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Abstract 
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klimathotet. The Planet (2006) är en dokumentärfilm med olika typer av forskare och experter som med hjälp av statistik från forskning belyser 
vad som händer och kommer att hända med planeten.  
 
An Inconvenient Truth (2006) and The Planet (2006) are both documentaries with focus on the climate change and its global causes. This report 
discusses the rhetorical meaning and rhetorical differences, likenesses between the documentaries. It also discusses the purpose in choosing types 
of visual scenes to each speech/interweave. The report contain analyzes of each movie and a analyze summit between both movies. An 
Inconvenient Truth (2006) is a documentary with the focus on Al Gore with his campaign to inform people about the climate change. The Planet 
(2006) is a documentary including different kind of scientists and experts who use statistics from their research to show what is happening and 
what will happen to the planet. 
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1. Inledning 

Ett av de mest uppmärksammade ämnena, och en av de riskrapporteringar som fått och får en 

stor plats i media just nu är klimatförändringarna och vad som kommer att ske med jorden om 

dagens globala utveckling får fortsätta som den gör idag. Publiken blir ofta upplyst om 

försämringarna i klimatet och hur vår planet håller på att förändras på grund av människans 

närvaro och teknik. Vi uppmanas att bli mer miljömedvetna, företag uppmanas att se över sina 

utsläpp och regeringar och länder uppmanas att införa striktare och säkrare regler för bekämpa 

att klimatförändringarna, och ofta är det i mediernas versioner som vi möter dessa 

vetenskapliga resultat. FN har tagit ett stort initiativ för att påverka miljömedvetenheten 

globalt och vetenskapsmän och forskare inom dess klimatpanel IPCC (Intergovermental 

Panel on Climate Change) har skrivit och publicerat fyra rapporter om frågan, vardera på 

cirka 3000 sidor.1 Det gemensamma svaret i dessa lyder i korthet att världen måste ställa om 

till renare energikällor, att vi måste förbereda oss för extrema väderförhållanden och att 

snabba och tuffa beslut krävs för att minska utsläppen. Dessa 3000 sidor blev dock reducerade 

till cirka 20 sidor komprimerad fakta om klimatförändringarna, troligtvis förenklad och främst 

riktad till politiker och andra makthavare.2 Det här exemplet aktualiserar frågan om 

vetenskapskommunikation och populärvetenskap. Ofta förs denna rapportering om 

klimatförändringar med en retorik som försöker förklara, övertyga eller övertala sin publik 

och för det mesta förs den med en vetenskaplig framtoning från personer med forskartitlar i 

populära medier. Klimatfrågan har alltså blivit populärvetenskaplig. Då vi tror att mycket 

förenklas och förklaras med ett lättare språk och med en mer allmän framtoning än vad den 

”riktiga” vetenskapen har vill vi därför undersöka hur klimatfrågan gestaltas, presenteras, 

diskuteras och hur forskare når ut till publiken.  

                                                 
1 http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm 2007-12-17 
2 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf 2007-12-17 
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2. Syfte  

Uppsatsens syfte är att studera retoriken i de två dokumentärerna The Planet och An 

Inconvenient Truth. Eftersom de båda dokumentärerna utkom 2006 och nästintill bygger på 

samma riskrapportering om de uppmärksammade ämnena klimatförändringar och dess 

globala utveckling, så är det intressant att undersöka vad för sorts skillnad det finns i 

retoriken, både i tal och i bild. Filmerna visar en ambition att med hjälp av vetenskap förklara 

fakta om människans påverkan på jorden. Det är också intressant att studera om det finns 

skillnader eller liknande tendenser i argumentationen kring klimatfrågan med tanke på att 

dokumentärerna är producerade av personer från olika länder. Vi kommer att undersöka hur 

retoriken är utformad i de två dokumentärerna för att sedan diskutera hur de skiljer sig från 

varandra och vad i deras utformning som kan ses som en gemensam företeelse och hur detta 

kan tänkas påverka publiken. 

 

2.1 Frågeställningar 
 

• Vilka likheter och skillnader finns det i retoriken och dess utformning i de två 

dokumentärerna?  

• Hur gestaltas vetenskapen i dokumentärerna? 
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3. Urval och bakgrund 

Urvalet har baserats på att de båda dokumentärerna utkom samma år och nästintill för samma 

riskrapportering om de uppmärksammade ämnena klimatförändringar och dess globala 

utveckling. Dock så är de estetiskt sett olika i sin utformning vilket gör dem intressanta att 

undersöka vidare. The Planet är svenskproducerad med SVT som betydelsefull finansiär, och 

ofta inom nationens gränser benämns Sverige som ett av de mest miljömedvetna länderna i 

världen och som en stor retoriker för Kyotoprotokollet. I jämförelse med An Inconvenient 

Truth som tar med tittaren på den amerikanska expresidentkandidaten Al Gores föreläsningar 

om klimatförändringar, vars land motsatt sig Kyotoprotokollet och många gånger fått dras 

med stämpeln miljöbov. 

 

3.1 The Planet  
 
 The Planet är en svenskproducerad dokumentär som utkom den 1 september 2006, 

distribuerad av Svensk Filmindustri (SF). Produktionsbolagen bakom filmen är Charon Film 

AB, SVT Dokumentär och Videomaker Nord A/S. Johan Söderberg, Michael Stenberg och 

Linus Torell står för regi och manus.3  Engelska är det genomgående språket med en engelsk 

textning då annat språk används. Det är en experimentell dokumentär som behandlar de 

globala förändringarna som jorden ställs inför. Den handlar inte bara om klimathotet utan ser 

till hur de olika förändringarna kommer att påverka samhälle, ekonomi, miljö och djurliv.   

Vetenskapsmän, naturfotografer, vetenskapsjournalister, tv-profiler och civila presenterar sin 

version av de globala förändringarna, med en styrkande bakgrund av vetenskapliga resultat. 

Kollaborationen mellan musik och bild är i fokus och fungerar som en förstärkning till de 

intervjuer som presenteras.   

 

3.2 An Inconvenient Truth  
 

An Inconvenient Truth är en USA-producerad dokumentär där Al Gore står i fokus och talar 

om de uppmärksammade klimathoten och följderna som de sägs medföra. Filmen utkom den 

8 september 2006 och produktionsbolagen bakom filmen är Lawrence Bender Productions 

och Participants Productions. Davis Guggenheim står för regi och Al Gore med sin stab står 

för manus.4 Dokumentären följer kontinuerligt Al Gores kamp att nå ut till folk med sitt 

                                                 
3 http://www.imdb.com/title/tt0950758/ 2008-01-05 
4 http://www.imdb.com/title/tt0497116/ 2008-01-05 
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budskap samt hans privatliv. Fokus ligger främst vid en föreläsning Al Gore håller i där 

statistik och fakta belyser de argument han förmedlar. 
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4. Disposition 

 
I uppsatsen presenteras först de teoretiska utgångspunkterna med fokus på den linjära 

spridningsmodellen, populärvetenskap och riskrapportering. Främst kommer inriktningen på 

medieformerna i denna process att redogöras. Därefter förklaras den metod som behandlar de 

retoriska begreppen etos, logos och patos som analyserna baseras på. Efter metoden 

presenteras analyserna, dessa är uppdelade i underrubriker efter teman som är utmärkande för 

dokumentärerna i sig och tar fram det väsentliga för analys av retoriken och dess 

vetenskapliga framställning. Slutdiskussionen kommer att bestå av ett jämförande av 

dokumentärernas retorik och hur vetenskapen i dessa presenterats där också det teoretiska 

perspektivet lyfts in i förhållande till materialet. 
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5. Teori 

Nedan presenteras den teoretiska utgången i denna uppsats som framförallt behandlar 

populärvetenskap. Det är idéhistorikern Anders Ekström som skrivit om populärvetenskap 

och den linjära spridningsmodellen, Professor och Överbibliotekarien Kjell Jonsson som 

studerat massmedierna och naturvetenskapen i detta sammanhang och medieforskaren Stuart 

Allen som kommenterat riskrapportering.  

 
5.1 Populärvetenskap och den linjära spridningsmodellen  

 

 

 

Den linjära spridningsmodellen kan beskrivas som en process där vetenskaplig fakta 

produceras hos vetenskapen och förs vidare till medierna varifrån den tillslut når 

publiken/allmänheten. Ett av problemen med modellen är att den inte visar någon respons från 

publiken tillbaks till vetenskapen. Enligt Anders Ekström gick, och går, fortfarande den 

traditionella synen på vetenskapsförmedling efter denna modell där distinktionen mellan 

aktiva kunskapsproducenter och passiva kunskapskonsumenter är central.5 Eftersom den 

klargör att publiken inte talar tillbaka till vetenskapen så visar den också att publiken inte har 

någon påverkan på det kunskapsproducerande förloppet, vilket inte stämmer. Han menar att 

modellen underförstått beskriver den vetenskapliga forskningen som en verksamhet som kan 

ses avskiljd från andra sociala sammanhang. Idealbilden är alltså det slutna laboratoriet där 

bara inomvetenskapliga överväganden råder. Medierna i modellen visas också som stumma 

verktyg i kommunikationsprocessen, en verksamhet som enbart förmedlar vidare 

vetenskapens mål och uppgifter.6  

 

Anders Ekström menar att det finns historisk kontinuitet mellan vetenskapsförmedling och 

spridningsmodellen, åtminstone från den senare delen av 1800-talet. Det var då 

populärvetenskapen tydligare än tidigare började avskilja sig från andra framställningsformer 

med vetenskapligt innehåll. Folkbildningsrörelsen startade med populärvetenskapen som ett 

viktigt inslag, och en universitetspolitisk omläggning skedde i Sverige. Förr så hade 

