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The purpose of this bachelor thesis was to examine how Swedish opinion journalists 

chose to portray The Gasoline Uprising 2.0, from both a framing perspective and a 

perspective of modes of persuasion. The research questions examined were:  

How does opinion journalists at Swedish daily newspapers frame The Gasoline 

Uprising 2.0? How does opinion journalists at Swedish daily newspapers use modes of 

persuasion in opinion pieces about The Gasoline Uprising 2.0?  

 

The methods used in this bachelor thesis were a self made method that we based on 

Robert M. Entmans existing theory regarding framing. We also used a theory based on 

Karlberg and Mrals rhetoric method of analysis concerning the perspective modes of 

persuasions. A mix of these methods were used to examine how Swedish opinion 

journalists chose to frame The Gasoline Uprising 2.0.  

 

By examining the opinion pieces we found a variety of patterns. One of the main frame 

patterns pointed towards the writers feelings regarding compassion and understanding 

towards people that live in the countryside. Primarily the writers chose to frame The 

Gasoline Uprising 2.0 as an issue regarding the increasing polarization between the 

countryside and the city. The findings concerning the use of modes of persuasion 

showed that the writers primarily used compassion to increase their credibility during 

the use of ethos in the opinion pieces. Regarding logos we found that several writers 

used underlaying causes and compared the Swedish environmental politics to other 

countries in order to get people behind their thesis. From a pathos perspective, we found 

that the writers wanted to awaken feelings of empathy and anger within the reader.  
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1 Inledning 

I början av april 2019 skulle 69-årige Janne Berglund från Borås tanka sin bil. När 

Janne Berglund såg att literpriset på bensin hade stigit över 16 kronor kände han att “nu 

får det vara nog” (Westin, 2019). Janne Berglund bestämde sig för att skapa en 

Facebookgrupp vid namn “Bensinupproret 2.0” där folk med samma inställning som 

han själv till det rekordhöga bensinpriset kunde gå med i (Westin, 2019). På bara en 

månad ökade Facebookgruppens medlemmar lavinartat och i slutet av november 2019 

hade gruppen nästan 620 000 medlemmar. I Facebookgruppen berättar medlemmarna 

för varandra om sina utmaningar som är kopplade till den höjda bensinskatten och 

bensinpriset generellt. I gruppen planeras det också inför manifestationer och protester 

som genomförs på flera orter och städer runt om Sverige. Facebookgruppens omfattning 

och popularitet blir snabbt så pass stor att medier över hela Sverige börjar producera 

dagliga journalistiska texter om det. Under framför allt maj men även juni månad 2019 

var Bensinupproret 2.0 som mest aktuellt i pressen. Att journalister i Sverige gör 

research efter nyheter på sociala medier är en vanlig arbetsmetod visar Ulrika Hedmans 

studie över journalistik och sociala medier från 2019. Med bara några få undantag är 

svenska journalister i regel aktiva på Facebook och Twitter samt andra debattforum som 

Flashback. Samtliga journalister med syftet att göra research, men även för att hitta 

trender och övervaka de pågående debatterna i samhället (Hedman, 2019).  

Då det i grund och botten rör sig kring den politiska frågan gällande den höjda 

bensinskatten vill vi ta reda på hur dagstidningarnas ledarskribenter väljer att skildra 

fenomenet. En ledare går ut på att skribenten försöker påverka läsaren att få en viss åsikt 

kring en viss tes genom att på olika sätt övertala läsaren (Vallinder, u.å). Valet av 

Bensinupproret 2.0 som uppsatsämne grundar vi mycket med tanke på det 

medieutrymme det har fått samt att det tills nu inte funnits någon kandidatuppsats kring 

ämnet. Vi upplever att undersökningar kring den svenska opinionsjournalistikens 

framställning av fenomen i dag inte hör till det vanliga när det gäller forskningsuppdrag 

inom journalistik. Därför finner vi det som nödvändigt att vi genom denna uppsats 

bidrar med ny forskning till detta forskningsområde.  

Gällande inomvetenskaplig relevans har Nord (2001) tidigare forskat kring området 

gällande ledartexters innehåll. Nord (2001) skriver om den partistyrda pressens nedgång 

med empiriskt stöd i form av enkätundersökningar från olika samhällsaktörer. Nord 
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menade att det fanns två möjliga framtidsvägar vad det gäller ledartexter. Antingen 

skulle de fortsätta att vara en plattform för endast politiskt insatta eller skulle de 

utvecklas mot att ta upp frågor och ämnen som fler läsare berörs av. Den här 

forskningen är intressant för oss då även vi ska undersöka ledartexter med i grunden 

olika ideologiska inriktningar. Ämnet för studien är förankrat i den aktuella 

samhällsdebatten som har med det höjda bensinpriset att göra. Debatten har varit igång 

sedan våren 2019 till i dag och har fått stor uppmärksamhet i medier. Att granska hur 

dagstidningar genom framing och argumentationsmedel framställer Bensinupproret 2.0 

är något som vi upplever skulle vara av intresse både för journalister och medborgare i 

samhället för att detta kan visa hur journalisterna försöker påverka den allmänna 

opinionen. Det är dessutom fascinerande att se hur en så stor grupp av människor 

skildras och hanteras i svenska medier, med tanke på dess omfattning och konkreta 

storlek i form av gruppmedlemmar på Facebook.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ledarskribenter i svenska 

dagstidningar gestaltar Bensinupproret 2.0 ur både ett framingperspektiv och ett 

argumentationsmedelsperspektiv.  

Våra frågeställningar är följande: 

– Hur gestaltar ledarskribenter i svenska dagstidningar Bensinupproret 2.0? 

– Hur använder ledarskribenter argumentationsmedel i ledare kring Bensinupproret 2.0 

i svenska dagstidningar? 

 

1.2 Avgränsningar  

Vi har valt att endast undersöka tryckta ledare publicerade under maj och juni 2019 i 

dagstidningar där huvudämnet i ledartexten är Bensinupproret 2.0. Vi väljer bort 

opinionsjournalistiskt material med genrerna debattartiklar, webbartiklar, kolumner, 

krönikor och insändare samt även bloggar som produceras av tidningarna själva. Ledare 

som är skrivna av lobbyister, politiker eller andra större organisationer valdes bort. Det 

ska vara journalister på redaktionen eller inom koncernen, eller de ordinarie 

ledarskribenterna som skriver tidningens artiklar som analyseras. Anledningen till detta 

är för att skribenten ska på något sätt vara bunden till tidningen den representerar, alltså 
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att skribentens åsikter och värderingar är återkommande för den berörda tidningens 

läsare. Historiskt sett har ledarartiklar varit starkt kopplade till en viss ideologi, men i 

vår studie tar vi ingen hänsyn till tidningarnas politiska ideologi under analysen. 

Anledningen till detta är för att vi upplever att analysdelen skulle kunna upplevas 

spretig med ytterligare ett perspektiv och därmed lida som en konsekvens. Risken är att 

det blir en svårläst textmassa som skulle innehålla tre olika inriktningar, en 

framinginriktning, en argumentationsmedelsinriktning och en ideologisk inriktning. Nu 

har vi valt de två förstnämnda inriktningarna och att eventuellt endast kort kommentera 

tidningarnas ideologiska inriktning i diskussionskapitlet vid behov. Genom att fokusera 

på framing och argumentationsmedel spelar det ingen roll vilken ideologisk inriktning 

tidningen har, eftersom de inte är beroende av någon speciell ideologi för att användas, 

utan kan utövas från höger till vänster. 

 

1.3 Definitioner  

Argumentationsmedel – Vi definierar argumentationsmedel utifrån Orla Vigsøs 

definition i boken Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap. Enligt Vigsø 

(2019) finns tre centrala begrepp inom retoriken som avsändaren har som hjälpmedel 

för att argumentera och övertyga sina mottagare. De tre argumentationsmedlen är ethos, 

logos och pathos, vilka förklaras mer djupgående i kapitlet gällande studiens teorier. De 

tre argumentationsmedlen är starkt beroende av varandra. Detta kan exemplifieras 

genom att det inte går att övertyga någon med enbart rationella argument (logos), utan 

det måste finnas en tillit till avsändaren och helst av allt ska mottagaren känna sig som 

en aktiv deltagare i ämnet (Vigsø, 2019).  

Ledare – För att definiera begreppet ledare har vi valt att använda 

Nationalencyklopedins definition. Ledare är vanligen en osignerad artikel som uttrycker 

eller representerar publikationens åsikt i en viss fråga (Vallinder, u.å). Placeringen för 

dagens ledare går att hitta på en bestämd plats i tidningen, nämligen ledarsidan/sidorna. 

En ledare skrivs för att påverka läsarens kunskaper, åsikter, attityder eller politiska 

beteende. Det politiska beteendet tas ofta upp under valkampanjer. Oavsett om ledarna 

har en direkt påverkan på läsarens kunskaper och åsikter är det klarlagt att 

ledarskribenter påverkar vilka frågor som läsarna bildar åsikter om. Därför spelar 

ledarskribenterna en central roll i opinionsbildningen i länder med tryckfrihet 

(Vallinder, u.å). 



  
 

4 

Bensinupproret 2.0 – Bensinupproret 2.0 är en Facebookgrupp som i mitten av 

november 2019 hade cirka 620 000 medlemmar. För att definiera Bensinupproret 2.0 

har vi utgått från hur gruppen beskriver sig själva. Enligt Bensinupproret 2.0 är syftet 

med gruppen att “väcka opinion och sätta press på våra politiker att nu får det vara nog 

med alla dessa höjningar av bränsleskatter! Detta gäller alla drivmedel så som diesel, 

bensin osv. Detta är en grupp för dig som vill engagera dig och som vill få en 

förändring” (Bensinupproret 2.0, 2019). För att förstå det ledartexterna kritiserar eller 

håller med om behövde vi själva en definition av Bensinupproret 2.0. Därför blir 

definitionen ovan relevant för oss och vår studie, eftersom det är gruppens egna 

definition av sig själva. Genom att inkludera den möjliggör vi även för studiens läsare 

att se hur Bensinupproret 2.0 definierar sig själva för att sedan kunna jämföra med hur 

ledarskribenterna gestaltar gruppen.  

 

2 Tidigare forskning  

Här presenteras den tidigare forskning som studien tagit avstamp i. Vår uppsats 

övergripande tema är opinionsjournalistik och användningen av framing och 

argumentationsmedel. Studien lutar sig mot de ämnen som den tidigare forskningen 

innehåller.  

 

2.1 Avpolitiseringen av ledare 

Lars Nord är en tidigare ledarskribent och nu professor i politisk kommunikation vid 

Mittuniversitetet. År 2001 publicerade han en avhandling som kretsade kring en 

granskning av ledarsidor under tidsperioden 1981-1991. Nords syfte med avhandlingen 

var att undersöka ledartexters produktionsvillkor, roll i den lokala demokratin samt 

innehåll och genom detta belysa den svenska dagspressens politiska opinionsbildning 

(Nord, 2001). Med tanke på vårt syfte att analysera ledartexter i den här studien är 

Nords resultat gällande framställande av innehållet i ledarna relevant för oss. Vi ska, 

liksom Nord, också läsa ledartexter för att granska innehållet men i form av ett sökande 

efter framing och argumentationsmedel.  

Genom att göra enkätundersökningar som riktade sig till ledarskribenter, politiker, 

journalister och medborgare kom Nord fram till en generell slutsats. Det är ytterst få 

samhällsaktörer som uppskattar partipressystemets centrala roll att genom sin 

opinionsbildning vara lojala mot särskilda politiska partier (Nord, 2001). Nord menade 
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2001 att denna utveckling kan leda till två möjliga scenarier gällande ledarna i ett 

framtida lokalt demokratiskt samhälle. Antingen kommer ledarna fortsätta att vara en 

arena och aktör i ett uteslutande politiskt samtal mellan politiskt insatta. Det andra 

alternativet är att ledarna kommer utvecklas åt ett håll där skribenten tar upp ämnen som 

berör allt fler läsare. Nord menade också att det år 2001 fanns empiriska belägg på att 

ledartexter skulle få en nyhetsstyrd utveckling. Med nyhetsstyrd menade han att 

ledarskribenten skulle få formulera sina åsikter fritt utan att de skulle behöva vara direkt 

kopplade till något särskilt politiskt parti. Genom undersökningen Lars Nord 

genomförde för sin avhandling kom han också fram till slutsatsen att ledarsidor som 

tidigare innehållit åsikter som representerat tidningarnas politiska färger i dag snarare 

representerar skribentens enskilda åsikter. Nord kom också fram till att läsarna själva 

inte tycker det är av vikt att ledaren ska vara kopplad till tidningens politiska inriktning, 

eller deras egna ideologi (Nord, 2001). Som tidigare nämnts gällande inomvetenskaplig 

relevans kan vår studie, sett till ledare publicerade med Bensinupproret 2.0 som tema, 

till viss del visa om Nords empiriska belägg faktiskt stämmer i dag år 2019.  

