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Abstract
In this report we will examine digital journalism and its potential to create incentive towards

climate action on an individual level, in which the target group represents the general danish

citizen. We will hereby put an emphasis on the different ways which digital journalism as a

technology can mediate its recipients, which is carried out through the scientific theory

postphenomenology. Concerning the foundation of this report, we are utilizing theories that

are signified through modern journalism. The overall issue of this paper is identified through

a Colour Coding Mapping by a categorization of possible relevant causes. In one

perspective we are examining the current climate communication orand mediation to obtain

a nuanced understanding of the effects of the current mediation. In another perspective we

would like to identify the potentials that lie within the accessible technological opportunities in

relation to journalism and postphenomenology.
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Indledning

De digitale medier er i konstant udvikling og agerer en vigtig informationskilde for, hvad der

sker i både ind- og udland. De giver os en åbning til en verden vi midlertidigt ikke ville kunne

tilgå dagligt, uden at flyve om på den anden side af jorden. Men sådan har det ikke altid

været. Pressen har, ligesom alt andet, gennemgået en udvikling i takt med digitaliseringen,

nye behov, menneskesyn og økonomi, der sammen med mange andre faktorer, har gjort

den til hvad den er den dag i dag (Schultz, 2008). Vores mobiltelefon vibrerer med updates

om de seneste nyheder, vi bliver eksponeret for hundredvis af artikler og videoer fra både

nyhedsmedier og sociale medier og forbindelsen mellem læseren og verden bliver medieret

gennem de digitale medier som aldrig før. Mediernes magt resulterer i både et stort ansvar,

og forventninger om, at de kan dække selv de mest komplekse problemstillinger

fyldestgørende (Schrøder et al., 2020). En problemstilling som klimakrisen og dennes

konsekvenser, kræver stor formidlingsevne for, at krisen kan begribes af det enkelte individ

og derved give læserne et informeret grundlag at handle ud fra. Her skaber den

igangværende digitalisering nye muligheder for værktøjer der kan formidle mere komplekse

problemstillinger såsom klimakrisens.

De grundsten der er blevet opbygget gennem pressehistoriens udvikling, danner rammen for

medielogikken i dag (Schultz, 2008). Selvom den formidler nyheder i en sådan grad, at

læseren føler sig informeret, tyder det på, at formidlingen stadig ikke skaber incitament til

handleevne i klimamæssig forstand (Kjerulf Petersen & Ferrucci, 2017). Vi vil i denne rapport

afdække hvorledes nogle af de udvalgte nyhedskriterier er en afgørende faktor for

dækningen af klimaet, samt hvordan disse præger klimajournalistikken og vinklingen af

denne. Ligeledes vil vi undersøge de muligheder digitaliseringen har skabt for at optimere

den eksisterende journalistik, og undersøge om der også i en af de nyere journalistiske

genrer og logikker, findes et bedre alternativ til at formidle klimakrisen. Derudover vil vi

undersøger om der imellem disse findes en måde, der kunne skabe mere incitament til at

handle mere klimavenligt på baggrund af disse informationer.

Problemfelt
De danske mediers rolle har over tid udviklet sig til at fylde mere og mere, og i dag læser

67% af befolkningen dagligt digitale nyheder på deres smartphone mens 46% gør det på

computeren. Men hvilken rolle skal nyhedsmedierne spille i Danmark? Og hvordan varetager
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de danske nyhedsmedier denne rolle? Og vigtigst af alt; hvilken rolle spiller de danske

nyhedsmedier allerede?

De danske nyhedsmedier har en stor samfundsmæssig betydning, og den moderne presse

og dennes forskellige nyhedsmedier er den vigtigste formidler af information til det offentlige.

De er en uundværlig del af vores demokrati og er ligeledes en integreret del af vores

samfund, idet de agerer bindeledet mellem borgerne, politikerne og vores verden. Grundet

mediernes store indflydelse på den enkelte og samfundet som helhed, er der flere love der

regulerer medierne eller har en relation til reguleringen af medierne (Slots- og

Kulturstyrelsen, 2021). De danske public service-virksomheder, der består af DR og TV

2-stationer, er licensfinansierede og skal derfor hvert år aflevere en public

service-redegørelse til Radio- og tv-nævnet, hvori de redegør for, hvordan de opfylder deres

public service-forpligtelser (Slots- og Kulturstyrelsen, 2019). Undersøgelser viser at

danskerne har størst tillid til public service-virksomhederne i relation til nyhedsformidling, og

her er der størst tillid til DR (Schrøder et al., 2020, Figur 2). Nyhedsformidlingen er over tid

blevet influeret af den stigende digitalisering, hvilket afspejler sig i det danske mediebillede

både i form af nye digitale genrer, men også formidlingen i disse (Schrøder et al., 2020). Vi

anser den stadige digitalisering af medierne som fyldt med muligheder for, at give læserne

bedre mulighed for at forstå komplekse problemstillinger, heriblandt klimakrisens mange

aspekter. Vi ser både et potentiale i den teknologiske udvikling af journalistikken, men

ligeledes også et potentiale i selve formidlingen, både det skriftlige og visuelle aspekt. Dette

potentiale ønsker vi at undersøge på baggrund af de eksisterende problematikker der ligger i

formidlingen af særligt komplekse problemstillinger som klimakrisen.

Vi anser problematikken i formidlingen af klimakrisen som havende rødder i den

dominerende negative klimajournalistiske dækning. Denne negative vinkling har fatale

konsekvenser for læserne, hvoraf nogle af disse indebærer, at læserne tager afstand til

nyhederne fordi den negative vinkling gør dem overvældede og at flere får et dystopisk

virkelighedsbillede af verden, grundet vinklingen (Mosbæk, 2019). Her anser vi det som dybt

problematisk, at denne vinkling også afspejler sig i formidlingen af klimakrisen, fordi dette i

forvejen er et svært og stort stofområde at dække, som desuden sandsynligvis allerede

vækker opgivenhed hos en stor del af befolkningen. Dette område strækker sig nemlig over

flere forskellige stofområder og gør det komplekst for læseren at forstå, hvis de i forvejen

ikke har nok viden om de overlappende stofområder (Haagerup & Christiansen, 2012). At

vinklen på disse nyheder ydermere er negative eller konfliktfyldte medvirker, ifølge vores

observationer, til at alle facetter af klimakrisen ikke bliver dækket fyldestgørende. Her er vi af

den overbevisning, at den teknologiske udvikling har bragt flere elementer på banen, der
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kunne have potentiale til at formidle flere facetter af klimakrisen, således at nyheder om

denne kunne blive modtaget bedre af læseren, og ligeledes kunne skabe incitament til

klimahandling på individniveau.

