg tillbaka för att informera snarare än att peka med hela handen på vad som 

upplevs vara rätt eller fel.  

Under arbetets gång har vi lärt oss det uppenbarligen inom en del medier anses godtyckligt att 

ta ställning i vissa frågor. Vi upplever det som att detta är ett fenomen som förekommer oftare 

inom kampanjjournalistiken än inom annan nyhetsjournalistik och att detta kanske inte 

nödvändigt är ett medvetet val. Snarare ser vi det som att det kommer med genren och att 

jorunalisterna har svårt att förhålla sig objektiva men inte själva gör ett medvetet val att skapa 

grupper av tillhörighet. Vi har även märkt att användandet av rena fakta ofta är dåligt 

angjorda i källor och ibland helt saknar täckning. Inom kampanjjournalistiken påvisar 

journalisten ofta något som uppfattas som en bra företeelse och då anser vi att det är än mer 

viktigt att ordentligt förankra sina påståenden.  

Vi trodde innan vår analys att fler ”vanliga människor” skulle förekomma i texterna som 

deltagare och icke-deltagare. Dock stod det snart klart att det rörde sig om antingen rena Earth 

Hour-representanter från exempelvis WWF eller kändisar som syftade till att locka läsarna att 

delta. Användandet av kändisar i uppmaningssyfte känns inte som ett nytt fenomen inom 

medierna men det var inte en aspekt som vi hade förväntat oss inom kampanjjournalistiken.  

Så här efter att analysen är klar kan vi se andra sätt på vilka vi kunnat angripa våra 

frågeställningar. Till exempel skulle vi gärna haft möjlighet att intervjua de olika journalister 
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som författat texterna för att få deras syn på hur Earth Hour framställs. Vi hade velat ställa 

frågor om val av vinkel, hur de tänker kring identitetsskapande och om det någon gång gjorts 

medvetna val att försöka uppmana läsarna till handling. Detta tror vi skulle ha gett en 

tydligare, om inte en helt ny, bild av Earth Hours konstruktion i medierna.  

6.1.  Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra intervjuer med deltagare och icke-deltagare för att få en syn 

på hur dessa anser sig ha blivit påverkade av mediernas förhållningssätt rörande Earth Hour. 

Ett annat exempel på vidare forskning kan vara att se på andra kampanjer som exempelvis 

Live Aid och Rosa bandet-insamlingen och dra paralleller dem emellan. Självfallet finns även 

möjligheten att applicera samma frågor, som vi använt oss av, på andra genrer inom 

journalistiken för att se om samma situation existerar utanför kampanjjournalistiken. Oavsett 

förhållningssätt så anser vi att det är viktigt att fortsätta ställa sig frågan hur medierna 

konstruerar olika ämnen.  

Det hade varit intressant att jämföra Aftonbladet och Svenska Dagbladet vad gäller hur 

läsarna uppfattar tillförlitligheten. Med andra ord blir vi som läsare mer påverkade att agera 

när uppmaningen kommer från en tidning som uppfattas vara mer tillförlitlig? Det skulle 

också kunna göras en uppföljande studie i hur pass stor mediernas påverkan faktiskt är. 

Frågan är i vilken utsträckning människor hade valt att delta i Earth Hour om medierna inte 

hade uppmärksammat kampanjen.  

En annan aspekt att analysera hade kunnat vara hur objektivitetsanspråket ser ut i texter 

rörande kampanjer så som Earth Hour. Den objektiva journalisten existerar kanske inte men 

anspråket att vara detsamma frodas fortfarande. Givetvis skulle man även kunna se hur 

kampanjjournalistik ser ut inom TV-mediet, exempelvis under galor. Inom denna del skulle 

det vara intressant att se vilka typer av redskap som används för att locka folk till deltagande. 

Där det inom de texter vi analyserats bland annat lockas med hjälp av kändisar och eldshower 

så lovar TV-galor bilvinster och humorsketcher. Hur påverkar detta tittarna?  
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BILAGA 1: Artiklar i de tre undersökta tidningarna 

Aftonbladet: 

”Kungen gör det på lördag. Vi också.” (090323) 

”Enskilda individer kan aldrig lösa problemet” (090324) 

”SLÄCK LAMPAN – 4 dagar kvar” (090324) 

”Miljoner agerar för miljön” (090326) 

” ’Lysande’ undantag” (090328) 

Barometern: 

”Mörk timmer för en ljusare framtid” (090328) 

”Eldshow när stan släckte” (090330) 

”Kalmarbor släckte 38 000 lampor” (090331) 

”Magplask gör ont men det går över” (090331) 

”När världen inte var sig lik” (090331) 

Svenska Dagbladet: 

”En mörk timme ska förändra världen” (090328) 

”Global opinionsbildning om klimatet är viktig” (090328) 

”Mörkläggning sänder fel signal” (090328) 

”Hela världen släcktes ned” (090329) 

”Earth Hour sänkte elförbrukningen” (090330) 
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BILAGA 2: Exempel på analyserade artiklar 
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BILAGA 3: Exempel på analyserade bilder 

 

”En mörk timme ska förändra världen”, Svenska Dagbladet 090328. 
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”Mörkläggning sänder fel signal”, Svenska Dagbladet 090328. 

 

”Mörk timme för en ljusare framtid”, Barometern 090328. 