 

2.2 Jakten efter mönster   

Jae Sik Ha, lektor på University of Illinois i Springfield, skrev 2017 Tailoring the Arab 

Spring to American values and interests - A framing analysis of U.S. elite newspapers’ 

opinion pieces. Syftet med studien var att se hur de två amerikanska tidningarna New 

York Times och Washington Post framställde den arabiska våren genom sina ledartexter 

och kolumner (Sik Ha, 2017). Jae Sik Has forskning är intressant för vår studie eftersom 

han undersökte hur två tidningars ledar- och kolumnskribenter valde att framställa den 

arabiska våren ur ett framingperspektiv, vilket i stora delar är vad vi ska genomföra i 

denna studie. I vår studie vill vi se hur svenska ledarskribenter genom framing och 

argumentationsmedel väljer att skildra Bensinupproret 2.0. Metoden som Sik Ha (2017) 

använde var en kvalitativ framinganalys där totalt 141 opinionsartiklar analyserades. Sik 

Ha (2017) kom fram till att gestaltningen av Arabiska våren från New York Times och 

Washington Posts sida verkade vara mer representativa för amerikanernas syn på 

Mellanöstern (Sik Ha, 2017). Sik Ha (2017) menade att det centrala budskapet som 

fanns i amerikanska ledartexter var det som handlade om demokratins nya roll i 

mellanöstern. Texterna lägger stor värdering vid demokrati och ställer demokratins roll i 

paritet med luft när det kommer till mänsklig överlevnad. Ett citat som Sik Ha valt ut 
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för att representera hans fynd i ledartexterna är “När Gadhafi försvinner kommer syret 

som Libyen sugit från den arabiska kampen för demokrati flöda igen” (Sik Ha, 2017).  

Vi är medvetna om att arabiska våren är ett helt annat typ av fenomen än 

Bensinupproret 2.0, men det finns utifrån detta uppenbara mönster gällande 

formuleringar i texter som skrivs av helt olika personer, men om samma ämne. Därför 

är Sik Has (2017) fynd centrala för vår studie, eftersom de texter vi tittar på är skrivna 

om ett förhållandevis stort debattområde i Sverige där många ledarskribenter givit sin 

åsikt. Materialet som Sik Ha (2017) använde sig av handlade om ett ämne som 

amerikanska opinionsjournalister på tidningarna Washington Post och New York Times 

också skrivit mycket om.    

 

2.3 Kriterier för en ledare  

Francisco Paulo Jamil Marques, lektor på Federal University of Paraná i Brasilien och 

Camila Mont’Alverne, doktorand på samma universitet skrev 2019 What are newspaper 

editorials interested in? Understanding the idea of criteria of editorial-worthiness. Den 

här artikeln är relevant för oss eftersom den dels är publicerad i nutid och handlar om 

forskningsfältet opinionsjournalistik. Artikeln kan även komma att bli aktuell för oss 

när vår studie ska diskuteras i diskussionskapitlet. Artikeln handlar om varför en 

ledartext skrivs snarare än hur. Det sistnämnda fokuserar vi på i den här studien. Vi 

anser ändå att den kan tillföra något kopplat till studien vilket kommer tas upp i 

diskussionskapitlet. Artikeln handlar om vad som avgör värdet på en ledarartikel 

kopplat till särskilda kriterier. Dessa totalt 25 kriterier delas in i två separata grupper i 

form av redaktionella faktorer och redaktionella värderingar (Marques & Mont’Alverne, 

2019). Exempel på kriterier kopplade till redaktionella faktorer är tidningens identitet 

och tid för research. Kriterier som hör till redaktionella värderingar är exempelvis 

konflikt och elitpersoner. I vårt fall är det kriterier som rör redaktionella värderingar 

som är mest relevanta för vår studie. Detta på grund av att vi granskar ledartexternas 

innehåll, vilket kriterierna som är kopplade till redaktionella värderingar handlar om. Vi 

fokuserar inte på tidningarnas politiska identitet eller de interna faktorerna till varför en 

ledartext skrivs, vilket är vad de redaktionella faktorerna kretsar kring.  

Det som är relevant för vår studie är alltså de externa faktorer som leder till att en 

ledartext skrivs vilket Marques & Mont’Alvernes (2019) benämner som redaktionella 

värderingar. Det finns starka likheter mellan klassisk nyhetsvärdering med dess 



  
 

7 

innehållande kriterier Marques & Mont’Alvernes (2019) redaktionella värderingar. 

Detta samband tas också upp i artikeln, men Marques & Mont’Alvernes (2019) menar 

att det samtidigt finns skillnader som gör att man inte kan se nyhetsvärdering och deras 

kriterier kopplade till redaktionella värderingar som samma innebörd. Marques & 

Mont’Alvernes (2019) menar att kriterierna kopplade till redaktionella värderingar 

innehåller andra karaktärsdrag än klassiska nyhetsvärderingskriterier.   

 

3 Teori   

Nedan presenteras undersökningens teoretiska perspektiv som studien utgår från. 

Teorierna som valdes är framingteori, opinionsbildningsteori och retorik inklusive de 

tre argumentationsmedlen.  

 

3.1 Framing  

Framingteorin, eller gestaltningsteorin som den heter på svenska, utgår ifrån på vilket 

sätt medier rapporterar om problem eller gestaltar olika situationer i samhället samt hur 

den gestaltningen påverkar invånarna i landet som konsumerar landets medier (Entman, 

1993). Amerikanske kommunikationsforskaren Robert M. Entman (Entman, 1993, s. 

52) beskriver framingteorin på följande vis:  

 

“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a 

perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to 

promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described.” (Entman, 1993, s. 52)  

 

Detta är en beskrivning av vad framing handlar om och som vi tycker förklarar teorin 

bäst. Att medier kan välja att skildra olika samhällsproblem eller fenomen ur en vinkel, 

även om det finns andra sätt att vinkla sin nyhet på. Framing kan delas in i fyra olika 

funktioner. Den första är att gestaltningen definierar problemen. Den andra är att de ger 

vägledningar om vad som ska ses som det gestaltade problemets orsak. Den tredje är att 

de med nödvändighet uttrycker värderingar (moraliska omdömen). Den fjärde är att de 

ger en bild av möjliga lösningar (Entman, 1993). Det Entman skriver om går i direkt 

linje med vår uppsats. Det handlar om att övertyga och använda sig av ett visst urval för 

att framföra sina åsikter och genom det påverka mottagarna. De fyra 

framingfunktionerna utformar vår metod där vi skapat en egen analysmodell som 
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grundar sig i Entmans (1993) framingteori. De fyra framingfunktionerna kommer sedan 

att ligga till stor grund för svaret på vår första forskningsfråga gällande hur skribenter 

väljer att gestalta Bensinupproret 2.0.  

I nästan ett halvt århundrade har socialvetare visat att medborgarnas politiska 

inställningar ofta skapats utifrån hur ett problem gestaltats (Druckman, 2001). Eftersom 

Bensinupproret 2.0 i grund och botten rör sig om den politiska frågan gällande 

bensinskattens höjning kan frågan gestaltas på olika sätt beroende på vilken inställning 

skribenten har. Genom att analysera texterna efter framingfunktioner samt 

argumentationsmedel kan vi få reda på vilket sätt frågan gestaltats av elitpersoner som 

kan ha inflytande på medborgarnas allmänna opinionsbildning. Druckman (2001) menar 

att framing i kommunikation har en viktig roll när det gäller att forma en bild av något i 

tanken. Denna typ av process kallas vanligtvis gestaltningseffekt (Eng: framing effect). 

Forskning kring gestaltningseffekter har utvecklats till två olika områden. Det ena 

området heter likvärdig gestaltningseffekt (Eng: Equivalency framing effect) där man 

undersöker hur användningen av olika ord med samma betydelse leder till att individer 

ändrar sin inställning. Traditionellt sett händer det när gestaltningar skildrar samma 

kritiska information i antingen ett “positivt” eller “negativt ljus”. Det kan orsaka att 

individer har olika inställningar till något av orden (Druckman, 2001).  

Den andra typen, effekter av betoningsgestaltning (Eng: emphasis framing effect) berör 

betoning och visar att en talare genom betoning kan få individer att fokusera på olika 

överväganden när de bygger sina åsikter. Ett exempel på detta är när en 

presidentkandidat framställer en kampanj gällande ekonomiska frågor. Kampanjen kan 

leda till att väljarna utvärderar kandidater med starkare ekonomiska policys. Det samma 

gäller med andra kampanjer. Om kandidaten väljer att fokusera på utrikesaffärer kan 

väljarna lägga vikt på kandidatens kunskap om utrikesrelationer och i sin tur stötta den 

kandidat som de uppfattar har bäst kunskaper inom ämnet. Effekter av 

betoningsgestaltning fungerar likt likvärdig gestaltningseffekt. Detta genom att förmå 

individer att fokusera på vissa karakteriseringar eller aspekter av ett problem och genom 

det bortse från andra. Gestaltningarna i kommunikationen gällande likvärdig 

gestaltningseffekt kontra effekter av betoningsgestaltning skiljer sig åt. Den sistnämnda 

effekten har inte identiska sätt att uttrycka samma påstående, utan gestaltningen lägger 

tyngden på olika tänkbara väsentliga överväganden (Druckman, 2001). Druckmans 

forskning är relevant för vår studie med tanke på hans olika former av gestaltning. Både 
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gestaltningseffekt och effekter av betoningsgestaltning kan komma att bli relevant i vår 

framinganalys. Detta då skribenter kan välja att gestalta Bensinupproret 2.0 på olika sätt 

och det kan finnas spår av Druckmans (2001) två olika gestaltningseffekter i 

ledartexterna som kan komma att hjälpa till med att konkret granska på vilket sätt 

skribenten försöker övertyga läsaren på.  

 

3.2 Opinionsbildningsteori  

Opinionsbildningsteori är en relevant teori för vår studie då ledartexters syfte är att 

försöka skapa en opinion eller debatt bland medborgare i ett samhälle. Vår studie går ut 

på att se hur ledarskribenter väljer att framställa Bensinupproret 2.0 och genom 

framställningen försöka skapa en opinion kring att deras tes stämmer. På grund av detta 

anser vi att opinionsbildningsteori är en central del i vår forskning. Professorerna i 

politisk forskning Dennis Chong och James N. Druckman skrev 2007 A theory of 

framing and opinion formation in competitive elite environments som handlar om hur 

den allmänna opinionen påverkas av hur opinionsbildare väljer att framställa 

samhällsfrågor. För vår studie är det Chong och Druckman (2007) kom fram till centralt 

för vår studie eftersom det är baserat på elitpersoners (som innefattar ledarskribenter) 

inflytande på opinionen med sina texter. Den allmänna opinionen baseras på hur 

elitpersoner väljer att skildra samhällsproblem. Till exempel kan medborgarnas 

uppfattning om Ku Klux Klan-möten variera beroende på hur elitpersoner, i detta fall 

opinionsbildare, väljer att skildra mötet. De kan välja att skildra det som ett hot mot 

allmän säkerhet, eller som en fråga gällande yttrandefrihet (Chong & Druckman, 2007).  

Journalistikforskarna Kimberly Kelling och Ryan J. Thomas från Missouri School Of 

Journalism skrev 2018 The roles and functions of opinion journalists som handlar om 

vikten av opinionsjournalistik i USA. Kelling och Thomas (2018) menar att det inte 

finns tillräckligt med empirisk forskning på opinionsjournalistik och att man därför vill 

sprida information om ämnet samt de olika journalistiska rollerna som finns inom 

området opinionsjournalistik. Forskningen är aktuell för vår studie eftersom den 

kategoriserat fyra funktioner eller roller gällande opinionsjournalistik som kan komma 

att bli relevanta i denna studie eftersom det finns tydliga kriterier för att kunna 

kategoriseras in i en roll. Den första funktionen, som döpts till den övervakande 

deltagaren, innehåller både en övervakande roll och en roll som aktiv deltagare. 

Funktionen reflekterar över opinionjournalistikens förmåga till att skapa en allmän 
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debatt. Kelling och Thomas (2018) menar att denna funktion beräknar journalistens roll 

att agera som en kritisk åskådare när det kommer till politiska beslut eller påståenden. 