Vi finder især det sidste vigtigt, idet størstedelen af danskerne giver udtryk for, at de forstår

omfanget af klimakrisen og endda finder formidlingen af denne fyldestgørende - men de

handler alligevel ikke. Dette undrer os, og vi søger derfor at forstå, hvad der mangler i

nyhedsformidlingen, for at skabe en formidling der potentielt kan skabe incitament til

klimahandling. Her ser vi et uudnyttet potentiale i brugen af digitale genrer på de digitale

platforme, eftersom størstedelen af befolkningen får deres nyheder fra disse.

Digitaliseringens muligheder og nye former for journalistik åbner op for andre måder at

formidle på og ligeledes andre værktøjer der kan være en vigtig faktor når det handler om, at

styrke borgernes handleevne. I den nuværende pressetid, segmentpressen, er den

tekstmæssige formidling vigtig, men fordi meget af nyhedsformidlingen foregår digitalt, ser vi

også den visuelle formidling som et vigtigt aspekt der indeholder stort potentiale.

Men hvordan kan det uudnyttede potentiale af det digitale aspekt blive udnyttet, og hvordan

ville formidlingen af klimakrisen egentlig påvirke læseren, hvis den ikke blev vinklet på

baggrund af konflikt? Udviklingen af journalistikken over tid har åbnet op for nye former for

journalistik, såsom den konstruktive journalistik, og digitaliseringen har ligeså gjort det muligt

for formidleren at skabe artikler der potentielt kan fange læseren mere ved at inddrage

værktøjer der fanger læseren (Haagerup & Christiansen, 2012).

Problemformulering

Hvilken form for journalistik kan i Danmark, skabe incitament til klima handling, på
digitale public service-medier?

Arbejdsspørgsmål:

1. Hvordan har journalistikken udviklet sig i takt med den teknologiske udvikling?

2. Hvordan dækker public service-medier klimakrisen i dag?

3. Er der et potentiale i den nuværende mediedækning af klimakrisen?

4. Hvordan påvirker diverse journalistiske former modtageren?
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5.   Hvilken relation skabes der mellem læseren og digitale public service-medier, og
hvilken betydning det kan have, for danskernes klimahandling?

6. Hvilke problematikker ses i den danske, klimajournalistiske mediedækning, og
hvordan kan disse forebygges via journalistiske og digitale midler?

Semesterbinding
Forankringen i dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund, sker i forbindelse med

projektgruppens etnografiske undersøgelser, som udføres med en postfænomenologisk

tilgang. Problemstillingen og projektet bæres dog af journalistik og de tilhørende begreber og

teorier. Herudover står postfænomenologi som videnskabsteorien, der sætter grundlaget for

den bagvedliggende tilgang til udførelsen af den etnografiske undersøgelse og analyse. I

sammenhæng med vores gennemgående journalistiske fokuspunkt, undersøger vi hvordan

public service-medier som teknologi kan skabe incitament til klimahandling. Følgeligt præges

rapporten af det centrale begreb, mediering, fra postfænomenologisk teori (Bille, Riis,

Olesen, u.å.).

For at sikre en dybdegående og virkelighedsnær forståelse af samspillet mellem mennesket

og digitale medier i forhold til problemstillingen, har vi som gruppe valgt at inddrage

dimensionen, design og konstruktion. Vi vurderer design og konstruktion som værende

relevant for projektets formål, da vi gennem denne dimension kan undersøge hvordan

digitale public service-medier via teknologien, opfylder et behov. Det klimamæssige behov

fremtrædes både på et samfundsmæssigt og individuelt plan.

Gruppen har ligeledes udarbejdet en overordnet hypotese om, at den danske befolkning ikke

handler klimavenligt nok. På baggrund af dette har vi udformet et problemkort, Color

Cognitive Mapping, som er en metode præsenteret under dimensionen design og

konstruktion (Venable, 2014). Ved hjælp af CCM identificeres de mest betydningsfulde,

relevante pointer og resultater fra de indsamlede kvalitative og kvantitative data. Hermed får

gruppen mulighed for at dykke ned i problemstillingens mange nuancer, og fastslå en vinkel

(Venable, 2014).

Der ligger en stærk triangulering i udførelsen af vores analyse, idet vi udføre en komparativ

analyse af eksisterende og egen empiri. Vores eget etnografiske empiri bygger ligeledes på

kvantitative og kvalitative data (Bille, 2020). Vi udarbejder et spørgeskema bestående af

både kvantitative og kvalitative spørgsmål for at understøtte trianguleringen (Bille, 2020).
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Derudover har vi foretaget 6 semistruktureret forskningsinterviews, som gennemgående er

kvalitative (Kvale, 1997). Her anvendes mediering (Venable, 2014) og medielogikken fra

journalistisk teori (Schultz, 2005), som de bærende teorier for vores undersøgelse.

Den postfænomenologiske videnskabsteori har vi anvendt metodisk i udformningen af de

etnografiske undersøgelser, samt ved analysen af pointerne hertil. Den

postfænomenologiske analyse får afgørende betydning for vores undersøgelse, da vi

herigennem sikrer et fokus, der ligger på medieringen af de digitale public service-medier

(Bille, Riis, Olesen, u.å.).