                                                 
5 Ekström (2003) Den vildväxande högskolan: Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar, 82-84 
6 ibid. 84 

Vetenskap Medier Publik 
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universitetens uppgift varit att utbilda ämbetsmän för stat och kyrka, numera skulle den vara 

till för folkets behov av upplysning och bildning. Populärvetenskapen blev ett eget fält och 

ideologin var att vetenskapen hade en civiliserande roll. Vetenskapen blev mer specialiserad 

och drev därför fram ett behov av popularisering och vetenskapsförmedlingen blev en fråga 

om översättning som skulle göra vetenskapens resultat lättillgängliga genom att förklara och 

förenkla på ett roande och lärorikt sätt utan att förvränga vetenskapen. Och i fråga om 

vetenskapens civiliserande inflytande så blev den inte bara linjär utan också uttalat hierarkisk 

och enkelriktad, precis som modellen visar.7  

 

Anders Ekström är till stor del kritisk mot denna modell och menar att termer som 

”popularisering” och ”spridning” bevarar en för tydlig gräns mellan kunskapsproduktion och 

konsumtion och att dessa begrepp implicerar en passiv mottagare med vetenskapen som 

mycket hierarkisk. Han menar också att ”förmedlarna”, medieformerna, uppfattas som allt för 

passiva och bara som distributörer av information. Vetenskapskommunikation är ett begrepp 

han är villigare att använda eftersom det inte har en modell bunden till sig och att den bättre 

kan behandla den mångfald av relationer som förmedlingen av vetenskap egentligen 

innefattar. Vidare menar han att det är viktigare att arbeta med ett begrepp som inkluderar 

flera olika publiker istället för att binda ihop dem till en stor massa. 

Vetenskapskommunikation kan inte heller separeras från det forskningspolitiska fältet, 

kommunikationen av vetenskap i medier är en del av förhandlingen om prioriteringar, 

tillgångar och vetenskapssyn vilket ofta osynliggörs i den linjära spridningsmodellen. Enligt 

denna är allmänintresset av vetenskap också liktydigt med förmedlingen av forskningens 

resultat men betydelsen av resultaten kan ofta knytas till mer specifika målgrupper. 

Vetenskapskommunikationens centrala fråga är allmänhetens möjlighet till insyn i de 

politiska processerna som ger form åt forskningens och den högre utbildningens 

grundläggande villkor och inte allmänhetens vetenskapliga bildningsnivå.8   

 

 

                                                 
7 Ekström (2003), 84f 
8 Ibid. 92-93 
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5.2 Massmedier och naturvetenskap 
 
Människors kunskap och uppfattning om naturkunskap överförs i synnerhet via 

massmedierna: TV, film, radio, tidningar och Internet. Kjell Jonsson menar att när 

naturvetenskap diskuteras i massmedierna är det viktigt att vara medveten om de 

begränsningar respektive medium innehåller. Vidare menar han att de inte endast kan ses som 

översättare eller förmedlare av den vetenskapliga kunskapen utan att de baserar sitt intresse 

för vetenskap på andra kriterier, tillexempel försäljning av lösnummer, vad som är populärt 

eller debatten om vetenskap i stort.9 Studier av naturvetenskap i media, menar han, tenderar 

ofta att beskriva hur massmedierna fungerar i stort och inte för att ge en särskild förståelse av 

hur naturvetenskap representeras. Dessutom så är det inte naturvetenskapen i sig som är 

”populär” eller lättillgänglig utan den brukar beskriva naturen med ett språk som inte utan 

vidare kan överföras från vetenskapen till det publika. Detta har gjort att vissa forskare anser 

att populärvetenskap är en omöjlig verksamhet. Dock så anser Jonsson att journalistik och 

vetenskap inte är så vitt skilda praktiker och kulturer då de båda är uttalat sanningssökande, 

men att det finns en skillnad i värdering av vad som är viktigt och värdefullt. Dessa båda delar 

passionen för neutrala fakta och betraktar sig som stående över själviska, politiska, 

samhälleliga och ekonomiska intressen.10 Men Jonsson menar också precis som Anders 

Ekström att det finns en klyfta mellan medier och vetenskap och att avståndet mellan publiken 

och vetenskapen hänger samman med de processer av professionalisering och specialisering 

som skapat ett fackspråk som inte är konstruerat för att kommunicera med allmänheten 

utanför forskarsamhället. Dock så menar han att medierna i sig har upprättat en allt intimare 

relation till allmänheten.11  

 

5.2 Riskrapportering om miljö 

 
Människan har en stor påverkan på miljön och blir därmed ett hot tack vare dess makt över 

naturen. Stuart Allan diskuterar J.Adams myter gällande relationen mellan människan och 

naturen som anknyter till teorier om människans övergrepp på miljön. De består av fyra 

stycken modeller vilka är den välvilliga naturen, den flyktiga naturen, den toleranta naturen 

och den godtyckliga naturen. Den välvilliga naturen är förlåtande över den mänskliga 

aktiviteten och är i sig förutsägbar, vacker och stabil. Riskhanteringen i denna myt är 

exploaterbar och relaxerad. Den flyktiga naturen är väldigt skör och oförlåtande till 

                                                 
9 Jonsson (2000), Kommunicera naturvetenskap i mediesamhället, 114f 
10 Ibid. 116 
11 Ibid. 120 
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människans girighet och oförsiktighet som leder till katastrofala följer. Riskhanteringen ser 

till att naturen är skyddad från människan och där även människorna har ett krav på sig att 

agera mer lättsamt med jordens resurser. Den toleranta naturen är förlåtande till människans 

övergrepp men är även i behov av dess hjälp för att klara sig. Den godtyckliga naturen är den 

sista modellen där naturen själv bestämmer framtiden, till det bättre eller till det sämre. Denna 

förklaras till att vara en agnostisk modell där framtidsutsikten är luddig och obestämd tack 

vare att inga bevis finns.12    

 

Allan skriver att naturens myter accepteras för att de är ”naturliga” men när de diskuteras i 

media så blir det en term där risken belyses. Medias publik tar del av de risker som cirkulerar 

i deras miljöer och intrycket av ett risksamhälle förstärks. I det moderna samhället så kan den 

kultur man präglas av därmed bli en bidragande faktor till hur varje individ ser på naturens 

kriser. Människan blir mer och mer övervältrad av olika typer av risker vilket påverkar 

mentalt. Då människor har byggt upp en tillit till ”experter” som kontrollerar och hanterar 

risker så börjar detta att ge efter då risksamhället söker efter problemlösningar till risker som 

ej går att hantera.13    

                                                 
12 Allan (2002) Media, risk & science, 98-99 
13 Ibid. 100 ff. 
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6. Metod 

Då det är uppenbart att de båda dokumentärerna försöker påverka sin publik genom att 

presentera fakta om jordens tillstånd för att få publiken mer miljömedveten så ligger vårt 

intresse i att undersöka hur de försöker påverka publiken. För att analysera retoriken i 

dokumentärerna genomsyras analyserna utifrån begreppen logos, etos och patos. Logos är den 

retorik som i största möjliga mån försöker övertyga publiken genom förnuft, etos som innebär 

att retorikern skapar en tillit mellan publiken och retorikern själv genom att visa vem han/hon 

”är”, och patos som försöker övertyga sin publik genom det som berör oss känslomässigt.14 

Dessa retoriska tilltal med vilket avsändaren försöker förklara, övertyga eller övertala sin 

publik kommer att bilda en röd tråd genom uppsatsens gång. Då de båda också ryms under 

filmmedier och bygger upp uttalanden, åsikter och fakta med en visuell gestaltning så är det 

också av betydelse att se till hur det visuella framförandet samspelar med den retorik som 

yttras verbalt. Dispositionen av materialet i filmerna är alltså viktig att analysera då själva 

dispositionen är en central del av helheten i vetenskapliga framställningar och 

argumentationer. Vem/vilka får komma till tals, vem/vad är det som är i centrum i bilden, 

vilka delar är utmärkande i bilden och hur förhåller sig de olika delarna till varandra? Vidare 

så är olika retoriska funktioner betydande för hur producenten lagt upp sin gestaltning: 

 

• Den ikoniska, då skaparen avser en likhet mellan bilden och något annat. Denna punkt 

kan delas in under tre olika funktioner. Den ikoniskt emotionella funktionen betyder att 

bilder som avbildar eller påminner oss om något ofta har en emotionell anspelning 

vilket kan göra oss arga, ledsna eller glada. Den ikoniskt illustrativa funktionen är 

mycket vanlig inom alla slag av informationsdesign och handlar om att visa människor 

hur människor, saker, miljöer etcetera ser ut, den kan också användas som ”bevis”. 

Den ikoniskt dokumenterande funktionen är i likhet med den föregående också vanlig 

vid bevisframförande. Den visar hur händelser egentligen gått till.  

 

• Den konventionella, då skaparen använder en konventionell symbol eller tecken. 

Funktionen används när bilden påminner betraktaren om något annat en vad bilden 

avbildar. Det konventionella ligger i att de flesta människor i en viss kultur förstår vad 

bilden eller symbolen syftar på. Tolkningen av en sådan beror helt och hållet på om 

betraktaren känner till konventionen.     

                                                 
14Wærn, Pettersson, Svensson (2004), Bild och föreställning - om visuell retorik, 57 f 
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• Den grafiska, då skaparen lagt stor betydelse i själva utformningen av formen. Genom 

att använda ett visst grafiskt uttryckssätt kan skaparen åstadkomma reaktioner. Om 

människor känner igen sig i utformningen så finns det risk att de inte längre lyssnar 

eller visar intresse för vad som visas, men om skaparen går allt för långt ifrån 

konventionen kan det i vissa fall ”väcka” åskådaren eller ge en negativ reaktion. 15  

 

Dessa begrepp kommer användas för att analysera bilden som har en stor del i retorikens 

utformande. Dock så kan bilden i sig också ofta kopplas till begreppen etos, patos och logos. 