Men de menar att funktionen också skildrar ett lika viktigt område inom 

opinionsjournalistik, nämligen sätta nyheter i en kontext som möjliggör allmänhetens 

deltagande i form av den allmänna opinionsbildningen (Kelling & Thomas, 2018).  

Den andra funktionen reflekterar över opinionsjournalistik som en ingripande instans 

som innefattar uppdraget med att förespråka förändringar på en global nivå samt erbjuda 

allmänheten ett forum för sina röster (Kelling & Thomas, 2018). Den tredje funktionen 

innehåller bara en roll, nämligen rollen som en allmän försvarare. Funktionen 

framställer journalisten som en försvarare för specifika grupper, frågor eller värderingar. 

I denna funktion fungerar journalisten som en megafon för de grupper som inte själva 

kan nå ut i etern. Den sista fjärde rollen som hittades i analysen är den som partisan, 

som även den bara innehåller en funktion. Rollen som partisan spelas av journalisten 

som arbetar i tätt samarbete med regeringen, antingen som en försvarare eller som 

propagandamaskin (Kelling & Thomas, 2018). 

 

3.3 Retorik  

Mral (2008) menar att retorik kan ses som den äldsta kommunikationsteorin. Retorikens 

funktion är att den ställer frågor kring vilka medel som används för att få fram ett 

övertygande budskap i en given situation. Mrals forskning är relevant för vår studie då 

den handlar om hur medier och journalistiken använder sig av retorik för att övertyga 

sina mottagare. Då syftet med denna studie är att undersöka hur argumentationsmedel, 

som är en del av retorik, används för att gestalta ledartextens huvudämne anser vi att 

Mrals (2008) forskning spelar en stor roll i vår analys. Mral (2008) nämner också att 

journalisten kan påverka mottagaren att få en viss syn på verkligheten, vilket går att 

koppla till framing som är en teori som en stor del av vår studie kretsar kring.  

Enligt Mral (2008) har det mesta som händer i medierna retoriska egenskaper i form av 

att olika sorters opinionsbildare vill påverka sina mottagare på ett eller annat sätt. 

Avsändaren, i det här fallet medierna, selekterar vad mottagarna ska se och innan en 

publicering finns det flera retoriska val att välja mellan. Den enskilde journalisten har en 

tes som den vill förmedla och en viss syn på en händelse i samhället som de vill att 

mottagarna ska ta till sig och hålla med om. Journalister argumenterar för sin tes på ett 

indirekt sätt genom att välja ett visst fokus på vissa teman och välja ut särskild ord. Mral 
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(2008) framhäver att journalister som skriver opinionsmaterial som ledarartiklar har en 

egen övertygande avsikt med sin artikel. Begreppet massmedieretorik nämns också 

vilket handlar om mediers upprättande av världsbilder och berättelser vilka inbjuder 

mottagarna att gå in i dessa. Mediernas retorik kopplar Mral (2008) samman med en 

sorts “auktoritetens retorik” då journalistik konstant har en oövervinnerlig kunskap när 

det kretsar kring information om samhälleliga processer och opinioner.  

Vigsø (2019) menar att retorik kretsar kring att övertyga någon genom att belysa och ge 

bakgrund till en viss åsikt. Vigsøs forskning kommer att bli central för vår studie 

eftersom den djupdyker i retorikens argumentationsmedel och förklarar även hur de 

används i textform. Eftersom vi i denna studie dels utgår från argumentationsmedlen 

passar Vigsøs forskning ypperligt för studiens syfte och den andra forskningsfrågan. 

Inom retorik finns tre begrepp som förekommer mer än andra, de tre 

argumentationsmedlen ethos, pathos och logos. Dessa tre argumentationsmedel är enligt 

Vigsø (2019) skribenten/talarens verktyg för att övertyga någon och i många fall är alla 

dessa tre beroende av varandra. Vigsø (2019) menar att människan är en varelse som 

kan agera utifrån olika skäl och som kan låta sig övertygas utifrån olika faktorer. Utgår 

man ifrån att människan bara agerar utifrån en typ av övervägande, som till exempel 

förnuft, så menar Vigsø (2019) att man förringar människans komplexitet när det 

kommer till beslutsfattning. Komplexiteten när det gäller beslutfattandet kan finnas i 

retorikens argumentationsmedel (Vigsø (2019).  

Utöver detta menar Vigsø (2019) att det är viktigt att se hur skribenten balanserar de tre 

argumentationsmedlen för att det även hänger ihop med den retoriska situationen. Tror 

man eller vet man att läsarna är positiva till det som man ska skriva om lämpar det sig 

att använda sig av ett starkt ethos. Vet eller tror man däremot att budskapet inte kommer 

att välkomnas är det till fördel att använda sig av ett tungt logos, i syfte att övertyga. 

Genom att använda argumentationsmedel som verktyg i en text menar Vigsø (2019) att 

det går att se vilken syn skribenten har på läsarna. De tre argumentationsmedlen har 

utformat vår andra metod för studien i form av retorisk analys. Hur 

argumentationsmedlen anpassas för analysen förklaras mer ingående i metodkapitlet. 

Nedan sammanfattas alla tre argumentationsmedel ur ett teoretiskt perspektiv.  
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3.3.1 Ethos 

Ethos är argumentationsmedlet vars signum är att beskriva hur trovärdig 

talaren/skribenten verkar vara (Vigsø, 2019). Förmågan att övertala eller argumentera i 

ethosform domineras av en strävan att framstå som trovärdig och man använder 

känslomässiga inslag för att nå det målet, inte logiska. Ethos bygger på skribentens 

förtroende till den som läser. Förtroendet skapas utifrån vilket sätt skribenten framför 

sin text på. Skribenten kan välja att framstå som en rad olika personligheter, men allt 

bygger på hur texten är utformad (Vigsø, 2019). Hellspong (2011) menar att hänvisa till 

din egna auktoritet kan ses som en form av etisk övertalning. Avsändaren söker efter att 

höja sin status för att uppfattas som mer trovärdig. Däremot kan etiska 

övertalningsmedel vara av andra slag. Kan avsändaren utveckla sina tankar klart och 

kunnigt, tala lugnt och säkert, verka ärlig och uppriktig stärker även det textens ethos. 

Då kan avsändaren visa hur den är istället för att säga det, alltså använda uppfattning 

som ett argument (Hellspong, 2011). 

 

3.3.2 Pathos 

Pathos är argumentationsmedlet där sändaren kan ta vara på mottagarens känslor 

(Vigsø, 2019). Vid tillfällen där sändaren använder sig av pathos-argument önskar den 

att väcka så starka känslor hos mottagaren som möjligt. För att enkelt förklara hur 

pathos fungerar kan det jämföras med vad en försäljare använder för teknik vid 

försäljning. En säljare inleder med att granska kundens inställsamhet och sedan drar den 

nytta av detta tillstånd för att på bästa sätt försöka sälja sin produkt. Att säljaren får 

kunden att inse att denne behöver eller vill ha någonting är ett praktexempel, som också 

det liknar vad pathosfunktionen går ut på (Vigsø, 2019). Hellspong (2011) menar att 

pathosargument är viktiga för en övertygande argumentation, men att de inte spelar 

någon roll i en logisk bevisning, utan det har att göra med deras relation till motivation 

och handling. I det första fallet handlar det inte bara om att stödja en tes rent teoretiskt, 

utan det handlar om att få människor att engagera sig för en ståndpunkt. Där räcker det 

inte med ett sakligt accepterande, utan kräver känsla och vilja (Hellspong, 2011). 

 

3.3.3 Logos  

Logos innefattar rationella argument hos talaren/sändaren (Vigsø, 2019). Logos spelar 

på läsarens förnuft och hens logiska tänkande. Logos är känslokallt, vilket gör att 

känslomässiga argument inte har någon plats eller betydelse i detta 
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argumentationsmedel. Skribenten refererar ofta till statistik och vetenskapliga formler 

för att stärka argumentet (Vigsø, 2019). Hellspong (2011) beskriver logosargument som 

ett sakskäl eller resonemangsskäl. Hellspong (2011) menar att ett logosargument inte 

behöver vara en bindande bevisning, utan det handlar om att utveckla en tanke som 

mottagarna kritiskt granskar. Ett logosargument behöver heller inte beskriva något varje 

gång, det kan också värdera och konstatera. Om ett beskrivande logosargument framstår 

som sant eller troligt är det hållbart för mottagarna. När det gäller värderande och 

konstaterande logosargument är de hållbara om mottagarna kan acceptera vad det säger 

som ett godtagbart konstaterande eller värdering. Logosargument är däremot inte alltid 

logiska. Att använda sig av logosargument hindrar inte sändaren att använda sig av 

lögner och dra felaktiga slutsatser (Hellspong, 2011). Hellspongs forskning är liksom 

Vigsøs relevant för vår studie då den redogör för de tre argumentationsmedlen och vad 

de innebär.  

 

4 Metod och material  

Vår studie utgår metodologiskt från den kvalitativa forskningstraditionen. Kvalitativa 

metoder kretsar kring att försöka nå förståelse för ett fenomen eller för livsvärlden hos 

en eller flera individer (Hartman, 2004). En kvalitativ metod handlar inte om att 

forskaren mäter någonting och besvarar frågorna “hur många” och “hur mycket”. I 

stället söker forskaren svar genom att observera och tolka omvärlden, vilket i vårt fall 

handlade om gestaltningen av Bensinupproret 2.0 utifrån observationer av ledartexter 

från svenska dagstidningar. Den kvalitativa metoden har starka kopplingar till den 

hermeneutiska vetenskapsteorin. Hermeneutiken handlar enligt Hartman (2004) om 

kunskapen hur det går till att förstå hur individer föreställer sig sin omvärld. Förståelse 

för detta nås genom tolkning. Hartman (2004) menar att hermeneutiken är för allmän för 

att kunna användas vid en undersökning och det är då man använder sig av en kvalitativ 

metod. Den kvalitativa metoden innehåller precisa regler för hur en kvalitativ 

undersökning ska gå till. Dessa regler har funktionen att fungera som en tänkt garanti 

gällande att kraven på vetenskaplighet som hermeneutiken kretsar kring blir uppfyllda.  

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud (2017) menar att den kvalitativa 

textanalysen går ut på att ta fram det väsentliga budskapet från en text genom att göra en 

djupgående läsning av textens olika delar. Vissa delar i texten anses vara viktigare än 

andra, vilket i vårt fall var textens inslag av argumentationsmedel samt 
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framingfunktioner. Innehållet man söker efter i texten ligger dolt “mellan raderna” och 

kan endast tas fram genom en noggrann intensiv läsning av texten med hjälp särskilda 

analytiska verktyg. Använder man sig av kvalitativ textanalys är man intresserad av 

mening och meningsskapande processer. Utgångspunkten för analysen är att en aktör 

agerar gentemot andra aktörer, fenomen eller objekt i en omgivning baserat på den 

mening som dessa har för aktören (Esaiasson et al., 2017). Inom kvalitativ textanalys 

finns i sin tur flera mer djupgående metoder, bland annat framinganalys och den 

retoriska analysmetoden som vi använder i denna studie. Nedan redogör vi mer för 

dessa metoder.  

 

4.1 Framinganalys  

Framinganalysen är ramen för studien ur ett metodologiskt perspektiv. Med 

utgångspunkt i Entmans (1993) definition kring framingteorin samt de fyra 

framingfunktionerna som tidigare nämnts i teorin skapade vi en analysmodell.   

Analysmodellen kan delas upp i fyra steg där vi i texten sökte efter innehåll där 

ledarskribenten uttryckte något, några eller samtliga av följande funktioner:  

1. Hur framställs/gestaltas problemet? 

2. Vad är den bakomliggande orsaken till problemet? 

3. Vilka värderingar är synliga i texten och hur beskrivs problemets konsekvenser?  

4. Ges det några konkreta förslag på hur problemet ska lösas? 

Vi använde analysmodellen ovan genom att när vi läste ledarna ställde vi de fyra 

frågorna till texten och därefter nådde vi fram till ett resultat som diskuteras i 

analyskapitlet. Entman (1993) menar att en specifik mening kan innehålla mer än en av 

dessa fyra framingfunktioner, men många av textens meningar kan vara tomma på 

framingfunktioner. En hel text behöver dock inte innehålla alla fyra framingfunktioner, 

utan det skiljer sig från fall till fall (Entman, 1993).  