Gennem mediering kan vi opnå en bedre forståelse for samspillet mellem fremtrædende

elementer i undersøgelsen. Udover mediering, anvendes flere postfænomenologiske

begreber løbende i rapporten, som alle gennemsyrer de bagvedliggende tilgange til vores

vinkling, analyse og diskussion af mulige resultater. Ved denne fremgangsmåde forsøger vi

at tilstræbe en gennemsigtighed gennem denne rapport (Bille, Riis, Olesen, u.å.).

Presse historie
Pressen har i takt med resten af verden gennemgået en enorm digital udvikling. Fra at

nyheder udelukkende var noget man købte i papirform, er nyheder og journalistik i dag noget

vi både hører i radioen, ser på fjernsynet, læser og interagerer med mange gange dagligt via

de digitale medier. Den teknologiske udvikling ændrer konstant journalistikkens grundvilkår

og ligeledes platformene hvor denne formidles. Vi vil i dette afsnit dykke ned i, hvordan den

teknologiske udvikling gennem tiden, har formet journalistiske værdier og dermed den

presse vi kender den dag i dag.

Omnibuspressen

Pressereformen i 1905 blev startskuddet væk fra partipressen og ind i en ny æra i dansk

pressehistorie. Den nyudklækkede chefredaktør fra Politiken, Henrik Cavling, igangsatte en

reformation af det partipolitiske stof og gav sine læsere et bredt spektrum af lokale hverdags,

økonomiske og sociale nyheder. Dette blev startskuddet til en selvstændiggørelse af

journalistikken, hvor politik ikke længere dikterede pressen og promoverede politiske

agendaer, men derimod var noget der blev formidlet neutralt og informerende (Schultz,

2008).
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Det var ikke kun en ny journalistisk linje der blev lagt, det var også en ny måde at trykke

aviser på. På dette tidspunkt var Danmark midt i industrialiseringen, og ligesom den

påvirkerede resten af Danmark, påvirkede den også aviserne. Fra 1905 og frem begyndte

man at tage nye avispresser i brug. En af dem var Marioni-pressen som benyttede en

cylinderrotationspresse, der gjorde det muligt, at trykke langt flere aviser, langt hurtigere og

langt billigere. Denne teknologi ændrede medierne, og var blandt andet en teknologi, der

banede vejen for grafiske billeder i avisen. Den nye måde at trykke aviser på, gjorde

ligeledes, at de store aviser kunne udkomme i et langt større oplæg (Schultz, 2008).

Den moderne avis’ fundament, som vi kender den i dag, blev skabt, og denne periode

betegnes som Omnibuspressen. Omnibus betyder en presse “for alle”og det var præcis dét,

der var omdrejningspunktet for de danske aviser på dette tidspunkt. Hele ideen var at skabe

en presse der, upåvirket af pengemagt og partier, arbejdede i det offentliges interesse.

Omnibuspressen bragte også en bred vifte af nye journalistiske genrer, som

baggrundsartikler, analyseartikler, ledere, debatindlæg, interviews, socialkritisk stof og

reportager m.fl. Særlig var specielt udenrigsreportager, der for første gang slog vinduerne op

til den store verden uden for. Kommunikationen fra journalisten til nationen blev tydelig, og

journalisten fik en hel ny rolle, ofte som helt, igennem kritiske interviews og reportager

(Schultz, 2005).

I denne periode er andelen af befolkningen, der læser avis enorm. I 1969 læser 91% af den

danske befolkning avis. Den store tilslutning ændrer sig dog, blandt andet grundet

teknologiens indtog på det danske mediemarked. Pressens radioavis sender første gang i

1926 og Danmarks Radio fødes. Radioen begynder hurtigt at vinde indtog på det danske

mediemarked, men radioen er kun starten på den teknologiske medieudvikling. I 1951

sendes der TV for første gang i Danmark, og det kommer til at blive epokegørende for det

danske mediebillede. Teknologiens indtog skaber nedgang i avistilslutningen og i 1989 læser

76% af den danske befolkning avis, hvilket er en nedgang på 15 procentpoint på 20 år

(Schultz, 2005).

Segmentpressen og den digitale udvikling

Omnibuspressens storhedstid ophører i slutningen af 90'erne og ind i det nye årtusinde, og

ideen om en avis til alle forsvinder lige så stille, og salget af papiraviser falder drastisk. Det

betyder at aviserne må omstille sig, og dette baner vej for endnu en æra i pressehistorien,
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nemlig segmentpressen. Segmentpressen er, i modsætning til omnibuspressen, ikke en avis

til alle, men en avis til nogle. Hvert enkelt medie begynder i denne periode at indsnævre sig

og blive mere segmenteret. Dette betyder, at aviserne, fremfor at sigte efter den brede

befolkning, sigter efter forskellige segmenter. På sin vis minder denne segmentering om

nogle af de træk partipressen havde. Segmentpressen fokuserer dog på at ramme

specifikke læsere i stedet at ramme specifikke vælgere. Segmentpressen er også et udtryk

for en ændring i økonomien. I omnibuspressens storhedstid var det af største interesse at

tjene penge på annoncer og lignende, for at kunne udøve bedre journalistik. Indholdet i

segmentpressen er dog langt mere kommercielt og brugerorienteret, og man er her mere

optaget af at tjene penge på aviser (Schultz, 2008).

I det nye årtusinde sker der ligeledes en revolutionerende/omfattende digitalisering, som

ændrer hele verdens mediemarked. I stedet for at købe aviser eller blade på tanken, kan

man nu læse avis på sin smartphone, computer eller tablet. Og det er med til at ændre hele

den måde journalistikken både udkommer og udvikler sig på. Fra 00erne og til i dag, sker en

kæmpe udvikling af diverse platforme. De sociale medier begynder at vinde indpas, og en

stor del af danskerne begynder at få deres nyheder gennem dem. Andelen af danskere der

ser tv falder, og andelen af folk der streamer indhold stiger - det betyder at konkurrencen

mellem de enkelte medier bliver hårdere, når de nu konkurrerer med alt indhold på

internettet (Schultz, 2008).