Men eftersom dokumentärerna skiljer sig åt i sitt utformande är det av betydelse att analysera 

om de använder sig av en eller flera speciella tillvägagångssätt för att få sin tänkta publik mer 

intresserad genom att använda sig av en/flera speciella konventioner, gestaltaningar eller 

bevisframföranden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Wærn, Pettersson, Svensson (2004), 63 
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7. Analys  

 
Nedan presenteras analyserna av de två dokumentärerna. Till en början analyseras An 

Inconvenient Truth och dess retorik ur olika teman. Därefter följer analysen av The Planet 

vilken även den innehåller tematiska indelningar. Dessa två utmynnar sedan i en 

slutdiskussion där jämförelsen mellan dokumentärerna blir tydliga och där även det teoretiska 

perspektivet får större plats.  

 

7.1 Presentationen av Al Gore och den obekväma sanningen 

 
Dokumentären börjar med bilder på en flod och dess omgivning som består av skog och äng. 

Det är soligt och fåglar kvittrar. Över dessa bilder talar Al Gore till tittaren som beskriver 

sinnesstämningen av att befinna sig i en sådan miljö; vad som hörs, vad man känner och vad 

man ser. Huvudbudskapet av anslaget är att denna eller en sådan liknande miljö inrymmer en 

fridfull känsla och ett ”lugn”. Det är nog tänkt att få publiken att fråga sig själv om de glömt 

känslan som den orörda naturen kan ge. Denna fråga ställs också i form av ett tankeutbyte 

mellan berättarrösten, vilken är Al Gores genom hela dokumentären, och publiken där ”Du” 

är det sätt som han tilltalar publiken på. Al Gore talar inte bara om sig själv utan berättar om 

vilken känsla ”alla” får genom att befinna sig på denna plats. Samtidigt som dokumentärens 

inledning visar en plats i naturen som sannolikt många människor känner igen så har Al Gore 

redan här intagit en position som gör honom jämlik med publiken genom att presentera: ”Ni 

och jag känner samma känsla och lugn när vi befinner oss i naturen.” 

 

Inledningen fortsätter med den första bilden som togs på jorden från rymden, vilket också Al 

Gore berättar. Tittaren förflyttas från detta till Al Gores många föredrag där bilder på en 

koncentrerad publik visas, alltifrån vad som kan tänkas vara en amerikansk publik till en 

asiatisk. Under dessa intensiva bilder hörs utdrag av Al Gores anföranden, korta argument och 

beskrivningar om klimatförändringarna tagna ur sitt sammanhang. Dessa efterföljs av bilder 

där kamerablixtrar vandrar tätt genom folkhavet då han skakar hand med publiken och 

samtalar kort med dem då föredraget är slut. Det som visas påminner om en amerikansk 

presidentvals kampanj där kandidaterna försöker värva väljare med liknande metoder genom 

att komma dem nära och visa att man är mänsklig. Detta blir dock än mer tydligt när tittaren 

presenteras för lokalen där föredraget kommer att följas vilket efterföljs av bilder från Al 

Gores egen presidentvalskampanj. Han börjar med att presentera sig genom att säga: 
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” I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America.” 

 (Jublande och skrattande publik) 

”I don’t find that particularly funny.” 

 

Genom att först skämta och ironisera om sitt misslyckande som blivande president visar han 

publiken att han är en man med humor och inte alls så byråkratisk och formell som en 

politisk ledare kan tänkas vara. Dock så visar också bilderna från presidentvalskampanjen att 

han är en man av betydelse, en person som var en hårsmån från att bli president över ett av 

världens mest inflytelserika länder. Konventionen som kan tänkas är att en person som ställer 

upp i en presidentvalskampanj måste vara kunnig både inom inrikes- som utrikespolitik, visa 

god karaktär och vara välorienterad inom flertalet stora politiska frågor.  

 

Al Gore berättar kort att han länge försökt berätta om den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna, de hot som de utgör och vad som måste göras för att stoppa dem, men 

att det känns som han har misslyckats med att sprida sitt budskap. Medan detta berättas visas 

bilder av naturkatastrofer; skogsbränder, orkaner, översvämningar, smältande is och 

människor i nöd. Han berättar vidare att han är stolt över sitt arbete inom politiken medan 

New Orleans katastrofens konsekvenser visas. Stadens borgmästare hörs i ett 

radionyhetsinslag via telefonkontakt och är uppenbart förbannad över att president Bush inte 

gör allt vad han ska för att hjälpa de nödställda människorna. Berättarrösten talar vidare om 

att det finns bra politiker på både den republikanska och den demokratiska sidan i den 

amerikanska kongressen som vänder ryggen till när de hör talas om de kommande 

konsekvenserna som klimatförändringarna medför, det moraliska ansvaret blir för stort. 

Genom det som uppvisats och berättats markerar Al Gore att han personligen inte skulle ha 

tillåtit den försumlighet som den sittande presidenten visade med New Orleanskatastrofen. 

Vidare genom att berätta att det är många inom de två politiska lägren i USA: s kongress som 

inte orkar bära det moraliska ansvar som klimatförändringarna kräver, ställer han sig än en 

gång på publikens nivå genom att visa att han inte längre hör hemma hos något av de bägge 

lägren i denna fråga. Och att han numera står utanför den inrikespolitiska diskussionen och 

tävlingen om vem och vilket parti som ska styra landet. Han framställer sig som naturens 

språkförvant genom att visa att han orkar bära det personliga moraliska ansvar som ingen i de 

två politiska partierna förmår och att han inte är rädd för att berätta det som komma skall i 

dokumentären.  
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7.1.1 Politikern Al Gore 

 
Det finns liknande scener genom dokumentärens gång som framställer Al Gore politiskt på 

liknande sätt som i inledningen och de gestaltas ofta med bilder från Al Gores politiska liv 

vilket direkt placerar honom i den politiska sfären. Detta är inte alls konstigt med tanke på 

hans bakgrund. Många av scenerna behandlar hur Al Gore, sedan han började sin politiska 

karriär har försökt få den amerikanska senaten att uppmärksamma klimatförändringarna. Han 

berättar att han hade ett stort förtroende för demokratin och kongressen och trodde att de 

skulle bli uppskrämda och därefter reagera, men att ingenting hände. Vidare berättar han att 

striderna inom det politiska arbetet ofta leder till segrar och förluster som egentligen inte 

betyder någonting, och att vissa politiska frågor som egentligen är irrelevanta blir 

uppförstorade. Presidentvalskampanjen återkommer också med bilder på när Al Gore 

accepterar men tydliggör att han är oense om den omdiskuterade utgången på valet som 

gjorde George Bush till president. Bilder klipps in på folk med valsedlar, George Bush och 

Al Gore i aktion och nyhetsinslag som utnämner Bush till vinnare och andra som utnämner 

Al Gore till vinnare. Berättarrösten klargör att det var ett ”hårt slag” att förlora valet men att 

det fick honom att inse att hans verkliga uppdrag var att ”återgå” till sina föreläsningar om 

miljöhoten.  

 

Inte alls så subtilt som Al Gore visar sin politiska sida i inledningen av filmen görs i dessa 

scener. En stark bild av att Al Gore faktiskt fortfarande är en aktiv demokrat lyser igenom, då 

också genom att han under föreläsningen pekar på den sittande presidentens och 

republikanernas misstag inom politiken och hur dessa avfärdat klimatfrågan. Valet av att vara 

demokrat visas ännu tydligare då dokumentären visar inslag på republikanska presidenter, 

såsom Ronald Reagan, George H. W Bush, och andra republikanska politiker som fördömer 

varningarna om klimatförändringarna och hur dessa politiker tvingat forskare att negativt 

redigera och publicera material som först varit till miljöns fördel. Vidare så föreläser Gore 

om Philip Cooney som valdes av George Bush till ordförande över miljöpolitiken och hur 

denne, utan någon som helst vetenskaplig utbildning, redigerade ett meddelande från EPA 

(Environmental Protection Agency) för att dra bort uppmärksamheten från rapporten som 

varnade om global uppvärmning för att sedan anställas av oljeföretaget Exxon mobile. Det är 

i dessa segment som Al Gore visar vem han är och har varit inom sitt politiska liv. Eftersom 

alla dessa inslag har en koppling till själva frågan om klimatförändringarna, och genom att 

låta republikanerna skildras på ett negativ sätt så förstärker han också bilden av att ha valt rätt 
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sida inom politiken. Detta påverkar troligtvis dessutom publikens ställningstagande i sitt 

politiska tänkande om vilket parti som har en pålitlig och korrekt bild om vad som håller på 

att hända med jordens klimat. Genom att också uttalat säga att om en politiskfråga inte 

uppmärksammas av väljarna så kommer politikerna inte att göra något åt saken utan bara 

skjuta upp problemet och ignorera det, så har han ytterligare visat publiken hur sanningsenlig 

han är som politiker. Al Gore uppmärksammar också kort kriget mot terrorism och menar att 

det uppenbart finns viktigare hot att ta tag i, det vill säga den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna. 

 

Det som är karakteristiskt i dessa stycken är att kritiken mot det republikanska partiet smyger 

sig in genom dokumentärens gång men att det aldrig görs till något utmärkande och 

fullständigt uttalat. Likväl så anspelar scenerna på publikens förnuft och medkänsla när det 

gäller Gores egna politiska framställning samt republikanernas. Fyndigt utfört är detta en 

process som visar publiken vem den politiska Al Gore ”är”, och i jämförelse med speciellt 

republikaner framställs han som en demokratisk gigant. En politisk person som äntligen 

förstått och som nu tar tag i de allvarliga konsekvenser som republikanerna bortsett ifrån, 

men också någon som utmanar hela det republikanska partiet självmant.   