 

4.2 Retorisk analysmetod  

Den retoriska analysen valde vi att använda som sekundärmetod eftersom den till viss 

del faller in inom framinganalysen, men är inte helt utvecklad till att använda som 

ensam metod. Framinganalysen är en mer övergripande metod, men med hjälp av den 

retoriska analysen kunde vi gå in mer djupgående på specifika meningar eller ordval 

som används. Karlberg och Mral (1998) presenterade en modell för retorisk analys i 
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form av fem olika steg. I den här studien tillämpas den retoriska analysmetoden genom 

det tredje steget gällande argumentationsmedlen. Argumentationsmedel i en text 

innehåller appellformerna ethos, logos och pathos. Appellformerna är de tre olika medel 

som skribenten har tillgång till när det gäller att övertyga sina läsare. Ethos är 

argumentationsmedlet som kretsar runt avsändarens trovärdighet samt att försöka bilda 

en samhörighet med mottagaren. Logos försöker fånga läsarens förnuft och hur mycket 

texten övertygar. Pathos speglar de känslor som skribenten försöker väcka hos läsaren 

(Karlberg & Mral, 1998). Valet av argumentationsmedlen berodde på att den delen 

passade bra ihop med vårt syfte och ena frågeställning i studien. Som tidigare nämnts är 

de tre appellformerna de medel avsändaren har att tillgå när det gäller att övertyga 

mottagaren och därför såg vi det som väsentligt att inkludera den delen av metoden i vår 

studie. Vi använde den retoriska analysen genom att titta på hur ledarskribenterna 

använder sig av de tre argumentationsmedlen i sin text. Detta genom att granska 

enskilda meningar eller mindre stycken. Genom att plocka ut citat ur texten som kunde 

kopplas till någon av dessa tre argumentationsmedel banade vi vägen för att sedan 

kunna göra en fullständig analys av texten.   

 

4.3 Frågor till texten  

Framinganalysfrågor:  

– Hur framställs/gestaltas problemet av skribenten? 

– Vad presenteras som den bakomliggande orsaken till problemet? 

– Vilka värderingar är synliga i texten och hur beskriver skribenten problemets 

konsekvenser?   

– Ger skribenten några konkreta förslag på hur problemet ska lösas? 

Retorikanalysfrågor: 

– På vilket sätt försöker skribenten framstå som trovärdig? (Ethos) 

– På vilket sätt appellerar skribenten till läsarens förnuft? (Logos) 

– På vilket sätt spelar skribenten på läsarens känslor? (Pathos) 

 

4.4 Material  

Vi har analyserat tio ledartexter från tio olika dagstidningar i Sverige. Alla ledartexter 

publicerades under maj och juni månad året 2019. Ledartexterna är från dagstidningarna 
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Sydsvenskan (Oberoende liberal), Borås tidning (Moderat), Jönköpingsposten 

(Oberoende borgerlig), Västmanlands Läns Tidning (Liberal), Nya Wermlands-

Tidningen (Konservativ), Östgöta Correspondenten (Oberoende borgerlig), 

Norrbottens-Kuriren (Obunden moderat), Länstidningen i Östersund (Oberoende 

socialdemokratisk), Folkbladet Västerbotten (Obunden socialdemokratisk) och Södra 

Dalarnes tidning (Oberoende liberal). 

 

4.5 Urval  

Vi har gjort ett strategiskt urval som är baserat på att vara så geografiskt heltäckande 

som möjligt. I Mediearkivet Retriever den 31 oktober 2019 gav sökordet 

“Bensinupproret 2.0” totalt 395 träffar i tryckt press under perioden 1 januari till 13 

november året 2019. 332 av dessa 395 träffar publicerades i tryckt press under 

månaderna maj och juni. Sökordet “Bensinupproret 2.0” gav under maj månad 245 

träffar och i juni låg siffran på 87 träffar. Anledningen till valet av månaderna maj och 

juni berodde på att det var under denna period det skrevs som mest kring ämnet 

Bensinupproret 2.0 enligt våra sökresultat i Retrievers databas. Till en början tänkte vi 

bara använda oss av artiklar publicerade under maj månad, men juni lades till med 

hänsyn till det geografiska kriteriet. I maj skrevs den nordligaste ledartexten kring 

ämnet i Dalarna, med juni inräknat sträckte sig sökresultatet upp till Luleå.  

Kriteriet för de enskilda utvalda ledartexterna var att de skulle ha Bensinupproret 2.0 

som huvudämne, det vill säga att texten tydligt kretsar kring Bensinupproret 2.0. 

Bensinupproret 2.0 ska ha täckning i texten som sådan att den nämns som en betydande 

faktor i debatten om höjd bensinskatt och att skribenten resonerar kring 

Facebookgruppen ur någon aspekt. Tidningen som ledaren publicerades i skulle också 

vara representativ för regionen. Vid tillfällen där två tidningar i samma region skrivit 

om ämnet valde vi den tidningen med flest utgivna tryckta tidningsexemplar per dag 

och som når flest antal läsare. Vid tillfällen där samma tidning har skrivit flera ledare 

kring ämnet har vi valt de längsta ledartexterna. Detta för att få ett så gediget material 

som möjligt och för att kunna applicera de metoder som vi valt. Med kortare texter hade 

det blivit svårare att hitta tydliga citat att använda sig av som exempel i analysdelen av 

studien. Längre texter lämpade sig bättre för vår studie eftersom det fanns en större 

chans att finna fler citat som gick att använda som exempel i vår analys.  
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De ledare som valdes representerade inte allt som publicerats av tidningen gällande 

Bensinupproret 2.0, utan syftet var att analysera de texter som skrevs av rådande 

opinionsbildare på tidningen vars syfte är att bilda en opinion eller skapa en debatt 

gällande sakfrågan. Som tidigare nämnts i avgränsningar valde vi bort ledare som var 

skrivna av politiker. Vi har aktivt valt bort ledare som huvudsakligen handlar om 

partipolitik. Om tesen med ledaren handlade om något parti och dess politik har den 

valts bort, men om det bara nämndes något parti någon gång i texten valde vi att inte ta 

bort den från urvalet. Efter att ha tagit avstamp från dessa kriterier fann vi tio stycken 

ledare som gick inom vår ram för analysen.  

Anledningen till att vi tog avstånd från ledare med huvudtes som direkt kopplades till 

partipolitik berodde på den stora arbetsbördan det skulle utgöra. Att göra både en 

retorisk analys och en framinganalys skulle uppta större delen av uppsatsens givna tid. 

Därför valdes den politiska analysen bort. Urvalet motiverade vi också med vad Nord 

(2001) genom empiriskt material kom fram till gällande att ledare allt mer skulle gå 

ifrån sin direktkoppling till partipolitik. Vi var medvetna om att en del ledare 

fortfarande kan vara starkt influerade av publikationens ideologiska tillhörighet och det 

togs i beaktning, men vi valde att inte fokusera på det utan enbart vilka bevismedel samt 

framingfunktioner som användes. Fann vi något som var anmärkningsvärt gällande 

tidningens politiska ideologi togs detta upp i slutdiskussionen. 

 

4.6 Metodkritik  

Vi hade kunnat inkludera rikstäckande tidningar, för att få en helhetsbild. Som med de 

flesta kvalitativa studier är strävan efter objektivitet ett problem i detta fall. Det kunde 

vara svårt att hålla tolkningen av ledartexterna helt objektiva eftersom det kunde finnas 

underliggande subjektiva tankar. Med det sagt är det klart att uppsatsen strävade efter att 

vara objektiv, men vi belyste att det kan finnas viss kritik som går att rikta mot det 

påståendet. Mral (2000) menar att det mer eller mindre alltid finns individuella 

anledningar till valet att analysera ett specifikt ämne eller område och vi tar onekligen 

med våra erfarenheter och åsikter/värderingar under analysprocessens gång. Båda två 

läste samtliga texter analyserades, men vid själva analysen delades texterna upp för att 

arbetet skulle bli så effektivt som möjligt. Innan vi började analysera enskilt 

analyserades två texter tillsammans för att bygga upp en intern tolkningsram. Detta för 

att undvika individsbundna skillnader i analysen. När båda var färdiga med analysen 
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diskuterade vi våra analysresultat för att komma överens kring gemensamma slutsatser. 

När den gemensamma analysen avklarades kom vi i takt med det arbetet också överens 

om en gemensam tolkningsram för analysen som vi sedan använde under det 

individuella arbetet. Detta genomfördes för att minimera risken för en skev analys.  

Eftersom en kvalitativ undersökning är ostrukturerad och ofta grundar sig i forskarens 

egna uppfinningsrikedom kan det därför bli svårt att återskapa studien med exakt 

samma resultat som originalet (Bryman, 2018). Det beror helt på vem eller vilka som 

gör studien, eftersom datainsamlingen inte alltid är helt objektiv. Kritiker menar också 

att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera i en annan situationen än den 

som den producerades i. Resultaten är omöjliga att generalisera till andra miljöer då 

kvalitativa forskare genomför intervjuer och observationer med ett så litet antal 

individer i en organisation eller liknande (Bryman, 2018). Detta ser vi också som en 

styrka för vår studie eftersom Bensinupproret 2.0 är en svensk grupp som verkar i 

Sverige. Eftersom det är en geografiskt bunden grupp såg vi det inte som skadligt att 

resultaten av vår studie inte går att generalisera till en annan miljö.   

 

4.7 Reliabilitet och validitet  

Vissa forskare har lagt fram ett förslag att kvalitativa studier ska värderas och bedömas 

utifrån andra kriterier än de som används vid kvantitativa studier som oftast är 

begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 2018). Eftersom vår studie är av den 

kvalitativa sorten valde vi att använda oss av begreppet tillförlitlighet (Bryman, 2018) 

som substitut för reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet har att göra med studiens 

pålitlighet, vilket vi arbetade med genom att vara så transparenta som möjligt under 

forskningsprocessens alla faser. Allt ifrån forskningsfrågor, val av forskningsmetod 

samt vad för urval och material som används presenterades noggrant. Vi menar att en 

utomstående forskare skulle kunna genomföra samma studie som vi gjort och få fram ett 

liknande resultat.  

Däremot är vi medvetna om, som nämnt i metodkritiken, att det kan finnas inslag av 

subjektivitet i studien och att våra resultat kan ha påverkats av sociala och kulturella 

kontexter. Vid sammanställningen av analysresultaten diskuterade vi de olika fynden 

med varandra för att se om vi hade samma syn på dem. Eftersom vi hade en intern 

referensram sedan tidigare gjorde det att vi inte drog för generella slutsatser av våra 

fynd, utan förhöll oss till det som tidigare bestämts. Vårt strategiska urval baserades på 
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ett geografiskt kriterium som innefattade att vara så geografiskt heltäckande som 

möjligt. Artiklarna som valdes representerade regionen där de publicerades. Vi menar 

att detta både stärkte och begränsade vår tillförlitlighet. Tack vare det geografiska 

kriteriet med vårt empiriska material kunde vi genomföra en studie som gick på djupet 

med en karaktär av kvalitet. Vi var dock medvetna om att den geografiska aspekten 

gjorde att vi gick miste om andra aspekter. Hade vi exempelvis valt flera ledarartiklar 

från en region hade vi i diskussionskapitlet kunnat diskutera och jämföra respektive 

redaktions gestaltning av Bensinupproret 2.0 för att urskilja eventuella skillnader och 

likheter i gestaltning av samma fråga inom regionen. 

 

4.8 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är etiska överväganden en viktig del för forskningens 

kvalitet och genomförande. Resultaten av forskningen ska kunna användas på ett 

ansvarsfullt sätt för att utveckla samhället. Då vi genomfört en kvalitativ studie av 

opinionsjournalistiska texter som publicerats offentligt för allmänheten hade vi inte 

några direkta forskningsetiska ställningstaganden jämfört med en intervjustudie 

exempelvis. Valet att i studien inte nämna några namn på skribenterna skulle kunna ses 

som ett val till att göra de anonyma, men samtidigt går det att ta reda på vem som skrivit 

ledartexten med hjälp av rubriken och bilagorna i den här studien. Vi såg däremot inte 

detta som ett problem eftersom de redan publicerats med namn i tidningsform.   

 

5 Analys  

Nedan presenteras analyskapitlet genom en tematisk indelning efter de mönster vi funnit 

från både framingfunktioner och argumentationsmedel. Bryman (2018) menar att det 

vanligaste kravet för att först slå fast och sedan identifiera ett mönster i hög grad är 

repetition. För att ett mönster i sin tur ska klassas som ett tema måste mönstren också 

kunna direktkopplas till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018). De olika mönstren 

som tas upp i analysen är: Polariseringen mellan stad och landsbygd. 