Den digitale udvikling baner også vejen for nye digitale journalistiske genrer. Her bliver

muligheden for at tilgå forskellige typer af data tilgængelig, og gør det let for journalister at

basere deres historie på, og referere til, data. Interaktiv journalistik bliver nu også muligt,

hvilket betyder at man får mulighed for at interagere med forskellige grafer, quizzer, spil,

videoer og andet (Schultz, 2008).

Udviklingen af pressen over tid har lagt grobund for det vi kender som journalistik i dag, og

den er ligesom alt andet i konstant udvikling. Vi står i dag overfor andre problematikker end

vi gjorde tidligere, og det er selvfølgelig i offentlighedens interesse, at vores formidlere,

informanter og vagthunde er klædt godt på til at dele denne viden med den gængse

befolkning. En af de mest komplekse problemer vi har stået overfor hidtil, er klimakrisen. En

ny udfordring som flere journalister peger på, er en svær kode at knække, når det kommer til

den rette formidling af begivenheder, faglige informationer, dækningen af naturkatastrofer og

andet klimastof (Eskjær, 2019).
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Danskernes medievaner

Som det er beskrevet i det pressehistoriske afsnit, har danskernes medievaner udviklet sig i

takt med at medierne ligeledes har udviklet sig. Både de platforme vi opsøger nyheder fra,

og måden vi bruger disse på, har været en del af udviklingen. I dette afsnit vil vi stille skarpt

på, hvordan danskernes medievaner så ud i 2020. I rapporten Danskernes brug af

Nyhedsmedier 2020, fremlægges det, hvilke medier danskerne bruger, hvor meget tillid de

har til dem og hvilke platforme de benytter dem på. Rapporten er skrevet på baggrund af en

kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, lavet via YouGov. Undersøgelsen er altså lavet

online og afspejler derfor den del af befolkningen, med adgang til internettet. Derudover er

udvælgelsen af respondenterne sket på baggrund af YouGov’s panel og er derfor ikke helt

tilfældigt. Respondenter der læser nyheder mindre end én gang om måneden er sorteret fra.

Undersøgelse kan derfor siges ikke at være repræsentativ for hele befolkningen, men kan

derimod fortælle noget konkret om danskernes generelle medieforbrug (Schrøder et al.,

2020). Vi har valgt at benytte rapporten fra 2020, da der her er fokus på klimajournalistik.

Ser vi på danskernes overordnede medievaner i 2020, ses det at særligt danskerens brug af

smartphone til nyhedslæsning er stigende. 67% af danskerne læser nyheder på deres

smartphone, 46% bruger computeren og 29% bruger en tablet. Danskernes brug af

smartphones til nyheder er steget med 24% point fra 2013 til 2020 (Schrøder et al., 2020).

Det er altså tydeligt at nyheder på digitale platforme, i stigende grad vinder indpas hos

danskerne. Den stigende interesse for de digitale platforme, ses tydeligt ved et fald i brugen

af andre platforme. Mellem 2014 og 2020 var brugen af TV som foretrukne nyhedsmedie

faldet med hele 22%. Samme tendens ses ved brugen af Radio og trykte aviser (Schrøder et

al., 2020, Figur 18). Ud fra dette fandt vi det mest relevant at centrere vores rapport omkring

journalistik på digitale platforme.
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(Schrøder et al., 2020, Figur 1)

Som tidligere nævnt, behandler denne rapport også danskernes holdning til klimakrisen,

samt dækningen af denne. På et spørgsmål om, hvor alvorlig respondenterne mener

klimakrisen er, svarer 83% af danskerne at klimakrisen er ret alvorlig, meget alvorlig eller

yderst alvorlig (Schrøder et al., 2020, Figur 7). Det betyder, at langt størstedelen af

danskerne mener, at klimakrisen er alvorlig. Rapporten giver også et indblik i hvor

danskernes får deres nyheder omhandlende klimakrisen fra. Trods den faldende brug af TV

som hovedkilde til nyheder generelt, står TV for 39% af danskernes klimanyheder, hvor 11%

af danskerne foretrækker online nyhedssider(Schrøder et al., 2020, Figur 8). Hertil bliver der

i rapporten påpeget kompleksiteten i at formidle om klimakrisen for journalister og

nyhedsmedier . Stofområderne inden for dette ses ofte som komplekse videnskabelig

problemstillinger, der kan være sværere at tilpasse til nyhedsmediernes korte formater og

rytme. Klimanyheder strækker sig altså ikke kun over et enkelt stofområde, men indgår i

flere forskellige, som bl.a. politik, miljø, vejr, økonomi og forbrug. Trods at man hos

nyhedsmedier har fagspecaliserede klimajournalister, gør de komplekse problemstillinger

indenfor flere særskilte område, klimakrisen betydeligt sværere at dække end andet

nyhedsstof (Schrøder et al., 2020).

Grundet ovenstående bliver der opfølgende spurgt ind til danskernes holdning om, i hvor høj

grad de mener, at medierne evner at give præcis information om klimaforandringerne. Her

svarer 33% at medierne generelt giver præcis information om klimaforandringerne. 37%
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mener at medierne hverken er gode eller dårlige til at give præcis information om

klimaforandringerne. Mens 30% svarer, at medierne giver dårlig information eller, at de ikke

ved det(Schrøder et al., 2020, Figur 9). Dette giver et overordnet billede af, at der er et

mindretal i den danske befolkning der mener, at medierne er dårlige til at informere om

klimakrisen. Det samme billede tegner sig, når man tager temperaturen på opfattelsen af

mediernes evne til, at hjælpe brugerne med at forstå hvordan de handler på klimakrisen.

Dette bliver illustreret på grafen nedenfor:

(Schrøder et al., 2020, Figur 10)

Denne graf viser at 19% af danskerne mener, at medierne er dårlige til at hjælpe dem med

hvad de kan gør ved klimaspørgsmål. 36% har ikke en holdning til dette, og yderlige 36%

mener at medierne gør et godt stykke arbejde (Schrøder et al., 2020, Figur 10).