 

7.1.2 Al Gore in på skinnet  

 
Det finns uppenbara sekvenser i dokumentären som visar vem Al Gore är som privatperson 

utanför sina politiska eller föreläsande åtaganden. Dock så har dessa en koppling till 

dokumentären i sin helhet men fokus ligger på privatpersonen Al Gore. En av dessa sekvenser 

är när Al Gore berättar om när hans då sexåriga son blev påkörd av en bil och fördes till 

sjukhus och hur detta gjorde allt politisktarbete betydelselöst, och att det förändrade hans sätt 

att se på vad som är viktigt. Privata bilder på Al Gores son på sjukhuset visas samt 

tidningsartiklar som rapporterade om händelsen. Han bestämde sig för att tillbringa resten av 

sin tid med att bekämpa miljöhoten och reste till Antarktis, nordpolen och Amazonas där 

forskare kunde hjälpa honom att förstå. Liknande sekvenser finns om den lärare som fick 

honom att bli intresserad av den globala uppvärmningen och dess konsekvenser, också 

stycken som behandlar hans barndom vid den farm där hans familj odlade tobak och hur han 

miste en av sina dåvarande vänner som han såg som sin syster, dö i lugncancer på grund av 

rökning. Alla dessa beskrivs genom berättarrösten medan personliga bilder visas för varje 

berättelse. Genom detta visar Al Gore att han är mycket mer än bara en politiskfigur, han 
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lägger sig på samma nivå som publiken genom att visa sina mörkaste och lyckligaste stunder 

och blir därför också än mer pålitlig, likväl riktar sig också dessa scener mot publiken för att 

beröra den känslomässigt. Dessa sekvenser kan också ses som små konstpauser som ger 

tittaren tid att tänka till på de resonemang som nyligen framförts om klimatförändringarna.  

 

7.1.3 Vetenskapliga Al Gore 

 
Precis som i inledningen av dokumentären så uppmärksammar Al Gore ytterligare den första 

bilden av vår planet som togs från rymden. Efterföljande efter detta visas andra bilder av vår 

planet; jordens 24 timmars rotation komprimerad till 24 sekunder, en digitalt sammanställd 

bild utav 3000 separata satellitbilder sammanfogade till en som ger en molnfri vy vilken 

sedan töjs ut till den ordinära karta av världen som ofta kan ses i atlaser. Han visar detta för 

att förklara att kontinenterna har flyttats, vilket även det exemplifieras på kartan. Dock så 

belyser han att detta inte var en vedertagen teori historiskt sett och kopplar ihop det med 

frågan om global uppvärmning som han menar att många fortfarande inte verkar vilja 

acceptera som en etablerad tes. Det är en bildlig metafor för hans vidare resonemang om 

jordens svagaste punkt i det ekologiska systemet vilket han menar är atmosfären och liknar 

ytterligare atmosfären med ett tunt lager av fernissa på en jordglob. Genom att använda 

vardagliga liknelser som vi alla kan förstå så gör han vetenskapen om jordens atmosfär 

lättillgänglig, lättförstålig och därför också populärvetenskaplig. Metaforer är något som 

återkommer dokumentären igenom då vetenskapliga resonemang och fakta ska förklaras, ofta 

muntligt.  

 

Ett ytterligare och tydligare exempel är när Al Gore förklarar vetenskapen om global 

uppvärmning men hävdar att den är något som vi ”alla” redan vet och kan. Han beskriver kort 

och snabbt processen om solens strålning och hur atmosfären behåller en del av denna 

strålning och speglar tillbaks delar utav denna ut i rymden, samtidigt visas detta med digitala 

bilder på den stora bildskärmen. Han resonerar vidare att atmosfären har blivit för tjock på 

grund av föroreningar och därför behåller mycket av den strålning vilket medför att jorden 

värms upp. Men Al Gore nöjer sig inte med denna förklaring utan visar något som han menar 

är bättre än den traditionella förklaringen av den globala uppvärmningen, en kort tecknad film 

skapad av producenterna till tv-serien The Simpsons. Det är ironisk humor om hur 

globaluppvärmning bekämpas i framtiden genom att släppa ner gigantiska isblock i haven. 

Och hur Mr Sunbeam, som är en solstråle, blir misshandlad till döds av de ”onda” 
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växthusgaserna och vars lik blir kvar på jorden vilket leder till globaluppvärmning. Metaforen 

är även här tydlig men också det okonventionella greppet av att visa något så välkänt som 

humorn i- och utformningen av- den tecknade filmen gör att detta troligtvis blir en allmän 

accepterad presentation av problemet. Det är lättillgängligt och roande och bryter den 

formella framställning som annars är vanlig. Liknande animeringar är återkommande i andra 

avseenden. Till exempel när Al Gore förklarar hur människor reagerar när de ställs inför 

riskrapporteringar kring klimatförändringar så liknas det till en bekväm groda som befinner 

sig i en vattenkokare vilken temperaturen gradvis höjs i tills den räddas. Frågan är dock om 

detta är ett bra tillvägagångssätt eller om det är så att publiken ser förbi argumentationen och 

blint ser det som något underhållande. Dock så anspelar det på publikens förnuft att de enkelt 

kan utläsa budskapet som animeringen reflekterar över. Den vetenskapliga framställningen 

blir alltså i sidosatt för en mer vardaglig beskrivning av frågan och kan därigenom också ses 

som ett bevis på att naturvetenskapens språk fortfarande uppfattas som något som inte direkt 

kan överföras till publiken.  

 

Många av de företeelser som Al Gore diskuterar visas också som diagram, staplar, 

animeringar och tabeller på den stora bildskärm han står framför och de behandlar ofta 

händelser historiskt sett men blickar i vissa fall fram mot en tänkt framtid. Dessa jämförs ofta 

med varandra där utgången ofta talar ett tydligt språk att fenomenen hör samman och 

påverkar varandra. Exempel på sådana är mängden av koldioxid i atmosfären, temperaturen 

på jorden, nederbörd och översvämningar, tjocklek och istäcke vid jordens kallaste områden, 

utrotningshotade djurarter, befolkning på jorden, mat behov, vatten behov, behov av 

naturtillgångar och kostnader och ekonomi per världsdel. Ofta när dessa diagram har något 

med världens länder att göra så ligger USA i topp av dem som är mest destruktiva för miljön 

och Al Gore döljer inte kritiken. Dessa diagram med mera anspelar direkt på publikens förnuft 

och skapar genom sin utformning och jämförandet dem i mellan ett tillförlitligt intryck. 

Diagram, staplar och tabeller är också något som ofta kan ses i vetenskapliga sammanhang, 

att empiriskt material troligtvis har använts och att utgången av dessa som Al Gore visar är 

svår att förneka. Dock så talar nästan aldrig Al Gore om från vem eller vilka dessa uppgifter 

kommer ifrån utan dessa benämns ofta under den gemensamma kategorin forskare och 

vetenskapsfolk.  

 

Al Gore visar också många fotografier som kan ses som bevisföremål när han pratar om den 

globala uppvärmningen. Framförallt är det flera bilder på världens smältande glaciärer som 
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uppvisas. Dessa har med en hjälp av datoranimeringar som markerar början på glaciärerna 

gjorts så att publiken kan ta del av hur mycket av dem som historiskt sett försvunnit fram tills 

idag. Al Gore framför sina åsikter och argument tillsammans med de mesta av dessa 

hjälpmedel såsom tabeller, diagram, fotografier och animeringar. Och ofta utvecklar han sina 

”bevisföremål” till svar på att något måste göras nu, att det inte finns någon tid att spilla. 

Dessa kan i viss mån ses som någon slags skrämseltaktik då bilder på förruttnad miljö visas, 

filmklipp på hur stora ismassor bryts och faller ner i havet vid Antarktis eller när fotografier 

på nya virus och bakterier som uppkommit ur det mildare klimatet visas. Även bilder på hur 

vissa delar av världen skulle se ut om havsnivån tillåts stiga i den grad som är beräknat visas 

med stort fokus på Manhattan och dess Ground Zero.  

 

I slutet av föreläsningen så berättar Al Gore mycket om vad USA redan har åstadkommit. 

Mycket av detta har ingen direkt koppling till klimathoten utan är händelser som den 

amerikanska revolutionen som enligt Al Gore skapade en ”fri nation”, avskaffningen av 

slaveriet, kvinnors rösträtt, desegregation i de amerikanska skolorna, månlandningen men 

också avskaffandet av de kemikalier som orsakat ozonhålet. Vad Al Gore vill är att visa och 

då framförallt den amerikanska publiken att de har möjlighet att göra något åt 

klimatförändringarna eftersom nationen tidigare stått för liknande utmaningar. Då inledningen 

av själva föreläsningen börjar med att visa vår planet för att sedan visa den som karta är ett 

konstruktivt grepp då själva kartan är en mycket återkommande representation för mycket av 

det som diskuteras. Publiken har där igenom presenterats för något som är en vanlig och 

bekräftad föreställning av världen och något som troligtvis ”alla” känner igen. Exempel på det 

som visas på kartan är hur golfströmmen beter sig och vad som händer om den väl stannar på 

grund av klimatförändringarna, var de mest utsatta platserna för koldioxidutsläpp finns, var 

ozonhålet är som störst med mera. Vidare genom att denna karta är allmänt bekräftad är den 

också en perfekt grund att visa på vad som händer om klimatförändringarna tillåts att fortsätta 

i det tempo som de gör. Al Gore avslutar också sin föreläsning med att visa en bild på jorden 

tagen från en satellit 16 miljarder kilometer ifrån jorden, och det som visas är en blek ljusblå 

punkt med en stor svart bakgrund. Han visar detta för att påminna publiken hur ytterst små i 

jämförelse med universum de är, men också för att föra tankarna till att de bara har ett ”hem” 

och det är denna lilla prick. Ett argument direkt framfört för att få publiken att förstå och 

känslomässigt agera för miljöns och sin egen skull om människan ska ha en framtid på denna 

planet.  
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 7.2 Presentation av planeten  
 
Filmen börjar med att visa en kort tecknad sekvens på en ”levande” jordglob som demoleras 

av en gaffel, som sedan tar dess delar och försvinner. Detta följs upp med ett frågetecken som 

ska väcka ett intresse gällande denna iscensatta ”massaker av planeten”. Filmen introduceras 

med en text där syftet med filmen är att framföra fakta, resultat och teorier av ett flertal 

forskare inom olika forskningsfält efter att ha studerat vår planet. Samtidigt visas bilder på 

planeten utifrån rymden i samband med ljudsatta citat från de forskare som är med samt 

välkända politiker till exempel såsom Tony Blair. Det är en kort och precis introduktion där 

publiken får möta delar av den forskarkår som intervjuats och som får göra sina uttalanden om 

planetens tillstånd. Varför också politiker får vara med i inledningen är troligtvis för att styrka 

att detta är en fråga som är en internationell och politisk angelägenhet. 