Landsbygdssympatisörer. Klyftan som kan bli större. Levande landsbygd eller 

smockfulla städer? Medkänslan för landsbygdsborna. Bakomliggande faktorer och det 

gröna gräset på andra sidan. Om ilska och empati.  
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5.1 Fyndet av framingmönster  

Genom att analysera samtliga ledartexter utifrån den analysmetod som vi format ur 

Entmans (1993) teori om framing har vi funnit fyra mönster. Nedan går vi igenom de 

mönster som funnits och som påträffats i flera av texterna. Samtliga orsaker till 

Bensinupproret 2.0:s uppkomst var enligt samtliga skribenter att 

bensinpriserna/bensinskatten gått upp i pris i jämförelse med tidigare år. Som en 

konsekvens av detta bildades gruppen Bensinupproret 2.0 som i sin tur blev omskriven 

av landets opinionsbildare vilket går att koppla till Entmans (1993) ena framingfunktion 

gällande orsaker. Då samtliga skribenter har skildrat samma orsak som startskottet till 

Bensinupproret 2.0 blir inte denna framingfunktion tilldelad en rubrik eller stycke i 

analysen.  

 

5.1.1 Polariseringen mellan stad och landsbygd  

Ett val av gestaltning vi fann under analysprocessen var att flera skribenter framställer 

Bensinupproret 2.0 genom polariseringen mellan stad och landsbygd. Flera skribenter 

framställer de som bor på landet som förfördelade. Gestaltningen av landsbygdsborna är 

att de inte har samma möjligheter till att använda sina rättigheter som skattebetalare.  

 

Ojämlikheten har ökat. Bensinupproret 2.0 visar att inga beslut, hur nödvändiga de än är, blir 

accepterade om de inte är förankrade. Människor som känner sig orättvist behandlade kommer 

alltid att motsätta sig. Därför måste klimatpolitik alltid gå hand i hand med en politik för att 

minska klyftorna. Bland annat mellan stad och land. (Länstidningen Östersund, 2019-05-29, 

Hellre högre reseavdrag än lägre pris på bensin) 

 

Citatet ovan visar likheter med många av de totalt tio ledarartiklar som analyserats. I de 

flesta ledartexterna väljer skribenterna liksom ovan att betona hur invånarna på 

landsbygden inte har samma förutsättningar till att leva miljövänligt. Genom att vissa 

skribenter väljer att framställa problemet som en fråga rörande polariseringen mellan 

stad och landsbygd hittar vi spår av Druckmans (2001) begrepp effekter av 

betoningsgestaltning (Eng: emphasis framing effect). Druckman (2001) tar upp 

exemplet gällande att en presidentkandidat kan framställa sin kampanj genom att lägga 

kraft på de ekonomiska frågorna och därmed få väljarna att öppna upp ögonen för de 

ekonomiska aspekterna i politiken. På samma sätt använder skribenten sig av detta när 

den väljer att fokusera på landsbygden och dess utmaningar gällande att kunna leva 

hållbart. Ledarskribenten tar ställning i att politikerna bör omfördela ekonomin så att det 
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går att leva hållbart, även på landsbygden. Skribenten lägger fram förslaget om att ta 

bort studieskulden från personer som väljer att bo på landet. Genom detta skiftas fokus 

från bensinpriset till möjligheten att leva hållbart på landet, vilket skribenten ställer sig 

positivt inställd till. Ledarskribenten väljer alltså att betona och belysa en lösning, 

istället för att fördjupa sig i en konflikt i texten.  

Gällande gestaltningsvalet Bensinupproret 2.0 kan vi också dra en parallell till Sik Has 

(2017) studie där samtliga analyserade texter lägger vikt vid demokrati och jämför det 

med något så viktigt som syre. Ett citat som Sik Ha valt ut för att representera hans fynd 

i ledartexterna är “När Gadhafi försvinner kommer syret som Libyen sugit från den 

arabiska kampen för demokrati flöda igen” (Sik Ha, 2017). Detta citat går att jämföra 

med skribenternas önskan om att ha en levande landsbygd.  

 

Det måste gå att leva på landet, att leva klimatsmart också på landet. Det talar för att politikerna 

måste omfördela på ett nytt sätt. Överföra resurser till glesbygdskommuner. En idé är att skriva 

av studielån för dem som flyttar ut på landet. (Sydsvenskan, 2019-05-12, Det måste gå att leva 

smart på landet) 

 

Innehållet i de båda citaten skiljer sig åt, men skribenterna liknar varandra när de väljer 

att väga upp något dåligt med en kompensation av något slag. I citatet ovan fall handlar 

det om att ge folk på landet en direkt ekonomisk fördel genom att avskriva 

studieskulden samt att staten ska gå in och hitta konkreta lösningar för att stärka 

välfärden på landsbygden. Likt Sik Has (2017) utvalda citat när det kommer till Gadhafi 

så kommer landsbygden med de förändringar skribenten föreslår kunna leva igen.  

Kelling och Thomas (2018) tredje funktion gällande framställningen av 

opinionsjournalister som allmänna försvarare för specifika grupper, frågor eller 

värderingar kan även kopplas till citatet ovan. Enligt Kelling och Thomas (2018) agerar 

opinionsjournalisten som en megafon för de grupper som saknar medel för att själva nå 

ut i medier. I texterna finner vi opinionsjournalister eller opinionsbildare som 

framställer Bensinupproret 2.0 genom att belysa landsbygdens svårigheter och de 

utmaningar som en typisk landsbygdsmänniska kan stå inför när bensinskatten och 

priset på bensin höjs. Flera skribenter förmedlar sin åsikt likt en förespråkare för 

landsbygden och fungerar på det sättet som Kelling och Thomas (2018) beskriver.  
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När då politiska beslut fattas som indirekt pekar ut långpendlarna som ansvariga för 

klimatförändringarna är det klart man blir förbannad. När bensinpriset stegvis höjs för alla, utan 

att folk utanför stan kompenseras i form av samma procentuella löneökningar som folk i 

storstäderna eller att utbud och ökad samhällsservice breddas är det klart man till slut får nog. 

(Folkbladet Västerbotten, 2019-05-11, Inte konstigt att bensinilskan växer) 

 

Genom att beskriva hur situationen ser ut på landsbygden jämfört med i staden och 

sedan aktivt ta ställning genom orden “klart man till slut får nog” finner vi det som att 

skribenten försvarar landsbygden och indirekt Bensinupproret 2.0.  

 

5.1.2 Landsbygdssympatisörer  

När det kommer till fynden av värderingar i ledartexterna har vi hittat en majoritet av 

fall där skribenterna väljer att visa sympati för de som bor på landsbygden. Många av 

dessa fynd går hand i hand med det vi redogör för i delkapitlet ovan gällande 

gestaltning, men det finns vissa skillnader. När det gäller värderingar tas oftast exempel 

upp om att det slår hårdast för de som bor och verkar på landet. I regel är de som skriver 

stöttande om landsbygden också kritiska mot regeringens beslut om att höja 

bensinskatten.  

 

Det har dessutom minimal betydelse för finansministern om en tonåring måste sitta hemma på 

helgen för att föräldrarna inte har råd att skjutsa när bussarna inte går. Det är just sådant som 

ligger till grund för missnöjet i Bensinupproret. Det finns en brytpunkt när styrmedel slutar styra 

och bara drabbar. Den ser ut att vara nådd. (Nya Wermlands-Tidningen, 2019-05-13, Uppror för 

vardagspusslet).  

 

Här faller skribenten in i rollen som en kritisk åskådare till politiska beslut, detta nämns 

i Kimberly och Thomas (2018) första funktion gällande den övervakande deltagaren. 

Skribenten fungerar både som en övervakande roll och en roll som en aktiv deltagare. 

Funktionen i sin helhet ser över opinionsjournalistikens roll som en möjlighet till att 

skapa allmän debatt. De menar att opinionsjournalisten agerar som en kritisk deltagare 

när det kommer till politiska beslut eller påståenden. Detta blir tydligt i citatet ovan där 

skribenten riktar tydlig kritik mot finansministern genom att, som vi tolkar det, indirekt 

hävda att finansministern inte bryr sig om människor på landsbygden.  

På samma sätt som det finns skribenter som skyddar landsbygden genom att hävda 

politikernas “tondövhet” genom att inte göra något åt det höjda bensinpriset finns det 
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skribenter som nyanserar debatten något. De menar att ett sänkt drivmedelspris skulle 

gynna helt fel personer, nämligen de som bor i innerstan.  

 

De flesta bilarna finns i städerna. De riktigt bränsletörstiga modellerna är dessutom rikligast 

förekommande i de områden där de boende har de högsta inkomsterna – som exempelvis i 

landets mest SUV-täta, Stockholmsstadsdelen Östermalm. Att i det läget sänka skatten eller 

slopa momsen på skatten skulle i praktiken vara att subventionerna biltrafiken där den inte alls 

gör samma nytta som landsbygden. (Borås Tidning, 2019-05-14, Billigare bränsle är inte 

svaret)  

 

Vi tolkar citatet ovan som att skribenten egentligen vill de som bor på landsbygden väl. 

Detta eftersom att en sänkning av bensinpriset skulle gynna de som bor i innerstan mer 

än de som bor på landet. De som bor i staden har möjlighet att åka buss, cykel eller 

tunnelbana eller annan typ av miljövänligt transportmedel till jobbet. Möjligheten till 

miljövänliga transportalternativ finns inte i samma utsträckning på landet menar 

skribenten.  

 

5.1.3 Klyftan som kan bli större  

Gällande Entmans (1993) framingfunktion konsekvenser fann vi genom analysen ett 

tydligt mönster. En oro som vi uppfattar skribenterna har är den om en ökande klyfta 

mellan stad och landsbygd som ett höjt bensinpris kan resultera i. I citatet nedan 

uppfattar vi det som att skribenten tydligt torgför sin oro.  

  

Det är en politik som slår rakt mot de som bor i en landsände utan utbyggd kollektivtrafik, och 

som saknar möjlighet att köpa än så länge dyra elbilar. [...] Men dagens styrmedel innebär att 

människor på landsbygden får bära hela kostnaden för utfasningen. (Södra Dalarnes Tidning, 

2019-05-15, Klimatpolitiken är orättvis) 

 

Genom att sammanväva mönstret gällande konsekvenser med Kimberly och Thomas 

(2018) fyra funktioner under analysen kan vi härleda våra resultat till den första och den 

tredje funktionen. I den första funktionen agerar opionionsjournalisten som en kritisk 

åskådare till politiska beslut, vilket höjningen av bensinpriset i högsta grad är. I den 

tredje funktionen intar opinionsjournalisten rollen som en allmän försvarare för 

specifika grupper, frågor eller värderingar. I detta fall försvarar skribenten 

landsbygdsborna. Detta genom att, som Kimberly och Thomas (2018) beskriver det, 
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fungera som en megafon för de grupper som annars inte hade fått en möjlighet till att 

göra sina röster hörda.   

Vi har även funnit spår av Chong och Druckmans (2007) teori gällande den allmänna 

opinionsbildningen när det kommer till att skildra samhällsproblem, vilket många av 

skribenterna gör när de skriver om Bensinupproret 2.0. Teorin går ut på att elitpersoner, 

i detta fall ledarskribenterna, kan påverka allmänhetens uppfattning gällande ett 

samhällsproblem utifrån hur det gestaltas i ledartexterna. Elitpersonerna kan välja att 

skildra frågan som ett “hot” mot landsbygden eller som en fråga som rör 

levnadsstandarden ute på landet. I de texter vi analyserat har vi bildat uppfattningen att 

de flesta skribenter väljer att porträttera Bensinupproret 2.0, som driver en enda fråga 

som ett hot mot en levande landsbygd. 

 

LO-utredaren Marika Lindgren Åsbrink påminner om att tidigare samhällsförändringar har gjort 

att de flesta har fått det bättre. Den här gången är det annorlunda. Nu står vi inför utmaningar 

som kräver uppoffringar av oss alla. [...] Samtidigt har trygghetssystemen blivit urholkade. 

Ojämlikheten har ökat. (Länstidningen Östersund, 2019-05-29, Hellre högre reseavdrag än 

lägre pris på bensin) 

 

I citatet ovan tolkar vi det som att skribenten ser allvarligt på situationen på 

landsbygden gällande vad ett höjt bensinpris kan innebära. Vi tolkar det som att 

skribenten ser det ökade bensinpriset som en samhällsförändring som kommer leda till 

uppoffringar för framför allt medborgarna på landsbygden, men det kommer även 

påverka alla i samhället. Genom att skriva på detta vis tolkar vi det som att skribenten 

indirekt menar att idén och möjligheten till en levande landsbygd är under “hot”. När 

skribenten också senare i ledartexten tillägger att “trygghetssystem blivit urholkade” 

och att ojämlikheten ökat mellan stad och landsbygd tycker uppfattar vi det som att 

skribenten vill stärka “hotbilden” mot en levande landsbygd.  