Kigger man mere specifikt på, hvilke konkrete medier danskerne får deres nyheder fra,

spiller de store public service-kanaler, DR og TV2, en stor rolle. På et spørgsmål om, hvilke

sider man har læst nyheder på, inden for den seneste uge, svarer 35% at de har benyttet

dr.dk/nyheder og 29% svarer nyhederne.tv2.dk. Ekstrabladet.dk bliver rangeret på en delt

andenplads med nyhederne.tv2.dk, dog er der stor forskel på, hvordan danskerne rangerer

troværdigheden af disse to platforme. DR nyheder er ikke kun den platform, som den største

del af befolkningen ugentligt besøger, det er også en af de nyhedsplatforme som

befolkningen har den største tillid til  (Schrøder et al., 2020) Dette illustreres i grafen

nedenfor.
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(Schrøder et al., 2020, Figur 2)

Her blev danskerne spurgt “Hvor troværdige vil du sige, at nyheder fra følgende

organisationer er? (Vælg fra værdierne 0-10)”. Grafen viser, at i 2020, har befolkningen mest

tillid til DR nyheder som nyhedsmedie. TV2 Nyhederne og Børsen ligger lige under. Dette

positionerer altså DR’s online nyhedssite, som det medie, den største del af befolkningen

besøger, og som befolkningen har største tillid til (Schrøder et al., 2020).

Rapporten tegner altså et billede af, at størstedelen af danskerne modtager deres nyheder,

heriblandt klimanyheder, fra TV. Dog ses der også et betydeligt fald af TV som danskerne

foretrukne platform i løbet af de seneste 7 år, samt en stigning i digitale platforme.

Derudover mener størstedelen af danskerne at medierne hverken er gode eller dårlige til at

give præcis information om klimakrisen, hvortil størstedelen enten mener at medierne gør et

godt stykke arbejde, eller ingen holdning har til, hvorvidt medierne evner at hjælpe brugerne

til at forstå, hvad de kan gøre ved klimaspørgsmål. Til slut tegnes et billede af at danskerne i

højere grad tilegner public service-mediet, DR Nyheder, størst tillid i videreformidlingen af

nyheder (Schrøder et al., 2020).

Public service-medier
Et public service-medie er et uafhængigt medie der tjener offentlighedens interesse. Det er

ligeledes reguleret efter en lovgivning og rammerne for public service er politiske. Public

service-medier i Danmark inkluderer DR, TV2, Radio 4, Radio LOUD og de regionale

TV2-virksomheder (Kulturministeriet, 2020). Public service-medierne har hver deres

forpligtelser, som står i deres individuelle public service-kontrakt mellem mediet og

Kulturministeriet. Radio- og fjernsynslovens § 10 udgør rammebetingelserne for public
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service-virksomheder i Danmark. Den fastlægger de centrale linjer inden for public service

(Kulturministeriet, 2020).

I Radio- og fjernsynslovens § 10 står der følgende:

Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den

danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling,

oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet,

alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på

hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges

vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til

væsentlig samfundsinformation og debat. (Kulturministeriet, 2020).

Public service hos Danmarks Radio

Som tidligere nævnt fokuserer vi i rapporten på DR og vi vil derfor i dette afsnit fremlægge

relevante dele af DR’s Public service-kontrakt der strækker sig fra 2019 til 2023. Derudover

vil vi også inddrage DR’s egen redegørelse fra henholdsvis 2019 og 2020. Redegørelsen

hænger sammen med kontrakten, idet en del af denne indebærer, at DR årligt skal

udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det

forudgående år (DR, 2019).

I kontrakten beskrives hvilke krav DR som public service-medie skal leve op til frem mod

2023. Den manifesterer, at DR er en kulturinstitution, som skal give alle borgere fri adgang til

et mangfoldigt og alsidigt indhold. I kontrakten bliver der særligt lagt vægt på, at DR skal

prioritere kvalitets indhold inden for nyheder, aktualitet, kultur, læring, folkeoplysning mfl.

Kigger man nærmere på kontrakten, er der også specificeret at DR skal øge digitaliseringen

og følge den digitalisering, der sker af medier i verden. Her beskriver kontrakten, hvordan

DR skal udbyde deres tjenester via tv, radio, internet, apps og andre relevante platforme. De

skal altså give borgerens adgang til højkvalitets information, der hvor borgeren befinder sig

(Danmarks Radio & Kulturministeriet, 2018).

DR er i kontrakten også forpligtet til at styrke borgernes handleevne i et demokratisk

samfund, herunder sikre befolkningen adgang til væsentlig information, og stimulere

borgerne til deltagelses i den offentlige debat og demokratiske process. Yderligere skal de
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styrke forståelse og viden om internationale forhold, andre kulturer og synspunkter

(Danmarks Radio & Kulturministeriet, 2018).

Dykker man længere ned i hvilke emner DR skal dække, finder man her emner som

nyheder, aktualitet, kultur, folkeoplysning, læring, natur, klima mfl. Disse emner skal tilbydes

på tv, radio, internet og øvrige platforme, og sikre at befolkningen bliver oplyst på tværs af

forskellige målgrupper. I kontrakten er der yderligere nævnt, at natur og klima skal dækkes i

hele landet, både kulturelt- og nyhedsmæssigt. Det skal de ved at lave egne produktioner på

bl.a. deres online platform med lyd, billede og tekst. DR’s hjemmeside skal yderligere

afholde sig fra lange og dybdegående artikler (Danmarks Radio & Kulturministeriet, 2018).

DR’s redegørelsesrapport

DR’s redegørelse fremlægger deres strategi for, hvordan public service-opgaven skal løses

frem mod 2025. Vi finder relevansen af denne redegørelse stor, da der blandt danskerne i

2019 herskede konsensus om, at DR var den vigtigste medieudbyder for både dem selv som

enkeltpersoner, men ligeledes for samfundet som helhed. I 2019 benyttede 93% af

danskerne sig ydermere af et eller flere tilbud fra DR hver uge, enten via tv, radio eller

digitale platforme (DR, 2019). Her fremgår det af redegørelsen, at det er altafgørende at

levere relevant indhold på de platforme hvor danskerne befinder sig, for at kunne løfte public

service-opgaven. Og dette indebærer at indholdet i stigende grad bruges på digitale

platforme. De to public service-redegørelser gennemgår, ifølge redegørelserne selv, hvordan

DR i 2019 og 2020 har opfyldt kravene i DR’s public service-kontrakt for 2019-2023.