 

Dokumentären fortsätter med sin presentation och forskaren Dr Jill Jäger (Substainable 

Europé Research Institute) förklarar att det inte bara handlar om klimatförändringarna i sig, 

utan att dessa även innebär globala förändringar till exempel där vattentillgångarna upphör 

och människan blir lidande. En bild på en stillsam atmosfär visas för att skapa en relation till 

en vy man kan uppleva vart man än befinner sig på planeten. Denna bild används för att 

styrka de globala följder som Dr Jill Jäger berättar om, att vi är alla påverkade. Medan 

intervjupersonerna talar så visas bilder som knyter an till det ämne de diskuterar. Detta är ett 

återkommande visuellt begrepp som visas under hela filmen. Till exempel när Lester Brown 

(the earth Policy Institute) talar om stress så visas bilder på oändliga bilköer som sakta rör på 

sig samt storstadsstressen bland fotgängare. Detta skapar en retorisk förstärkning till den 

information tittaren tar del av, bilderna synliggör de problem som diskuteras och skapar 

därmed också en igenkänning. De ljudsatta citaten repeteras igen så att syftet med filmen ska 

bli mer förståeligt. Lester Brown talar om att folket ska se denna film som ett ”wake up call” 

där frågorna om miljön ska vara mer självklara och tas på större allvar. Musikens ljudnivå 

höjs sedan och blir mer kraftfull medan bilder på bland annat trafikerade motorvägar, rykande 

skorstenar, massfiske, orkaner, flyktingar som tar sig över stängsel, brinnande olja, 

elkraftverk etcetera. Dessa färgstarka bilder förstärks av musiken och syftet är troligtvis att 

publiken ska ”väckas” och vilja veta mer om vad som har utlöst det som visas via bilderna. 

Detta är helt klart en introduktion av om vad som komma skall, scenerna är tagna från 

kommande delar ur sitt sammanhang och ska ge en inblick i ämnet.  
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7.2.2 Påverkan på djur och miljö 

 
Tempot i inledningen lugnar ner sig och musiken tystnar. George Monbiot (Oxford Brookes 

University) talar om hur påverkad naturen samt djur är av människans framväxt. Han berättar 

om den ”fantasifulla” vildmarken som turister vill åt. Detta går över till bilder på besökare 

inne på en djurpark dit turister tyr sig då den ”orörda naturen” nästan är obefintlig, vilket är 

ett försök till att skapa en autentisk upplevelse till en ”verklig natur”. Monbiot kallar det den 

artificiella obygden som skapar en känsla av en orörd natur. Han menar att det är människor 

som är orsaken till att ekosystemet förstörs. För att påvisa detta så visas bilder på en savann 

med fallfärdiga betonghus som zebror står och tittar på. Detta skapar känslor av att människan 

inkräktar på ”naturens territorium”. Bilder visas även på noshörningar som vandrar bredvid 

vägar, och därmed är begränsade att röra sig fritt, de är instängda och blir fysiskt påverkade 

av avgaser. Information visas med texten att 50 % av planetens landmassa har påverkats av 

människan. Detta övergår sedan till en övertrafikerad plats i Kenya med oändligt mycket bilar 

och mopeder där naturen har åsidosatts, endast asfalterade vägar och en sargad natur visas för 

att styrka Monbiots uttalanden om människans ”övergrepp” på naturen. Det är uppenbart att 

uttalandena i samspel med bilderna ska få publiken att få en känslomässig anknytning till 

problemet med människans framfart och dess skövling av naturen.    

 

Naturfotografen Karl Ammann berättar om en schimpans han har tagit hand om i sitt hem mitt 

i djungeln i Kenya. Personliga bilder i hemmet visas för att ett personligt portträtt ska 

förstärkas, Ammann berättar om den motivation som schimpansen har givit honom att vilja 

rädda fler djur. Detta går sedan över till bildmaterial på schimpanser som vanskötts, torteras 

och sedan dödas av människor. Detta ska troligtvis skapa känslor och eftertanke gällande 

människans förtryck mot djur. Ammann berättar att han blev en aktivist och vigde sitt liv åt 

att dokumentera tragedin av schimpansutrotningen och låta den föras vidare till allmänheten, 

och därmed även kunna ändra på situationen. Hans stora engagemang ska troligtvis skapa en 

självkänsla hos tittaren och skapa en vilja att själv ”hjälpa till”. Ammann ställer sig även 

frågan hur människan ska kunna rädda något i världen när vi inte ens kan rädda 

schimpanserna som är människans närmsta släkting, vilket möjligtvis ska ge publiken en 

tankeställare. Att djur missköts är troligtvis en allmän uppfattning folk bär på och vill agera 

gentemot. Ammann kan ses som en rebellisk person som tagit avstånd från västvärldens 
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levnadssätt och vill belysa orättvisan gentemot djur om hur de blir behandlade, men också för 

att influera den tänkta publiken att agera.  

 

Publiken får även träffa Dr Carlos Nobre (Brazilian Institute of Space Research) som berättar 

att skövlingen av skogarna i Amazonas bidrar till att djurarterna minskas betydligt. Bilder 

visas på träd som fälls, transporteras och används till byggnation av betonghus. En 

”utzoomning” av ett flygfoto från ett samhälle bestående av betonghus som bildar ett 

”perfekt” mönster från hög höjd bevisar den bebyggelse som pågår då naturen skövlats och 

ersatts med det betonglika samhället. Bilderna på den orörda naturen används först för att visa 

hur platser ser ut innan människan skövlat delar av den. För att styrka detta med fakta så visas 

bilder på utdöda djursorter som är konserverade i glasbehållare, med texten att människans 

population har fyrdubblats medan ryggradsdjur har halverats under det senaste århundradet. 

Prof. Norman Myers (Oxford University) styrker dessa fakta och säger att människan är den 

enda art som har förmågan att utrota mer än en djurart. Han används som en förstärkare där 

man först får ta del av ”de döda djuren” som bildbevis och sedan får höra kritiken av hur 

människan har förmågan att utrota levande ting. Prof. Stuart Pimm (Duke University) 

förklarar att det alltid kommer att försvinna djurarter och använder dinosaurier som exempel, 

dock så menar han att djurarter utrotas 1000 gånger mer nu än vad de hade gjort av naturliga 

orsaker. Människan ändrar hela tiden på jordens yta, skog försvinner och åkermark bildas 

vilket tränger undan djur. Genom dokumentärens gång så används nästan alltid bilder som 

förstärker uttalandena och blir därigenom också en slags bevisföring. Ofta är också 

bildbeviset träffsäkert och många gånger anspelar de på publikens känslomässiga 

ställningstagande till problemen som visas. Det är inga neutrala bilder utan det som visas kan 

beskrivas som skrämseltaktik där det värsta ska exponeras.  

 

För att styrka dessa fakta så används ytterliggare en källa. Prof. Gretchen Daily (Stanford 

University) talar om utrotningshotade djurarter i nuläget och bilder samt statistik visas på de 

olika djurklasserna. En smart struktur i känslopåverkandet uppstår sedan då en filmsekvens 

startar med en reklamaffisch i fokus. Denna affisch innehåller en annons på en TV som visar 

ett akvarium med virtuella fiskar. Denna vy blir sedan ”utzoomad” och man får se att den är 

uppsatt på en fördämd bro över en nedsmutsad å som leder in mot en stad. En röst förklarar att 

vart man än befinner sig, även i storstan så är man i behov av naturen runt om. Vackra 

miljöbilder på en orörd natur visas för att förstärka uttalandet och troligtvis väcka tittaren till 

att uppmärksamma den ”verkliga” naturen och dess djurliv. Dessa scener är troligtvis utvalda 
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för att påverka tittarens förnuft genom att visa en stark kritik mot konsumtionssamhällets 

reklambehov och köplust och vad den leder oss mot för framtid av naturförstöring, till att visa 

vad som egentligen borde hamna högt på vår rangordning av politiska frågor, vilket helt klart 

är klimatfrågan.  