 

5.1.4 Levande landsbygd eller smockfulla städer?  

Gällande Entmans (1993) funktion om problemlösning kunde vi utifrån vår uppfattning 

härleda flera ledarartiklar till en särskild lösningsorienterad riktning där skribenter för 

fram konkreta förslag på lösningar på Bensinupproret 2.0. Det fanns flera olika förslag, 

men det vi fokuserat på i det här fallet är om fler än en ledartext uppvisar tydliga 

mönster som liknar varandra. Genom detta fann vi mönstret att flera skribenter 
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tenderade att tycka att lösningen på problemet är att människor på landsbygden måste 

kunna leva hållbart i samma utsträckning som människor i staden kan.  

 

Går inte det finns det andra sätt att kompensera landsbygdsbefolkningen utan att sänka 

bensinpriset. Sänkta arbetsgivaravgifter, avskrivning av studieskulder, bredbandsutbyggnad som 

når alla. Det är bara några exempel. Parallellt bör man uppmuntra folk att köra miljövänligt. De 

styrmedel som finns i dag fungerar dåligt. (Länstidningen Östersund, 2019-05-29, Hellre högre 

reseavdrag än lägre pris på bensin) 

 

Citatet ovan menar vi skildrar de ledartexter som kommit med lösningar i form av 

kompensationer för landsbygdsborna. Samtidigt som skribenterna gör detta kommer 

även ofta argument att om man kompenserar landsbygdsborna ekonomiskt resulterar det 

i att de kan leva mer miljövänligt. Enligt Nord (2001) är en ny roll inom 

opinionsjournalistiken den idéstyrda pressen. Den idéstyrda pressen går ut på att vara 

både engagerad och hängiven. Där spelar journalisten en aktiv roll som opinionsbildare 

när hen för fram idéer om hur samhället bör styras genom att kommentera bland annat 

politiska beslut. Detta kunde vi finna i flera ledartexter när Entmans (1993) 

lösningsfunktion anpassades till vårt material. I citatet ovan går skribenten in i en aktiv 

roll och resonerar kring sina idéer på lösningar gällande hur Bensinupproret 2.0 skulle 

kunna lösas. Samtidigt som skribenten kommer med idéer kommenterar skribenten även 

ett politiskt beslut genom att skriva att “De styrmedel som finns i dag fungerar dåligt” 

(Länstidningen Östersund, 2019-05-29, Hellre högre reseavdrag än lägre pris på 

bensin). 

 

Att skylla på bensinpriset är inte ens att göra det lätt för sig, det är att blunda för de verkliga 

problemen. Landsbygden behöver bra skolor, ordentlig service och bra villkor för företag i 

närområdet. Det kan inte ett sänkt bensinpris skapa. Landsbygdens utmaningar måste tas på 

allvar och diskuteras. Bensinpriset svider i plånboken, men skymmer sikten för de viktiga 

frågorna. (Västmanlands läns tidning 2019-05-15 Höj priset, det har faktiskt inte blivit dyrare att 

köra bil).  

 

Även i citatet ovan menar skribenten att människor på landsbygden måste få någon sorts 

kompensation, men i det här fallet en mer inkluderande sådan jämfört med det 

föregående citatet. Samtidigt som ledarskribenten menar att ett sänkt bensinpris inte är 

lösningen på landsbygdens utmaningar, tolkar vi det som att skribenten ändå menar att 

ett hållbarhetstänk måste finnas även på landsbygden. Detta genom att stärka välfärden 
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med hjälp av utökad service, utbildning och goda förutsättningar för näringsliv. Här kan 

vi återigen finna Kimberly och Thomas (2018) första och tredje funktion som en 

opinionsjournalist kan träda in i. Funktionen gällande att opionionsjournalisten fungerar 

som en kritisk åskådare till politiska ageranden tolkar vi som mest framträdande i citatet 

ovan. Skribenten belyser problematiken med att koka ned utmaningarna landsbygden 

står inför till en enda fråga, det höjda bensinpriset. Genom att bredda och nyansera 

debatten för skribenten fram förslag på andra sätt som politiker kan förbättra situationen 

på. På detta sätt visar skribenten sitt kritiska förhållningssätt, inte bara till 

Bensinupproret 2.0 utan även till beslustfattande politiker vilket kan liknas med vad 

Kimberly och Thomas (2018) kommer fram till.  

 

5.2 Kartläggningen av argumentationsmedel  

Genom Karlberg och Mrals (1998) retoriska analysmetod och specifikt 

argumentationsmedel har vi funnit fem mönster under analysen av respektive ledartext. 

Nedan går vi igenom de mönster som hittats och som kan finnas i flera av texterna. 

 

5.2.1 Medkänslan för landsbygdsborna  

I de ledarartiklar som analyserats med hjälp av den retoriska analysmetoden har vi 

funnit delar i texter som vi har tolkat som direkt kopplade till argumentationsmedlet 

ethos. Ett utstickande mönster vi fann var att flera skribenter visade medkänsla till 

Bensinupproret 2.0 och medlemmar för att, som vi tolkar det, stärka ledartextens 

trovärdighet.  

 

I ett avseende har prisprotesterna träffat en öm punkt, nämligen skatternas och momsens andel 

av priset; av dagens rekordhöga tar staten in närmare 10 kronor. Det är klart att det svider, inte 

minst på landsbygden där bilen är det självskrivna transportmedlet. Och om stat och kommun 

dessutom minskar sin närvaro ute i de finmaskigaste delarna av välfärden, och det för varje 

nedläggning av skolor, vårdcentraler, affärer – och bensinmackar! – blir ett allt längre avstånd 

till den service och standard som de som lever i städer och centralorter kan ta för givet, blir 

kontrasten närmast förolämpande stor. [...] De flesta bilar finns i städerna. De riktigt 

bränsletörstiga modellerna är dessutom rikligast förekommande i de områden där de boende har 

de högsta inkomsterna – som exempelvis i landets mest SUV-täta, Stockholmsstadsdelen 

Östermalm. (Borås Tidning, 2019-05-14, Billigare bränsle är inte svaret) 
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Enligt Hellspong (2011) handlar ethos om att sändaren visar att den är kunnig och 

utvecklar sina tankar tydligt för att bygga upp en trovärdighet. Detta menar vi flera av 

skribenterna visar, ett exempel på det syns i citatet ovan. Skribenten för ett resonemang 

som visar att den har förståelse för att folk är upprörda över den höga skatten, men att 

skribenten också tycker att det är att fokusera på fel sak när det kommer till bara 

bensinpriset. Vi uppfattar det som att skribenten nyanserar debatten och tar in faktorer 

som service, vilket gör att Bensinupproret 2.0 ser väldigt litet ut i jämförelse till de 

andra problem som gestaltas. Genom att föra ett sådant resonemang tolkar vi det som att 

skribenten visar för läsaren att den är insatt i ämnet och har nyanserade tankar kring det, 

vilket i sin tur medför ett ökat förtroende enligt Hellspong (2011).  

 

Det handlar knappast om något nypåkommet missnöje. Även om det eldats på de senaste 

månaderna då bensinpriset stadigt har ökat och nu närmar sig 17 kronor per liter. Men för många 

är detta ytterligare en droppe i en bägare som sedan länge har runnit över. Det som tidigare 

främst har tagit sig uttryck i muttrande diskussioner med grannen har med Bensinupproret fått ett 

tydligt forum. (Nya Wermlands-Tidningen 2019-05-13 Uppror för vardagspusslet).  

 

I citatet ovan upplever vi att skribenten visar förståelse varför Bensinupproret 2.0 

skapades och tar tydligt en sida i debatten. Detta gör att vi tolkar ledarskribenten som 

trovärdig för läsarna som är engagerade i Bensinupproret 2.0 och som håller med 

medlemmarnas sätt att se på priset på drivmedel. Enligt Vigsø (2019) präglas förmågan 

att övertala eller argumentera i ethosform av ett mål att framstå som trovärdig och 

genom att använda känslomässiga inslag och inte logiska. Ethos bygger på skribentens 

förtroende till den som läser. Förtroendet skapas utifrån vilket sätt skribenten framför 

sin text på. Skribenten kan välja att framstå som en rad olika personligheter, men allt 

bygger på hur texten är utformad. Detta går i linje med vad skribenten i citatet ovan gör. 

Skribenten väljer att visa förståelse för de känslor som det höjda bensinpriset skapat. 

Här tolkar vi det som att skribenten axlar Kimberly och Thomas (2018) tredje funktion, 

som en megafon för alla de som är upprörda över drivmedelspriserna.  

I citatet nedan tolkar vi det som att skribenten visar medkänsla genom att ömma för 

både landsbygdsbornas ekonomiska utmaningar, men också för det faktum att de inte 

kan nyttja kollektivtrafiken på samma sätt om de i städerna.   

 

Det är en politik som slår rakt mot de som bor i en landsände utan utbyggd kollektivtrafik, och 

som saknar möjlighet att köpa än så länge dyra elbilar. [...] Men dagens styrmedel innebär att 
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människor på landsbygden får bära hela kostnaden för utfasningen. (2019-05-15, Södra Dalarnes 

Tidning, Klimatpolitiken är orättvis) 

 

Som Vigsø (2019) skriver gällande ethos, tror man eller rent av vet att läsaren ställer sig 

positivt till ens åsikt är det till skribentens fördel att använda sig av ett starkt ethos. I 

citatet ovan tolkar vi det som att skribenten tror att de flesta av läsarna har samma 

medkänsla till de landsbygdsbor som befinner sig i en liknande situation som beskrivs i 

citatet.  

 

5.2.2 Bakomliggande faktorer och det gröna gräset på andra sidan  

Vid analysen av ledartexternas logosdel kunde vi konstatera att ur ett logosperspektiv 

skildrade skribenterna Bensinupproret 2.0 på flera olika sätt. Men vi fann fynd som 

liknade varandra även här. Ett mönster var att flera opinionsjournalister valde att ta upp 

bakomliggande faktorer till Bensinupproret 2.0. I citatet nedan är det enligt skribenten 

den “ständigt” stigande bensinskatten som är boven i dramat.   

 

Magdalena Andersson (S) är tyvärr oroväckande tondöv när hon ensidigt skyller det stigande 

drivmedelspriset på OPEC och den svaga kronan. Det mesta - över 60 procent - av vad vi betalar 

vid macken för bensinen och dieseln är trots allt skatt. Denna skatt har Magdalena Andersson 

och hennes kollegor obönhörligt höjt gång på gång de senaste åren, vilket fått effekten att 

bilberoende svenska hushåll blivit extra ekonomiskt sårbara för en störtdykande valuta. (Östgöta 

Correspondenten 2019-05-13 Det jäser i folkdjupet). 

 

Enligt Vigsø (2019) refererar skribenten ofta till statistik och vetenskapliga formler för 

att stärka argumenten i sin text. Det anser vi sker i citatet ovan. När vi läste citatet 

tolkade vi det som att skribenten vill övertyga sina läsare genom att tilltala deras 

förnuft. Anledningen till att vi gjorde den tolkningen är eftersom skribenten påpekar att 

60 procent av priset på bensin är skattekostnader. Hade skribenten inte haft som mål att 

spela på läsarens förnuft så skulle inte texten vara formulerad på samma vis, eller ha det 

innehåll som den har. Hellspong (2011) menar att logosargument inte nödvändigtvis 

behöver beskriva ett fenomen varje gång, utan det kan räcka med en värdering och ett 

konstaterande. Detta tolkar vi är precis vad som sker i citatet ovan. När skribenten 

inleder med att kalla Magdalena Andersson för “tondöv” tolkar vi det som en aktiv 

värdering. Värderingen tolkar vi som negativ och sedan kommer ett konstaterande. 

Skribenten konstaterar att bensinskatten är 60 procent av kostnaden för bensin och efter 

detta ges läsaren möjlighet till att bilda sin egna åsikt gällande konstaterandet.  
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En annan typ av bakomliggande faktor är den som försvarar det höjda bensinpriset. Här 

väljer skribenten att fokusera på det som är svårt att åtgärda nationellt, som stigande 

internationella oljepriser samt en svag krona. 