Udarbejdelsen af redegørelserne er et årligt krav ifølge DR’s public service-kontrakt, og DR

skal ifølge kontrakten fyldestgørende og retvisende redegøre for, hvordan kontrakten er

opfyldt eller forsøgt opfyldt (DR, 2020).

Teori

Danskernes klimahandling

At klimakrisen er her, og er forårsaget af et for højt drivhusgasudslip er i dag svært at

komme uden om. Ifølge Danmarks Statistik var udledningen per indbygger i Danmark på 8,1

ton i 2019, hvilket er tæt på det gennemsnitlige niveau for borgere i EU. Til sammenligning

var Tjekkiets udledning per indbygger omkring de 11,7, mens Sveriges var på omkring 5,2.
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Hvad der er værd at bemærke er imidlertid, at Danmark fra 2000 og til 2019 er et af de

EU-lande som har reduceret sine drivhusgasudledninger per indbygger mest i denne

periode, med en reduktion på omkring 5,7 procentpoint (Wanscher, 2021). Alligevel vurderer

vi det relevant at se på danskernes klimavaner, hvad angår husholdning, idet der ifølge

diverse rapporter, eksempelvis fra IPCC, tegnes et billede af, at det står kritisk til, hvis vi skal

undgå en temperaturstigning med uoprettelige konsekvenser. Med andre ord, er vi ifølge

IPCC et sted, hvor alle frugter - højt som lavthængende - skal plukkes. (IPCC et al., 2021)

Klimakrisen er altså mildest talt alvorlig. Dette er borgerne, som indgår i Lars Kjerulf

Petersen’s undersøgelse, ’Sustainability Concern in Discourse and Practice’ fra 2017, enige

i. I undersøgelsen blev svarpersonerne bedt om at vurdere alvoren af en række

samfundsudfordringer, både som det så ud på daværende tidspunkt og 10 år frem, ud fra en

skala fra 1-5, hvoraf 1 var “helt ubetydelig” mens 5 var “meget alvorlig”. Her vurderede 49%

af svarpersonerne klimaforandringer som værende meget alvorlige, og yderligere 28% dem

som værende alvorlige. Hvorvidt klimakrisen er alvorlig, hersker der hos svarpersonerne

altså ikke ret meget tvivl om (Kjerulf Petersen & Ferrucci, 2017, citeret i Petersen, 2018).

Dernæst hører naturligvis næste problematik. Debatten har i årevis kørt på, hvordan vi

nedbringer det for høje drivhusgasudslip, før det er for sent. For der er ingen tvivl om, at skal

vi nå globale målsætninger såvel som kapløbet mod vores egen udlednings konsekvenser,

så kræver det omstilling. Også her var svarpersonerne hos Kjerulf på linje. Til spørgsmålet,

“I hvilken grad mener du, at det er hvert enkelt menneske, der skal ændre adfærd for at

forhindre eller begrænse klimaforandringerne?”, hvortil svarmulighederne varierede fra 1,

svarende til “Slet ikke” og til 7, svarende til “I meget høj grad”, lød 65% af besvarelserne på

5-7. Altså anså svarpersonerne det i høj grad som den enkeltes ansvar at ændre adfærd i

klimaets navn (Kjerulf Petersen & Ferrucci, 2017, citeret i Petersen, 2018).

Med andre ord, er det for majoriteten af svarpersonerne altså indiskutabelt at klimakrisen er

alvorlig, og at det er den enkeltes ansvar at forebygge den. Men idet respondenterne

spørges til deres egne adfærdsmønstre, er svarene knap så enslydende. Det ses

eksempelvis da svarpersonerne spørges ind til kødforbrug på en skala fra 1-7, hvoraf 7

svarer til ‘primært kød ved alle måltider’, at gennemsnittet her ligger på 5,4. Ligeledes da

svarpersonerne udspørges om deres brug af bil som transportmiddel, ser tallene ikke

fordelagtige ud i klimaøjemed (Kjerulf Petersen & Ferrucci, 2017, citeret i Petersen, 2018).

Ser man på disse tal som talende for tendenser hos den danske befolkning, kan det derfor

fastslås at klimaforandringerne for individet anses som alvorlige, at ansvaret for
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adfærdsændring ligger hos individet, men at svarpersonerne ikke handler lige så enslydende

klimavenligt af den grund. Undersøgelsen vidner derfor om, at svarpersonerne som individer

går ind for klimavenlig handling værdimæssigt, men knapt så meget når det kommer til egen

hverdag. Derfor kan tallene ligeledes tolkes som et udtryk for, at det er i et udsnit af de

danske borgeres interesse, at omstille i diverse felter af samfundet til mere grønne

alternativer, og at dét, der for mange står i vejen, er når omstillingen bliver for eksempel

mere besværlig eller dyrere, end de klimabelastende alternativer. Tallene kan derfor også

vidne om et ønske fra størstedelen af svarpersonerne om en ændring på systemniveau, der

tilgodeser de vaner og behov, som ses hos danskerne, således at det gøres lettere for den

enkelte at leve op til det ansvar, de også selv mener de har.

Medielogikken

Den første opfattelse og definition af begrebet medielogik gik ud på, at medielogik ofte var lig

med massemediernes overtagelse af politik. Nyere analyser af begrebet sætter dog

medielogikken i et andet lys, og beskriver medielogik i et ny-institutionelt perspektiv, hvor der

er fokus på nyhedsmedier. Her bliver medielogik altså anskuet som nyhedsmedielogik. Set i

dette perspektiv, skaber det en forståelse af, at nyheder og nyhedsjournalistik består af en

række idealer, rutiner, regler og normer, der over tid har opnået en vis gyldighed og stabilitet.