 

7.2.3 Planetens fysiska begränsningar 

 
Ett annat avsnitt i dokumentären fokuserar på planetens begränsningar. Prof. Myers förklarar 

att människan alltid har kunnat flytta så fort naturresurserna tagit slut, men nu finns ingen yta 

kvar att flytta till, det finns bara en planet och dess begränsningar är nära. Samtidigt visas 

bilder på betesmarker och odlingar som skövlas medan djur flyr, massfiskning som sedan 

fabriceras och fylls på i frysdisken, skövling av skog medan fåglar observerar, sprängning av 

berg med mera. Filmklippen växlar väldigt snabbt och ger en skarp kontrast mellan 

människans skövling av naturen och det djurliv som påverkas av detta. Detta är 

känslomässiga klipp där publiken direkt konfronteras med utgången av kapitalistsamhällets 

framfart och dess resultat av överflöd av produkter och skövling av natur. Den stressade 

stämningen med hektisk musik och snabba filmklipp lugnar sedan ner sig och en lång sekvens 

visas på vågor som slås in mot land. Detta skapar en paus så att tittaren ska kunna smälta all 

den information som har presenterats. Prof. Jared Diamond (University of California) berättar 

om Påskön och dess civilisation där befolkningen använde alla naturresurser och sedan dog 

ut. All skog användes till byggnation av kanoter, statyer, hus och bränsle. Till slut artade det 

sig till att bli kannibalism på ön när folket inte kunde bege sig ut och fiska längre. Detta är en 

metafor för det västerländska samhällets framfart och en makaber framtidsutsikt för vad som 

kan hända när naturresurserna tar slut.  

Berättelsen fungerar retoriskt genom att den visar att det inte är någon omöjlighet att detta 

faktiskt kan hända. Den är väl vald som en bildande anekdot som återknyter till Prof. Myers 

talan om planetens begränsningar.  

  

En återkommande bild visas på ett fällande träd med faktatexten om hur stor minskningen av 

trädlandskap är. Med denna information så växlas scenen över till en man i Barcelona som 

arbetar med en liten odling på sin bakgård. Troligtvis för att få en civil persons åsikter hörda 

och för att tittaren troligtvis ska känna igen sig och delaktig på en likasinnad nivå, en talare 

för allmänheten. Han berättar om den process som händer i världen just nu där människan tar 

naturen ifrån djuren och därmed utrotar dem.  
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Dr Mathis Wackernagel (Global Footprint Network) talar om att vi använder för mycket 

hektar per person av planetens yta, att vi förbrukar mer än vad som finns tillgängligt. Vi 

använder 20 % mer än vad jorden klarar av, den hinner inte stabilisera sig. Han menar att det 

behövs fem planeter för att i framtiden klara av all den förbrukning av naturresurser som 

används. När detta sägs visas bilder på fem planeter i ett samspel en animerad metafor som på 

ett lätt och bildligt sätt ska förklara argumentet. Han vill troligtvis tala till vårt förnuft. 

. 

 

7.2.4 Ekonomi och materialism  

 
Lester Brown (The Earth Policy Institute) berättar att olja, vatten och skog är tre stora 

naturresurser som används frekvent och försvinner. En faktatext förklarar att vi är sex 

miljarder människor på planeten just nu, år 2050 är vi nio miljarder. Han förklarar att om 

Kina skulle konsumera lika mycket som till exempel Sverige så kommer världen att 

”explodera”. Scenen växlas till Indien där en faktatext förklarar att Indien och Kinas ekonomi 

växer med 7-10 % varje år. Brown används här för att uppmärksamma den utveckling som 

händer i världen just nu där politik och ekonomi är en del av de globala förändringarna.  

 

En uppföljning av den ekonomiska tillväxten görs i Indien där en programledare på ett tv-

program pratar om konsumtion. Hon arbetar inom ”skvallerpressen” som visar 

populärkulturella nyheter med framförallt kändisar från Indien men också internationella 

sådana. Hon är attraktiv och programmet hon är värd för, Fantasy Land är av västerländskt 

stil, och menar att namnet kan ses som en metafor för Indiens tillväxt som går spikrakt uppåt. 

Vidare menar hon att programmet demonstrerar vad många Indier redan har råd att 

tillgodogöra sig den livsstil som det västerländska samhället erbjuder. Detta förstärks av en 

inklippsbild på en skylt över en affär där det på indiska står ”När hela Indiens folk har 

toaletter då vet vi att vi uppnått vår strävan efter välstånd”. Denna sekvens berättar att vissa 

av de länder som förr betraktades som U-länder inte längre faller inom denna kategori och att 

när dessa väl innehar det välstånd som västvärlden besitter så behövs än mer naturresurser för 

att klara av det framväxande konsumtionssamhället.  

  

Även för att påvisa den ekonomiska tillväxt som sker i Kina så visas en filmsekvens från en 

IKEA-butik i Shanghai där folk vandrar runt och konsumerar olika produkter. En kinesisk 
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”nyrik” man berättar om den ekonomiska tillväxt som har gett befolkningen en stabilare 

ekonomi. Shanghai visas som en högteknologiskt utvecklad stad och ett besök görs i mannens 

hem där han visar upp sina nyinköpta dyrbarheter. Det är intressant att man får följa denna 

man och höra honom gladeligt berätta om sitt nya och bättre liv tack vare sin rikedom. Det liv 

han lever är ingen skillnad mot hur en västerlänning lever, vilket än en gång troligtvis ska visa 

just den västerländska publiken att allt mer av världens folk har ambitionen att sträva efter den 

nuvarande västerländska livsstilen, vilken enligt miljösynpunkt inte är hållbar men ett mål för 

folk att vilja uppnå. Detta ses inte med positiva ögon utifrån dokumentärens synvinkel då den 

nyrike mannen sedan kommenterar att de stora miljöproblem som kommer att uppstå tack 

vare den ökande konsumtionen i Kina ”bara” kommer att tas hand om senare. Lester Brown 

berättar att om varje individ i Kina skulle äga en varsin bil så kommer ytan av bilarna täcka 

alla nuvarande risfält. Det skapas en tankeställare gentemot den stora miljörisken då bilantalet 

ökar samtidigt som en sympati skapas till folket som vill ha bättre levnadsstandard. Detta 

avsnitt blir lite tvetydligt då den civila mannen används för sympatins skull samtidigt som 

forskarna är väldigt skeptiska av vilken påverkan den ekonomiska tillväxten har på miljön. 

 

En faktaruta förklarar att sedan 1990 har Kinas koldioxidhalt ökat med 67 %. Prof. George 

Monbiot förklarar att rika länder inte har någon rätt att läxa upp fattiga länder och spekulera 

om vad som komma skall, utan just nu är problemet den västerländska världen. En bild visas 

på de fem planeterna igen som påvisar den förbrukning som sker. Detta avsnitt i filmen är 

känsloladdat då folk strävar efter att bli rikare men att de inte inser att det leder till mer 

naturförstöring. Bilder, med hjälp av en kronologisk ordning, visar hur bomull först skördas i 

U-länder, bearbetas i fabriker och sedan hamnar i butiker. En faktatext förklarar att en vanlig 

europé konsumerar 50 ton av planetens resurser varje år och belyser den girighet och 

materialism som västvärlden lever i.  

 

En gammal svartvit film visas med budskapet att framtidens ekonomi ser positiv ut och detta 

påvisas med ett paradis fyllt med frukt. Den används för att visa hur ekonomisk tillväxt 

historiskt uppfattats. Prof. Herman Daly (University of Maryland) argumenterar emot detta 

och menar att ”oekonomisk tillväxt” är ett faktum och det är det som nu syns världen över. 

Med detta menar han att mer produkter tillverkas än vad som behovs och sedan kasseras, 

hamnar sedan tillbaka i naturen och därmed förorenar den. Ekonomin baseras på material som 

kommer från naturen. Produkter som förbrukas måste placeras någonstans och kasseras 

därmed tillbaks till naturen och skapar föroreningar. För att förstärka intrycket så visas bilder 
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på djur som äter bland högarna av farligt avfall och växlas sedan över till bilder på kött i 

matbutiker. Än en gång så kritiserar dokumentären det västerländska levnadssättet och 

kapitalismens blindhet för sin påverkan på naturen. 

 

Västvärlden lagrar sitt elektroniska avfall i Lagos, Nigeria. Bilder visas på folk som bär på 

elektroniska produkter och kastar dem på stora sophögar. Detta ska väcka känslor genom att 

”de rika trampar på de fattiga”. Västvärlden skickar iväg sina problem till u-länderna. En 

faktatext säger att 2 500 ton elektroniskt avfall transporteras från västvärden till Nigeria varje 

månad. Bilder visas på djur som äter bland soporna. Malachi Azubuke (recycling technician) 

berättar att han är medveten om de miljöproblem som skapas men att Nigeria ändå har platsen 

för att kunna lagra skräpet. En faktatext förklarar att det inte finns någon plats på jorden som 

inte är påverkad av elektroniskt avfall. En intervju görs med en grönlänning som berättar att 

Grönland är en av de platser som är mest påverkad av detta, och att detta märks på djuren som 

blir deformerade och får leverskador. Han används för att styrka problemet samt få en röst 

hörd från en annan sida av planeten, där naturen även ser helt annorlunda ut än t.ex. Nigeria 

där avfallen är placerade och ska troligtvis påverka publiken att förstå omfattningen av vad 

konsumtion leder till.  

 

Filmklipp från politiska uttalanden under de senaste 10 åren visas med ämnet om att det är 

dags att agera nu. Dr Jill Jäger säger att det är väldigt svårt att ändra på allt där alla människor 

måste ändra på sig. Då måste människors livsstilar och konsumering tonas ner vilket troligtvis 

inte mottas med glädje då en invand bekvämlighet försvinner. En smart taktik i retoriken görs 

här då bilder visas på tidigare visade scener som nu går baklänges; backande bilköer, träd som 

ställs upp, flygplan som stannar på marken. Även de fem planeterna som har återkommit i 

filmen minskas till att vara endast en. De vill här väcka en eftertanke att det är människan som 

måste ändra på sig och därmed uppoffra stora bekvämligheter som har blivit en vana. 