 

När priset på drivmedel ökar ligger det nära tillhands att skylla på politikerna. Vems fel skulle 

det annars vara att bensinen tangerar 17 kronor litern? Faktorer som högre oljepriser globalt i 

kombination med en svag krona är ju så svåra att åtgärda här och nu med hjälp av megafoner och 

gula västar. Skatter kan, och bör, ofta tas upp till diskussion, men faktumet att kostnaden för att 

köra bil faktiskt inte har ökat de senaste decennierna. (Jönköpingsposten, 2019-05-18, Vad ska 

landsbygden få för pengarna?). 

 

När en skribent tror att tesen i ens text troligtvis inte kommer accepteras av mottagarna 

menar Vigsø (2019) att logos är verktyget för att öka chanserna att övertyga. I citatet 

ovan tolkar vi det som att skribenten försöker spela på ett starkt logos för att 

åstadkomma ett större medhåll från mottagarna. Som Vigsø (2019) menar spelar logos 

på mottagarens förnuft och logiska tänkande. Vi tolkar det som att skribenten vill få 

läsarna att se den större bilden och de största bakomliggande orsakerna till att 

bensinpriset har ökat, vilket skribenten anser är ökade oljepriser samt en svag krona.  

Det andra mönstret vi fann vid analysen av ledartexterna ur ett logosperspektiv var att 

flera skribenter valde att skildra Bensinupproret 2.0 genom att jämföra Sveriges 

klimatpolitik med andra länders agerande vid en liknande situation. 

 

I Kanada ska intäkterna från den nya koldioxidskatten delas ut som skatteåterbäring – ett sätt att 

utjämna även för den som är bilberoende, utan att incitamenten för omställning minskar. (2019-

05-15, Södra Dalarnes Tidning, Klimatpolitiken är orättvis) 

 

Som Vigsø (2019) är inne på handlar logos mycket kring att stärka sina argument med 

fakta av olika slag. Detta tolkar vi som att skribenten gör i citatet ovan genom att visa 

ett exempel på klimatpolitik som den tycker är mer rättvis än den vi har i Sverige. På så 

sätt upplever vi det som att ledarskribenten appellerar till läsarens förnuft genom att 

försöka komma i samma tankebanor som skribenten när de läser om hur klimatpolitiken 

hanteras i Kanada. Skribenten beskriver en liknande situation i Kanada som hanteras på 

ett annat sätt, genom att ta upp detta exempel tolkar vi det som att skribenten visar att 

det finns andra sätt att hantera ett stigande bensinpris på. Vi tolkar det alltså som att 

skribenten genom en beskrivning av Kanadas klimatpolitik vill appellera till läsarens 

förnuft att tänka något i stil med “så borde klimatpolitiken även se ut i Sverige” eller 
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liknande. Ett beskrivande logosargument behöver inte vara sant för att det ska framstå 

som hållbart för läsaren, menar Hellspong (2011). Det är i det här fallet ovidkommande 

om påståendet med Kanada stämmer eller inte, eftersom det beskriver ett annat sätt att 

lösa problemet på, som enligt oss framstår som hållbart för att övertyga läsarna.  

På ett liknande sätt jämför en annan skribent Sveriges situation med Norges registrering 

av begagnade elbilar eftersom elbilspremien gäller för begagnade bilar i Norge, vilket 

den inte gör i Sverige.   

 

I Norge är sex av tio bilar som registreras elbilar. Många begagnade miljöbilar som rullar på 

norska vägar är importerade från Sverige. Här gäller nämligen premien bara nya bilar, så många 

utnyttjar möjligheten att först casha in 40 000 kronor och sedan sälja bilen till utlandet. (2019-

05-29, Länstidningen Östersund, Hellre högre reseavdrag än lägre pris på bensin) 

 

I citatet ovan väljer skribenten att referera till hur läget ser ut i Norge gällande 

användandet av miljöbilar. Här tolkar vi det som att skribenten vill appellera till 

läsarens förnuft vilket Vigsø (2019) menar logos har som huvudsyfte i en text. Genom 

att få läsarna att se hur ett av Sveriges grannländer sköter klimatpolitiken gällande 

frågan kring premier för miljöbilar tror vi att även denna skribent, likt den förra 

gällande citatet kring Kanada, vill få läsarna att tänka “detta borde Sverige efterlikna”. 

 

5.2.3 Om ilska och empati  

Vid analysen av ledartexternas pathosdel fann vi, likt det vi kom fram till i 

ethosperspektivet, ett starkt mönster av känslan empati för landsbygden och dess 

människor. Vi tolkade det som att flera skribenter, trots att de kanske var emot 

Bensinupproret 2.0:s grundfråga, ville visa en tydlig empati mot de som drabbas värst 

ekonomiskt av ett höjt bensinpris.  

 

Men den främsta förklaringen är nog att 16:50 för en liter bensin är en tung utgift om man inte 

har det så fett. Undertecknandet av ett upprop blir ett sätt att visa det [...]. [...] Bensinupproret 2.0 

visar att inga beslut, hur nödvändiga de än är, blir accepterade om de inte är förankrade. 

Människor som känner sig orättvist behandlade kommer alltid att motsätta sig. (2019-05-29, 

Länstidningen Östersund, Hellre högre reseavdrag än lägre pris på bensin) 

 

I citatet ovan tolkar vi det som att skribenten indirekt visar empati för medlemmarna av 

Bensinupproret 2.0. Med meningen “16:50 för en liter bensin är en tung utgift om man 
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inte har det så fett” (2019-05-29, Länstidningen Östersund, Hellre högre reseavdrag än 

lägre pris på bensin) tolkar vi det som att skribenten visar förståelse genom att belysa 

att det finns många människor som har det tufft ekonomiskt med tanke på bensinpriset 

och att skribenten visar empati för de. Genom att visa det tolkar vi det som att 

författaren också vill få läsarna att känna samma känsla. Som Hellspong (2011) menar 

räcker det inte för sändaren att övertyga mottagarna kring sin tes bara med hjälp av 

fakta och statistik, utan det måste också skapas känslor. Då skribentens tes är att 

Bensinupproret 2.0:s kärnfråga är fel, men genom uttrycket att landsbygden borde 

kompenseras på annat vis är empatikänslan skribenten vill skapa ovan ett sätt att få in 

känslor i resonemanget tolkar vi det som.  

Ett annat citat som sammanfattar mönstret gällande empati mot landsbygden och dess 

invånare är detta:  

 

Det är en politik som slår rakt mot de som bor i en landsände utan utbyggd kollektivtrafik, och 

som saknar möjlighet att köpa än så länge dyra elbilar. [...] Men dagens styrmedel innebär att 

människor på landsbygden får bära hela kostnaden för utfasningen. (2019-05-15, Södra Dalarnes 

Tidning, Klimatpolitiken är orättvis) 

 

I citatet ovan tolkar vi det som att skribenten tar en tydlig ställning genom att visa 

empati mot människor på landsbygden som antingen inte har någon ekonomisk 

möjlighet att köpa en miljöbil eller nyttja kollektivtrafik. Vi tolkar det som att 

skribenten försöker öppna upp ögonen för den problematik det höjda bensinpriset 

faktiskt har på landsbygdsborna och genom det försöka få politiker att agera. Likt 

Hellspongs (2011) teori kring pathosargument så kan man inte bara stödja tesen i teorin, 

utan det handlar om att få människor att agera och engagera sig för ståndpunkten, vilket 

enligt Hellspong (2011) kräver känsla och vilja. 

Vi fann också ett annat tydligt mönster vad det gäller pathosperspektivet. Vi tolkar det 

som att flera skribenter försöker väcka en ilska hos mottagarna som önskades riktas mot 

makthavare vars beslut har resulterat i Bensinupproret 2.0:s uppkomst.    

 

Andersson & Co hade enkelt kunnat underlätta medborgarnas utsatta situation genom att parera 

det eskalerande oljeimportpriset med sänkt drivmedelsskatt. Det krävs bara ett riksdagsbeslut. 

Men politikernas intresse tycks - hittills - vara obefintligt. (Östgöta Correspondenten 2019-05-13 

Det jäser i folkdjupet). 
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Vi tolkar det som att skribenten förstärker missnöjet som Bensinupproret 2.0 redan har. 

Detta genom att bekräfta deras ståndpunkt om att politikerna inte bryr sig om gemene 

man som har svårt att betala ett högre pris för drivmedel. Vigsø (2019) menar att vid 

tillfällen där avsändaren använder sig av pathosargument önskar den väcka så starka 

känslor hos den som läser texten som möjligt. Vi tolkar det som att skribenten spär på 

de redan starka känslor som personerna vilka håller med Bensinupproret 2.0 redan har.   

Utöver att väcka en ilska mot makthavare tolkar vi det också som att flera skribenter vill 

få fram en provocerande känsla hos mottagarna även riktat mot kritiker och motståndare 

till Bensinupproret 2.0.  

 

På sociala medier ser man hur annars intelligenta och medkännande människor öppet hånar 

Bensinupprorets företrädare och medlemmar. Poängen är att de skulle vara för obildade för att 

tas på allvar, för att ha politisk agens. Därför förvägrar man dem deras levda verklighet. Maken 

till småsint medelklasselitism får man leta länge efter. (2019-06-03, Norrbottens-Kuriren, 

Bensinupproret går inte att håna bort) 

 

I citatet ovan vill skribenten att läsarna ska känna en ilska mot de som valt att håna 

Bensinupproret 2.0. Skribenten tar också med ett argument som hånarna tar upp varför 

de inte håller med medlemmarna i upproret. Genom detta tolkar vi det som att 

skribenten eldar på den ilskna känslan mot de som inte håller med Bensinupproret 2.0, 

framför allt finns den här ilskan hos medlemmarna av gruppen. När medlemmar av 

gruppen läser att hånarna menar att de är “för obildade för att tas på allvar” (2019-06-

03, Norrbottens-Kuriren, Bensinupproret går inte att håna bort) tolkar vi det som att 

skribenten vill fortsätta provocera. Vigsø (2019) menar att när sändaren använder sig av 

pathos vill den framkalla så starka känslor hos mottagaren som möjligt och det är precis 

vad som sker här menar vi. Skribenten fortsätter sedan provocera och avslutar med 

“Maken till småsint medelklasselitism får man leta länge efter” (2019-06-03, 

Norrbottens-Kuriren, Bensinupproret går inte att håna bort) vilket vi tolkar som att det 

syftar på alla de som väljer att håna upproret, vilka i sin tur skribenten önskar provocera 

genom detta uttryck. Mral (2008) menar att opinionsjournalister argumenterar för sin tes 

på ett indirekt sätt genom att bland annat göra särskilda ordval. Detta kunde vi se i 

citatet ovan genom uttrycket “småsint medelklasselitism” där vi tolkar det som att 

skribenten valt ut dessa ord för att fortsätta provocera och att mottagarna ska bibehålla 

sin ilskna känsla när de läser.  
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6 Slutsats och diskussion  

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur ledarskribenter i svenska dagstidningar 

gestaltar Bensinupproret 2.0 ur både ett framingperspektiv och ett 

argumentationsmedelsperspektiv. Genom en egenskapad analysmodell som tar avstamp 

utifrån Robert M. Entmans teori kring framing samt en retorisk analys gällande 

argumentationsmedel har vi analyserat ledarartiklar med huvudämnet Bensinupproret 

2.0. I detta kapitel kommer vi presentera och diskutera våra slutsatser utifrån analysen. 

Bensinupproret 2.0 framställs av flera skribenter som ett problem som i grund och 

botten kretsar kring polariseringen mellan stad och landsbygd. Ofta går skribenter in på 

exempel som tydligt visar att de som bor på landet står, och har stått, inför stora 

utmaningar genom åren. Att då höja bensinpriset har skapat en kedjereaktion som fått 

bägaren att rinna över på flera håll i Sverige. Konsekvensen av det har blivit att 

Bensinupproret 2.0 ses som startskottet i en debatt som tidigare varit i skymundan. 

Däremot gestaltas inte Bensinupproret 2.0 som någon direkt lösning på problemet, utan 

porträtteras som en liten del i en mycket större debatt. Nämligen den debatt som handlar 

om en levande landsbygd. Den bakomliggande orsaken till Bensinupproret 2.0:s 

uppkomst framställer samtliga skribenter som den höjda bensinskatten som fått priset på 

bensin att gå upp till över 16 kronor per liter. En värdering som var återkommande i 

flera ledartexter var att oavsett om skribenten höll med om Bensinupproret 2.0:s 

kärnfråga eller inte sympatiserade de i regel med landsbygdsborna som drabbades av det 

höjda bensinpriset.  

En tydlig konsekvens till problemet är att skribenter tror att klyftan mellan stad och 

landsbygd kan bli större med den politik som drivs gällande drivmedelspriserna. 