I denne sammenhæng bliver journalister betragtet som kollektive aktører, der handler ud fra

en fælles "logic of appropriateness" - en passendehedslogik (Ørsten, 2016).

Netop den logik består af idealforestillingen om medierne som en fjerde statsmagt, og

ligeledes idealet om, at formidle begivenheder med tilstræbt objektivitet. Denne logik

inkluderer også en række andre elementer, såsom nyhedsmediernes forskellige

genreformater (primært nyheden som format), og nyhedskriterierne som basis for

udvælgelse og vinkling af nyheder (Ørsten, 2016).

I flere studier fremhæves nyhedsmediernes nyhedskriterier som det tydeligste eksempel på

en konkretisering af nyhedsmedielogikken. I Danmark er journalister i årevis blevet undervist

efter fem nyhedskriterier. Disse nyhedskriterier, hjælper journalisterne til at udvælge hvilke

historier der kommer i nyhedsmedierne, samt hvordan de eksakte historier præsenteres

(Ørsten, 2016).
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Nyhedskriterierne

Formålet med følgende afsnit er således at skabe en øget forståelse for, hvordan

klimakommunikation hænger sammen med udvalgte nyhedskriterier, idet det muligvis kan

danne grobund for forslag til, hvordan klimakommunikation kan benyttes til ikke bare at

bidrage til en debat, men tilmed skabe incitament for handlekraft.

De fem nyhedskriterier bliver af Schultz beskrevet således: ”En række kriterier for, hvad der

på et givent tidspunkt opfattes som nyhedsværdigt, og som må forventes at skifte med

politiske systemer, journalistiske kulturer og økonomiske forhold” (Schultz, 2005, 4).

Nedenstående skriv vil kort redegøre for de fem nyhedskriterier, da de er skelsættende for at

kunne få et indblik i mediernes rolle i Danmark, idet samtlige af disse kriterier præger den

danske journalistik. Som førnævnt er journalister i Danmark nemlig i årevis blevet undervist i

de fem nyhedskriterier, og tager ligeledes, blandt andre ting, udgangspunkt i disse kriterier

når de skal udvælge hvilke historier der skal vises i nyhedsmedie regí, samt hvorledes disse

skal præsenteres (Welding, 2017).

Væsentlighedskriteriet

Væsentlighedskriteriet indebærer et kriterium om, at en nyhed skal tilstræbe sig at være

væsentlig, altså gældende for modtageren af nyheden. For at være væsentlig for læseren

må nyheden være væsentlig for det samfund læseren befinder sig i, derfor også i forhold til

det pågældende medie som nyheden bliver præsenteret i (Welding, 2017).

Identifikationskriteriet

Dette indebærer at modtageren af nyheden kan identificere sig med den specifikke nyhed, i

form af, at historien gøres nærværende - enten ved at være direkte relevant for modtageren

eller at den relaterer sig til modtagerens nære omgivelser (Welding, 2017).

Sensationskriteriet

Her forstås sensation som noget opsigtsvækkende og overraskende. ”Sensation er den

dimension ved nyheden, som udtrykker det overraskende, det uselvfølgelige. Jo mere

uselvfølgeligt, jo større sensation” (Mogensen 1999: 4, citeret i Welding, 2017).

Aktualitetskriteriet

Forstås som noget der er aktuelt, det vil sige oppe i tiden. Dette kriterie er dog lidt flydende,

idet en nyhed godt kan have gammel karakter, men blive aktuel på ny, enten ved indsamling

af ny viden eller fordi nyheden knytter sig til noget andet der er aktuelt (Welding, 2017).
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Konfliktkriteriet

Konfliktkriteriet er generelt meget udbredt i dansk journalistik. En analyse viser, at mellem 76

og 86 procent af udlandsnyhederne i Danmark var baseret på konfliktkriteriet i perioden

2003-2004 (Welding, 2017). Mængden af historierne der i de danske medier er konfliktfyldte,

kan skyldes at konfliktkriteriet bliver brugt som redskab til at vinkle en historie, da det kan

virke mere tilgængeligt at vinkle på konflikt end for eksempel væsentlighedskriteriet

(Welding, 2017).

Konflikten kan bestå af flere forskellige ting, der både kan befinde sig mellem personer og

forskellige sager. Konfliktkriteriet kan ligeledes bruges til at belyse modstridende

synspunkter i en nyhed eller given sag. Slutteligt er det vigtigt at pointere, at de journalistiske

nyhedskriterier ikke alene kan forklare nyhedsudvælgelsen i de danske medier.

De mest brugte nyhedskriterier i klimaformidling

Klimanyheder bliver næsten udelukkende dækket ved hjælp af nyhedskriteriet konflikt. En

rapport fra Reuters Institute of the Study of Journalism fra 2013 viste, at 80 procent af de

historier, som medierne skriver om FN's klimapanels IPCC-rapporter, er vinklet på fremtidens

katastrofale tilstand. Journalister har en klar tendens til at opbygge artikler eller indslag om

et problem eller en konflikt, hvilket farver formidlingen af klimajournalistikken  (Madsen,

2018).

En måde, klimajournalistikken farves af konfliktkriteriet, kommer til udtryk i den varierende

medieopmærksomhed på området. Ifølge Mikkel Fugl Eskjærs’ undersøgelse, Et tabt årti?