 

7.2.5 Förändring och framtidsutsikt 

 
Bilder visas på glaciärer förr och nu som ett bevis på att snön och isen smälter med texten att 

96 % av glaciärerna smälter idag. Dr Tim Barnett (Scripps Institution of Oceanography) 

berättar att Kinas befolkning är påverkade av Himalayas glaciär för att få dricksvatten vilket 

håller på att försvinna. När den försvinner så blir en stor del av Asiens floder uttorkade och en 

katastrof är här. Dr Monbiot styrker dessa fakta och har en stark framtoning med att detta är 
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väldigt allvarligt. Bevattningssystem av odlingar kommer att upphöra, samt dricksvatten. En 

faktatext förklarar att redan en miljard människor i världen lever idag utan rent dricksvatten 

och att antalet ökar betydligt. Detta avsnitt behandlar ett väldigt allvarligt ämne med tanke på 

att människan inte klarar sig en lång tid utan vatten. Uppbyggnaden av retoriken går i en 

kronologisk ordning från att först synliggöra vad som orsakar vattenbristen idag och hur den 

kommer att se ut när alla människor är påverkade. Detta skapar en enorm riskrapportering 

gällande en kamp för överlevnad av oerhört mycket människor.   

För att påvisa hur det kan tänkas bli så går detta över till David Chesaro Kimulwo (water 

distributor) ståendes vid en brunn i Rift Valley, Kenya. Han berättar om stora uttorkade 

områden som medför långa sträckor för folk att gå för att kunna få dricksvatten. En faktatext 

förklarar att år 2010 kommer 50 miljoner människor att fly för att ta sig mot platser där vatten 

finns. Ross Gelbspan (writer) förklarar att kampen av vattnet mellan små grupper kommer att 

öka desto mindre vattentillgångar som finns att tillgå. Detta ska troligtvis skapa en 

tankeställare av hur folk måste kämpa för att kunna få vatten och till slut måste slåss med 

varandra för sin egen överlevnad. För att belysa detta ännu mer och retoriskt ta ett steg längre 

så visas bilder på flyktingar som vandrar på ett led, letandes efter nya platser att bosätta sig 

på. Jonas Bogardi (United Nations University) förklarar att en ”miljöflykting” måste fly för att 

kunna överleva, bilder visas på uttorkade djur som dör, båtlaster med flyktingar, folk som 

klättrar över staket och tar sig in i nya länder. Detta används inte för att bevisa vad som kan 

tänkas hända, utan hur levnadsförhållanden redan är idag för människor. De vill väcka en till 

eftertanke. 

 

Robert Jay Lifton (psychiatrist) berättar med sin egen åsikt att vi nu står inför en ny lära som 

inkräktar på religioner. Förr har man sagt att det endast är Gud som kan förstöra planeten, 

men nu har även människan lyckats med hjälp av vår egen teknologi. Detta skulle dock 

troligtvis inte få medhåll från vissa religiösa människor. Bilder visas på ”sarga” landskap som 

har blivit demolerade av stora maskiner där miljön är helt förstörd, människan har förstört 

den. Detta avsnitt skapar en paus i det katastrofläge som dokumentären har hamnat i. Detta 

går tillbaks till det fakta om att det är människan som förstör naturen och att det är människan 

som är ”mästaren” på den extrema teknologi som har utvecklats, som sedan inte bara används 

till bra saker utan även fördärvar och skapar konsekvenser. Dessa scener används som en 

påminnelse till varför problem uppstår. 
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Marta Cullberg-Weston (psychologist) talar om att vi läser om katastrofer varje morgon i 

tidningen och sedan förtränger det, att det är en naturlig överlevnadsmekanism i kroppen. En 

filmsekvens visas på en gammal film med en man som läser en riskrapporteringslöpsedel 

gällande en farlig orkan, som han sedan ignorerar och lutar sig tillbaks i sin stol och slappnar 

av. Cullberg-Weston berättar att när olika typer av forskare säger olika saker hela tiden så 

skapas en förvirring och att ansvaret lämnas över till dem. Detta avsnitt blir lite förvirrande då 

det fungerar som en uppmaning till att folk måste börja bry sig mer, dock kan relationen till 

medierna vara svår för den stora massan om vad som är relevant att bry sig ”mest” om. Dock 

förklarar Cullberg-Weston att även om vi tror på riskerna så fungerar människor inte så, vi 

förtränger. Dr Jill Jäger tar upp exempel på katastrofer som folk har förträngt. En faktatext 

förklarar att naturkatastrofer har fyrdubblats under de senaste 40 åren. Tung musik spelas 

tillsammans med bilder på stora skogsbränder, tornados, tsunamis, översvämningar med mera. 

 
Filmen lugnar sedan ner sig och går över till djungelns harmoni med en kanotfärd bland träd 

och djur. Bilder visas på en orörd natur med exotiska djur, stora vattenfall och berg fyllda 

med grönska. Detta bildmaterial används för att illustrera att hoppet ännu inte ska vara förbi, 

naturen finns fortfarande där och den kan räddas. Prof. Carl Folke (Stockholm University) 

berättar att biosfären hela tiden lagar sig själv, men att den eran är över. En återkommande 

bild visas på zebrorna på savannen omgivna av betonghus samt kameraåkningen över 

förändrade landmassor, ett igenkännande och ska troligtvis bryta av från den avslappnande del 

som visades innan. Dr Sandra Lavorel (Joseph Fourier University) förklarar att 

förändringarna kommer ske inom 50 år, men att det är dags att agera nu och inte lägga dessa 

problem på kommande generationers axlar. Prof. Monbiot talar om att det hela handlar om 

politik och att det är upp till folket att lyfta fram miljöfrågan mer och ställa krav, och därmed 

inspirera politikerna. Dessa resonemang ska fungera på så sätt att tittaren ska finna inspiration 

att själv agera mot miljöhotet. 

 

 

7.3 Sammanfattning av analyserna 
 

Dokumentärerna i sig behandlar samma problem och retoriken kring problemet är mångt och 

mycket lika. Samma sätt att framställa och diskutera problemet syns, dock med vissa 

avvikelser i gestaltningen och utformningen av de grepp som används för att föra fram 

argumenten till publiken. Det är också tydligt att de båda dokumentärerna har tagit ett 

politiskt ställningstagande i frågan även om det inte direkt är uttalat. Kritiken mot 
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västvärldens levnadssätt eller politiska ställningstaganden gör sig påmind genom 

dokumentärernas retorik, ofta så vänder sig just dessa politiska sekvenser mot publikens 

förnuft men också i vissa fall för att beröra publiken på en känslomässig nivå. 

Dokumentärerna försöker också skapa den tillit som behövs mellan retoriker och publik för att 

senare kunna lägga fram de argument som de vill att publiken ska ta åt sig. I Al Gores fall 

handlar det främst om att visa vem han har varit, han är och den person han vill bli. Detta görs 

för att visa att publiken också kan ändra sig och på så sätt också bli mer aktiv när det gäller 

klimatfrågan. The Planet däremot försöker skapa tilliten genom de forskartitlar som 

personerna i dokumentären har och det framställningssätt som de presenteras på, men också 

genom att visa publiken att de har varit på plats och tagit del av det som sägs eller visats. Den 

vetenskapliga framställningen i dokumentärerna är också relativt lika. Publiken presenteras 

för metaforer av vetenskapliga framställningar och i vissa fall kan det ses som att 

dokumentärerna tar för givet var publikens kunskap ligger. I vissa fall kommenteras inte 

bilder eller diagram alls och i andra så avisas det som en allmänkännedom som ”alla” redan 

vet. Etos, logos och patos används alltså flitigt och många gånger så kan samma argument 

eller framställning föras in på mer en ett av dessa begrepp. 

 

Båda dokumentärerna använder sig också av bevisföring vilket kan kopplas till den ikoniskt 

illustrativa funktionen och den ikoniskt dokumenterande funktionen. Ofta visar 

dokumentärerna upp bilder på hur olika miljöer ser ut och hur de förändrats över tid och vad 

det beror på. Den Ikoniskt emotionella funktionen behandlas framförallt i The planet då många 

av de bilder som visas är starka och syftar på att beröra människor känslomässigt. An 

Inconvenient Truth använder sig dock mer av konventionella bilder eller tecken än vad The 

Planet gör. Framförallt används dessa konventionella bilder när ett vetenskapligt resonemang 

eller process ska förklaras. Dock så kan The planet sägas lägga större vikt vid den grafiska 

funktionen då hela utformningen på dokumentären bryter konventioner och mer eller mindre 

använder sig av ett uttryckssätt för att åstadkomma reaktioner.   

 



 

 

32

 
 

8. Slutdiskussion  

 
Den tänkta publiken som de två dokumentärerna vänder sig till kan i huvudsak betraktas som 

västerländsk. Framförallt An Inconvenient truth kan tänkas rikta in sig än mer till en 

amerikansk publik. Detta utläses i synnerhet med tanke på den vikt som Al Gore lägger vid att 

framföra sig själv politiskt och retoriken kring det amerikanska inrikespolitiska läget. Genom 

att framföra en kritik mot i synnerhet den sittande amerikanska presidenten och dennes stab så 

visar han sitt politiska ställningstagande, och med det visar också dokumentären i sig sitt 

ställningstagande. Genom att också trycka på att republikanerna avvisar frågan om 

klimatförändringarna som en bagatell så visar han publiken vilket parti de kan luta sig emot 

när de gäller uppriktigheten i miljöfrågan. The Planet däremot kan ses som en 

uppseendeväckande manifestation mot det västerländska samhället i stort på många olika sätt. 

Framförallt är det kritiken mot västvärldens levnadssätt och ogenomtänkta handlingar som 

blir tydliga då de återkommande uppmärksammas genom både visuella gestaltningar och 

uttalanden. Vad som också gör detta än mer tydligt är att de bilder som visas i The Planet ofta 

är representationer av människans och i synnerhet västvärldens gräsligaste sida. 