Skribenter kan som sagt tydligt visa att de inte håller med om upprorets kärnfråga, men 

ändå tror flera av dessa att om en liknande klimatpolitik fortsätter löper landsbygden 

stor risk att glida ifrån staden än mer. Gällande framställningen av Bensinupproret 2.0:s 

lösningar fann vi även där ett tydligt mönster. Skribenter menar att människor på 

landsbygden måste kunna leva hållbart i samma utsträckning som människor i staden 

kan. Den konkreta lösningen flera skribenter är inriktade på är någon sorts 

kompensation för de som bor på landsbygden, det kan antingen gälla avskrivning av 

studielån eller en upprustning av välfärdsnätet på glesbygden. I detta ingår tillgänglig 
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sjukvård, fler skolor och affärer i områden som tidigare varit beroende av att ta sig till 

städerna för att kunna nyttja sina rättigheter som skattebetalare.   

Gällande hur argumentationsmedel används i ledare kring Bensinupproret 2.0 fann vi 

även där tydliga mönster. Angående argumentationsmedlet ethos fann vi i ledartexterna 

en medkänsla från flera skribenter till landsbygsborna som kämpar med ekonomin. 

Ethos användes i regel på ett sätt för skribenterna att visa sin förståelse för de som far 

illa av det höjda bensinpriset med syftet att höja sin trovärdighet som opinionsbildare. 

Även vid fall där skribenten var tydligt emot Bensinupproret 2.0:s ståndpunkt blev det i 

många fall tydligt att skribenten ändå ville visa en medkänsla för de drabbade. I 

användningen av argumentationsmedlet logos fann vi två mönster som fungerade som 

en vattendelare för skribenterna. Antingen var skribenten kritisk mot bakomliggande 

faktorer, vilket framför allt rörde sig om politiska beslut, som lett till att bensinpriset 

stigit. Eller så valde skribenten att lyfta debatten för att läsaren skulle se de 

bakomliggande faktorer som något svensk politik inte kunde påverka när det gäller en 

höjning av bensinpriset.  

Det andra logosperspektivet vi fann i vår analys var att skribenter tenderade att jämföra 

Sveriges klimatpolitik med andra länders. Skribenternas syfte med detta tolkade vi var 

att appellera till läsarnas förnuft och få de i kritiska tankebanor kring hur 

klimatpolitiken sköts i Sverige. Gällande användningen av pathos kunde vi se två 

tydliga mönster. Vi tolkar att flera skribenter vill skapa en empatikänsla mot de som 

drabbas av det höjda bensinpriset. Detta har en stor likhet till det vi kom fram till 

gällande användningen av ethos vilket gör det enligt oss tydligt hur skribenterna i stor 

utsträckning som möjligt vill visa sin förståelse till de drabbade. Den andra 

övergripande känslan vi fann var att skribenter vill framkalla en ilska hos läsaren, men 

mot vilka denna ilska skulle riktas skiljer sig åt. Vi tolkade det som att skribenterna 

antingen ville provocera fram en ilska mot makthavare och deras beslut, vilket 

skribenterna som ovan konstaterat menar är en av de större bakomliggande orsakerna 

till Bensinupproret 2.0. Det kunde också röra sig om att skribenterna försökte provocera 

fram en ilska som önskades riktas mot meningsmotståndare mot Bensinupproret 2.0. 

Mönstret vi fann var att flera av skribenterna, beroende på vilken sida de stod i frågan, 

ville framkalla en ilsken känsla hos läsaren men samtidigt lades tyngd i att skapa en 

empatikänsla mot de drabbade.  
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Fynd som vi fann intressanta var de gällande skribenter som ställde sig kritiska till 

Bensinupproret 2.0, men som samtidigt visade medkänsla till de som bodde på 

landsbygden. Det upplevde vi som ett visst tecken på dubbelmoral. Skribenterna 

menade att klimatet måste gå före privatekonomisk utsatthet, men att de ändå led med 

de personer där bensinpriset påverkade deras levnadsvillkor. Denna dubbellmoral tycker 

vi är ett fascinerande fynd då detta visar att många av skribenterna i första hand bryr sig 

om människorna som påverkas av det politiska beslutet snarare än den faktiska politiska 

frågan i sig. Detta menar vi skulle kunna härledas till ett av Nords (2001) två möjliga 

scenarier gällande att ledartexterna skulle utvecklas till att handla om ett ämne som fler 

läsare berörs av. Det vi beskriver ovan skulle också kunna tolkas som ett tecken på det 

Nord (2001) menade att det fanns empiriska belägg för 2001, att ledartexter skulle få en 

nyhetsstyrd utveckling. Med nyhetsstyrd menade Nord att ledarskribenter mer fritt 

skulle få formulera sin egen åsikt, utan att behöva vara direkt kopplade till något särskilt 

parti (Nord, 2001).  

Med detta som bakgrund kan skribenters prioritering av sympati mot landsbygdsborna 

än den faktiska politiska frågan ha en orsak. Med Nords (2001) empiriska belägg och 

det vi också kommer fram till kan det visa att skribentens egna känslor och syn på en 

politisk fråga är det som främst prioriteras i en ledartext, och alltså inte vad tidningen 

själv har för ideologisk bakgrund. I detta fall gällande Bensinupproret 2.0 tycker vi att 

det blir tydligt att skribenterna indirekt vill framhäva att det är människors ekonomiska 

levnadsstandard problemet handlar om. Oavsett vilken inställning skribenten har till 

Bensinupproret 2.0 tycker vi alltså se ett övergripande mönster av att skribenterna 

sympatiserar med de drabbade människorna i problemet, snarare än att prioritera det 

politiska. På detta vis kan alltså vår studie förstärka det Nord kom fram 2001 till 

gällande hur ledarskribenten förhåller sig till sin åsikt om ämnet i ledartexten.   

Ett annat fynd vi fann intressant var att flera skribenter valde att rikta kritik mot 

makthavare som de menade har en avgörande roll rent politiskt till det höjda 

bensinpriset. Att skribenterna gick så hårt mot makthavare var något som överraskade 

oss, då vi generellt trodde att de mest skulle ställa sig som motståndare till 

Bensinupproret 2.0. I efterhand var det istället väldigt blandat gällande vart skribenterna 

ställde sig i frågan. Som tidigare nämnt valde i princip samtliga skribenter att visa en 

öppen medkänsla till landsbygdsborna som drabbas av ett ökat bensinpris, vilket i sin 

tur gör att de indirekt stödjer Bensinupproret 2.0 tolkar vi det som. När en skribent 



  
 

36 

exempelvis framhävde miljöaspekten kring frågan och samtidigt visade ett så öppet stöd 

för de drabbade blev det svårt att tyda var skribenten egentligen stod i frågan. 

Skribenten kan i grunden varit en meningsmotståndare till Bensinupproret 2.0, men 

känslan när vi analyserade det empiriska materialet var att majoriteten höll med 

Facebookgruppen i frågan gällande bensinpriset.  

Gällande studiens samhällsrelevans kan analysresultaten av vår studie visa att en stor 

Facebookgrupp kan, från ett opinionsjournalistiskt perspektiv, få empati gällande de 

människor som är drabbade. Denna framställning kan få mediepubliken att uppfatta 

Bensinupproret 2.0 mer som en fråga rörande vissa människors ekonomiska utmaningar 

än en politisk fråga. I första hand kan mediepubliken alltså likt skribenterna sympatisera 

med människor på landsbygden och sedan efter det börja väva in de politiska aspekterna 

i frågan.  

Något som väckt funderingar för oss under arbetet med studien har varit varför 

ledarskribenterna valt att skriva om Bensinupproret 2.0. Genom att koppla Marques och 

Mont’Alvernes (2019) artikel gällande kriterier för varför ledarskribenter väljer att 

skriva om ett visst ämne får vi klarhet i valet av detta ämne. Vi finner att 

Bensinupproret 2.0 var den största mediehändelsen under maj och delar av juni månad 

2019. Det går att koppla till Marques och Mont’Alvernes (2019) sex kriterier gällande 

redaktionella värderingar. De värderingar som vi anser ha relevans för våra fynd är 

Relevans och problemets magnitud – genom antalet medlemmar i Bensinupproret 2.0 

samt antalet berörda av det höjda priset på bensin, aktualitet – i form den tunga 

mediebevakningen i maj och delar av juni månad 2019, konflikt – genom polariseringen 

mellan stad och landsbygd som vi upplever flera skribenter väljer att framhäva, 

elitpersoner – i form av politiker och dess politik som kritiseras av skribenter och 

Bensinupproret 2.0:s medlemmar, ämnets betydelse –  i den mån av att tidningen skriver 

om ett aktuellt ämne som de vet att läsarna vill ta del av, i detta fall Bensinupproret 2.0 

samt tidningens initiala inställning till problemet – genom att tidningen vill visa var de 

står i en omdebatterad fråga för att försöka bilda en opinion. 

Vi finner det vi kommit fram till i denna studie som mycket intressant. Vi skulle gärna 

vilja se att det görs fortsatta studier kring ämnet opinionsjournalistik och dess 

gestaltningar. Eftersom vi i denna studie fokuserat på Bensinupproret 2.0 hade vi gärna 

sett en utökad forskning på området genom en kvantitativ studie exempelvis gällande 

hur många artiklar som skrev kritiskt respektive okritiskt om Bensinupproret 2.0. En 



  
 

37 

annan intresseväckande fortsatt forskning hade kunnat vara att se hur 

opinionsjournalister på rikstidningar väljer att framställa Bensinupproret 2.0 för att se 

om gestaltningen skiljer sig åt från vårt resultat gällande regionala dagstidningar. Det 

skulle också vara tänkvärt att ta del av forskning där intervjustudier görs med svenska 

ledarskribenter med syftet att granska hur de resonerar kring arbetsprocessen med en 

ledartext. Detta skulle likt vår studie vara en fortsatt utbyggnad på det Nord (2001) kom 

fram till och kunna ge svar på hans då framtida hypoteser. 
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https://bit.ly/2Lujewt  

Jönköpingsposten, 2019-05-18, Vad ska landsbygden få för pengarna? 

https://bit.ly/2YlmgZ5  

Västmanlands läns tidning, 2019-05-15, Höj priset, det har faktiskt inte blivit dyrare att 

köra bil 

https://bit.ly/33Xhnqd  

Nya Wermlands-Tidningen, 2019-05-13, Uppror för vardagspusslet 

https://bit.ly/3877XMd  

Östgöta Correspondenten, 2019-05-13, Det jäser i folkdjupet 

https://bit.ly/33We42H  

Norrbottens-Kuriren, 2019-06-03, Bensinupproret går inte att håna bort 
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Länstidningen Östersund, 2019-05-29, Hellre högre reseavdrag än lägre pris på bensin 
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Folkbladet Västerbotten, 2019-05-11, Inte konstigt att bensinilskan växer 

https://bit.ly/2OYdqNU  

Södra Dalarnes Tidning, 2019-05-15, Klimatpolitiken är orättvis 

https://bit.ly/34Vbpax  

 

 

https://bit.ly/2OUsZ9g
https://bit.ly/2Lujewt
https://bit.ly/2YlmgZ5
https://bit.ly/33Xhnqd
https://bit.ly/3877XMd
https://bit.ly/33We42H
https://bit.ly/33XiDtw
https://bit.ly/2PkZHiX
https://bit.ly/2OYdqNU
https://bit.ly/34Vbpax

	1 Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Avgränsningar
	1.3 Definitioner

	2 Tidigare forskning
	2.1 Avpolitiseringen av ledare
	2.2 Jakten efter mönster
	2.3 Kriterier för en ledare

	3 Teori
	3.1 Framing
	3.2 Opinionsbildningsteori
	3.3 Retorik
	3.3.1 Ethos
	3.3.2 Pathos
	3.3.3 Logos


	4 Metod och material
	4.1 Framinganalys
	4.2 Retorisk analysmetod
	4.3 Frågor till texten
	4.4 Material
	4.5 Urval
	4.6 Metodkritik
	4.7 Reliabilitet och validitet
	4.8 Forskningsetiska överväganden

	5 Analys
	5.1 Fyndet av framingmönster
	5.1.1 Polariseringen mellan stad och landsbygd
	5.1.2 Landsbygdssympatisörer
	5.1.3 Klyftan som kan bli större
	5.1.4 Levande landsbygd eller smockfulla städer?

	5.2 Kartläggningen av argumentationsmedel
	5.2.1 Medkänslan för landsbygdsborna
	5.2.2 Bakomliggande faktorer och det gröna gräset på andra sidan
	5.2.3 Om ilska och empati


	6 Slutsats och diskussion
	Referenser
	Bilaga 1