Dokumentären pekar alltså ganska klart mot att ett kapitalistiskt samhälle inte är något att 

sträva efter och att det är tid för förändring både när det gäller klimatfrågan samt den politiska 

utvecklingen. I Al Gores fall kan man i utläsa att kapitalismen kan överleva om den blir mer 

miljövänlig.   

 

Genom de delar av An Inconvenient truth som behandlar Al Gores politiska person samt hans 

privatperson skapas en tillförlit till honom som person. Det är klart att dessa delar ska få 

publiken att lita på honom och hans argument som senare eller tidigare i dokumentären 

behandlar klimatförändringarna. Publiken ska uppleva att de känner och tycker om honom 

som person vilket är framträdande i dessa avsnitt då han visar sina lyckligaste och mörkaste 

stunder. Något liknande finns inte riktigt i The Planet, de retoriker publiken ställs inför är 

forskare som i uppdelade segment mer eller mindre få presentera fakta och uttalanden om den 

rådande situationen. Publiken tillåts inte att kliva lika tätt inpå retorikerna utan de ska med 

hjälp av sina forskartitlar skapa den tillförlit som behövs för att övertyga publiken. Dock så 

kan dokumentären i sig tänkas bli den huvudsakliga retorikern både genom sin estetiska 

utformning samt dess upplägg av att föra in forskares argument i ett passande tempo. Vidare 

kan de civilpersoner som tar plats i dokumentären ses som en komponent som publiken lättare 

kan känna igen sig med. 
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Många av de visuella framställningarna om klimatförändringarna har ett klart budskap och ett 

syfte att beröra publiken känslomässigt. The Planet tar många gånger detta ett steg längre än 

vad An Inconvenient Truth gör på så sätt att dokumentärens utformning många gånger 

försöker bryta konventioner och genom detta ”väcka” publiken. Många av de sekvenser som 

visas kan direkt sammankopplas med ett lite mer udda bildmaterial och klippning än vad Al 

Gores dokumentär använder sig av. An Inconvenient Truth kan beröra sin publik direkt genom 

Al Gore eftersom han både är huvudperson och berättarröst genom dokumentärens gång, 

vilket får klipp och sekvenser som visas en mer direkt sammankoppling till personen Al Gore 

än kanske till själva frågan om klimatförändringarna. 

 

Metaforer är också något som är vanligt i båda dokumentärerna, både muntligt och visuellt. I 

An Inconvenient Truth så är metaforerna framställda på ett underhållande sätt medan det i The 

Planet framförs som anekdoter eller med en historisk eller samtida förankring. Framförallt 

framförs dessa när en vetenskaplig teori eller ett skeende ska förklaras och detta pekar tydligt 

till det som Kjell Jonsson menar med att naturvetenskapen inte använder sig av ett språk som 

kan överföras till publiken. Därför blir metaforerna den medelväg som den tänkta publiken 

lättare ska ta sig till. Dock så blir många av dessa visuella metaforer, framförallt i An 

Inconvenient Truth, konstruerade som underhållning och problemet med detta kan vara att 

publiken missar själva argumentationen. Kjell Jonsson tar också upp att naturvetenskapen och 

journalistiken är sanningssökande, och att de ser sig själva stå över politiska, samhälleliga och 

ekonomiska intressen. Detta stämmer dock inte in på dessa två dokumentärer. De försöker 

uttryckligen påverka den samhälleliga opinionen och dess politiska ställningstagande.   

 

När det gäller den vetenskapliga framställningen i dokumentärerna så ter de sig ganska så lika 

i vissa avseenden. Framförallt är det när vetenskaplig fakta presenteras visuellt. Detta görs i 

båda dokumentärerna med hjälp av diagram, staplar, procenttal och till viss del animeringar 

som ska övertyga publiken genom förnuft. Dock så presenterar An Inconvenient Truth sådana 

fakta i en större utsträckning än vad The Planet gör. Vad som dock skiljer sig är att dessa 

”hjälpmedel” ofta kommenteras direkt av Al Gore medan det i The Planet hanteras som tysta 

påståenden som ska tas som självklara eller att de flyktigt kommenteras lite senare och inte 

direkt pekar på vad som visats. Publiken får större utrymme att själv definiera och fundera på 

vad resultaten betyder och står för medan publiken till An Inconvenient Truth påtagligen blir 

skriven på näsan. Båda dokumentärerna använder sig också av bevisföring hur platser och 

miljöer sett och ser ut för att ytterligare förstärka argument om klimatförändringarna. De visar 
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också händelser som påverkar natur och miljö med en dokumenterande ton som låter publiken 

följa med under olika steg vid processen av detta. Det utmärkande är även att The Planet 

baserar argumenten direkt hos forskarna, det är de publiken får träffa och det är även de i egen 

person som uttalar dem. The Planet försöker därigenom överbygga klyftan mellan forskare 

och publik, så som spridningsmodellen visar och som Anders Ekström diskuterar, genom att 

erbjuda mediet till forskarnas användning och på så sätt ge dem chansen att direkt tala till 

publiken. Dock så stämmer detta till viss del med spridningsmodellen då mediet i sig bara blir 

en distributör av vetenskaplig information. Emellertid så har The planet med sin utformning 

och gestaltning av vetenskap och dess argument gjort en egen framställning av informationen 

och på så sätt även kommenterat och framställt denna förmedling till sitt eget syfte. I An 

Inconvenient Truth så är det istället Al Gore som är vetenskapens förmedlare, och mediet han 

använder sig av skulle då endast vara en stum distributör enligt spridningsmodellen, vilket 

inte stämmer. Det är sant att Al Gore i viss mån är vetenskapens representant men han har 

dock en politisk och uttalad agenda med sin dokumentär och det är att påverka publiken att bli 

mer miljövänlig.  

 

Den stora skillnaden i den retoriska framställningen ligger i de val av bildmaterial som 

används för att förstärka uttalandena. Hela The Planet är uppbyggt av styrkande bildmaterial 

som ”skriver en på näsan” medan An Inconvenient Truth med hjälp av diagram lyfter fram 

resultat av forskningen. Båda filmerna behandlar samma ämne med samma ståndpunkt att 

planeten måste räddas, och därmed väcka ett intresse där folket måste hjälpa till, de har 

samma syfte. Då olika länder står bakom produktionerna där till och med en 

presidentkandidat är huvudpersonen i den ena så var det intressent att titta på dessa nationella 

skillnader. The Planet beskyller västvärlden för deras leverne samtidigt som en medkänsla för 

fattiga länder finns, även då dessa vill uppnå en bättre standard och efterlikna västvärlden. An 

Inconvenient Truth är mer patriotisk gentemot folket i USA, vilket troligtvis ska vara den 

större delen av målgruppen att se denna film. Samtidigt får landet lite smygkritik där 

regeringen uppmålas som stora bovar, detta för att Al Gore själv arbetar inom politiken och 

inte kan hålla sina egna åsikter borta. Likheterna i filmerna är det stora engagemanget för 

forskningen och dess resultat som lyftes fram med hjälp av externa retoriska medel, inte bara 

en person som pratar utan även ett användande av bildmaterial som styrker detta. Skillnaden i 

filmerna bygger på olika typer av tekniska och visuella idéer samt den inhemska patriotism 

som färgar av sig på politiken i An Inconvenient Truth. Folket som har gjort The Planet har ett 

ökänt stilistiskt tema som de använder sig av, vilket ger dokumentärformen lite mer liv.         
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Den riskrapportering som i viss mån finns i dokumentärerna utgörs framförallt av en slags 

skrämseltaktik. Ofta visas den som en framtidsutsikt utan hopp såsom havsnivåns höjning och 

dess påverkan på människan. Här läggs det också fokus på västvärlden med hjälp av 

animeringar och kartor. Platser som de flesta känner igen och vet var de befinner sig. Det 

intressanta är dock att båda dokumentärerna själva kommenterar riskrapportering och 

människans påverkan av denna. Den framställs på olika sätt men i båda fallen är det metaforer 

som får stå för denna förklaring, en visuell gestaltning som kommenteras av antingen en 

forskare eller det andra fallet, Al Gore. Kommentarerna om riskrapportering kan i viss mån 

ses som en underhållande del och kanske beror det på att dokumentärerna i sig är medvetna 

om den riskrapportering de själv för och vill på detta sätt ”lätta” upp det hela. I teoridelen 

finns fyra stycken modeller gällande relationen mellan människan och naturen och dess 

följder. I både The Planet och An Inconvenient Truth så uppmanas folket att rädda planeten då 

den har nått ”bristningsgränsen” och behöver människans hjälp. Detta föll då inom ramen till 

modellen ”den toleranta naturen”. I The Planet sägs det även mot slutet att teorin om att 

planeten själv använder sig av ekosystemet för att hela tiden reparera sig är förbi. Dessa 

retoriska medel skapar en riskrapportering där båda filmerna kämpar för att få folket att förstå 

allvaret. 

 

 Begreppet vetenskapskommunikation som Anders Ekström vill använda, då det inte har 

spridningsmodellen bunden till sig, är ett relevant och bra sätt att beskriva dessa 

dokumentärers förmedling. Slutligen, dokumentärerna i sig strävar inte efter att publiken ska 

vara en passiv mottagare snarare tvärtom, de uppmanar publiken att agera. Dokumentärerna i 

sig är inte heller stumma distributörer då de kommenterar frågan livligt. Deras 

kommunikation om klimatfrågan gör så att prioriteringen av den förhandlas fram då det är 

publiken som tillslut måste fastställa om den är relevant, även om dokumentärernas främsta 

uppgift är att intensifiera frågan.  
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