Dansk klimadækning siden COP15 ses en overordnet tendens, til at klimadækningen

optræder proportionelt med begivenheder, lige fra katastrofer til klimatopmøder. (Eskjær,

2019) Dette på trods af en vedvarende pointe hos Eskjær, nemlig at emnet ifølge flere

komparative og internationale studier, ikke viger synderligt fra sin plads på dagsordenen,

men at den medierede opmærksomhed gør det, alt efter klimabegivenheder. (Eskjær, 2019)

Som tidligere nævnt er klimakrisen en kompleks størrelse. På den måde kan en

begivenhedsdækning give et indblik i klimaforandringernes stadige og tiltagende

tilstedeværelse. Det er derfor sandsynligt at den slags klimadækning er nyttig for borgere i

eksempelvis Danmark, som endnu ikke for alvor mærker, at levevilkårene begrænses af

klimaforandringerne udenfor. En anden side af det er dog, at man som borger derfor primært

eksponeres for enkeltstående begivenheder og knap så meget for klimakrisen i det hele
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taget. At dække en så langsigtet og kompleks begivenhed, som klimakrisen, giver på mange

måder mening på medielogisk niveau, idet stoffet derfor muligvis også vil være mere

spiseligt for modtageren. Dette henviser Eskjær til, som såkaldte trigger events, hvilket ifølge

hans undersøgelse netop skaber større mediedækning og ligeledes større

forskningsinteresse (Eskjær, 2019). Dog ligger det derfor også større pres på netop

formidleren, i forhold til hvordan et repræsentativt fragment af virkeligheden i så fald skildres.

En anden måde klimajournalistikken farves af konfliktkriteriet, er i den overvejende kritiske

dækning af klimakrisen. Klimapsykolog Per Esben Stoknes mener ikke, at problemet med

klimadækningen er, at der bliver skrevet for lidt, men at der bliver skrevet for dystopisk om

det. Han udtaler at »det er en god idé at gøre plads til klimahistorier hver eneste dag, men

hvis 300 af artiklerne er vinklet på klodens dystre fremtidsudsigter, så vil man hurtigt udmatte

læserne« (Madsen, 2018).

Stoknes påpeger også at klimakrisen kræver, at journalistikken afdækker alle aspekter af

klimakrisen, naturligvis også de kritiske aspekter, men at det ikke er uden betydning hvordan

nyhederne bliver dækket. Han belyser en række problematikker som følge af den

eksisterende journalistiske formidling. Den tendens der er til at vinkle klimaproblemerne som

dystopiske, leder nemlig til tre hovedsagelige negative konsekvenser for læseren (Madsen,

2018).

Den første konsekvens ses i form af begrebet dommedagsbarriere. Én af de negative

virkninger af mediernes dystopiske vinkling af klimakrisens konsekvenser, er den manglende

respons fra læseren, og det er netop dét dommedagsbarrieren indebærer. Det er en

barriere, der hindrer folk i at engagere sig i klimakampen, og derfor ubevidst giver anledning

til en mindre bekymring klimamæssigt:

»Når medierne fremlægger fire trusler, for hver gang de kommer med en løsning, aktiveres

en psykologisk barriere i hjernen hos mennesker, som vi kalder dommedagsbarriere, der

gør, at mennesker bliver mindre og mindre påvirket af historierne om klimatruslerne,«

(Madsen, 2018).

Den næste konsekvens af mediernes vinkling af klimakrisens konsekvenser knytter sig til

begrebet frasigelsesbehov. Udover at de negativt vinklede historier får læseren til at

bekymre sig mindre, så fravælger folk også helt automatisk historierne om de skræmmende

fremtidsudsigter. “Vi forskere kalder det for et frasigelsesbehov. Hvis nu du ser endnu en

artikel med en isbjørn på en afsmeltet isflage, tænker du: ’Puha, her er endnu en negativ
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klimahistorie – jeg vil hellere læse om noget andet i dag.’ Og så finder du en historie, der

ikke giver dig den her negative følelse” (Madsen, 2018).

Den sidste konsekvens af de negative klimahistorier i medierne knytter sig til opfattelsen af

den stereotype budbringer. Folk begynder at producere stereotyper af budbringeren. “De

begynder at gå efter manden frem for bolden. Folk vil bare sige: ’Nå, de er bare

klimafundamentalister, og de ønsker at lukke samfundet ned og tage os tilbage til

stenalderen.’ Alle de her tre virkninger er et resultat af mediernes overforbrug af

dommedagsbarrieren” lyder konklusionen fra Stoknes (Madsen, 2018).

Stoknes påpeger altså, at problematikken både ligger i den konfliktfulde vinkling af

journalistikken, samt den negativt ladede formidling og heriblandt også et

informationsoverload. Som løsning på dette foreslår han, at man skal give læseren

muligheder i stedet for skræmmescenarier: “Psykologisk forskning viser, at den optimale

balance for vinklingen af klimaforandringerne, hvis du ønsker at engagere befolkningen i

klimakampen, er at skrive tre artikler om muligheder, der kan være med til at løse problemet,

for hver gang du skriver én artikel om de dystre fremtidsudsigter”. Det er altså den positive

vinkling, eller rettere sagt: vinklen med muligheder, der appellerer til den bredere del af

befolkningen, idet den negative vinkling skaber dårlig samvittighed og derfor også en form

for tilbøjelighed til uduelighed i forhold til ændring af vaner, og en eventuel ageren i forhold til

klimaet. Her slår han ligeledes fast, at løsningen på dette netop kunne være noget som der

er mangel på i mediebilledet for tiden; nemlig konstruktiv journalistik. Han siger endvidere, at

  ”(..) løsningen er snarere at vinkle klimaudfordringerne som en mulighed for at forme et

smartere samfund med cirkulær økonomi, færre globale fodaftryk, smartere byer og

smartere energisystemer” (Madsen, 2018). Hvis medierne skal mobilisere borgerne til at

tage del i klimakampen, skal medierne altså ændre måden, de skriver om klima på. Skal

man lytte til forskningen omkring den negativt ladede vinkling og responsen på denne, er en

eventuel løsning på dette at skrive konstruktive nyheder.

I og med, at nyhedskriterierne er en stor del af den nutidige medielogik, og journalister i

årtier er blevet uddannet i dem, og derved søger at bygge deres nyhedsformidling op ved

hjælp af disse, er det vigtigt at påpege, at nyhedskriterierne i sin tid ikke blev skabt som den

guideline de faktisk har været brugt som. Johan Galtung og Mari Holboe Ruge skrev i 1965

en artikel der kortlagde en række kriterier for, hvornår medier laver noget til en faktisk nyhed,

og her kom de frem til 12 nyhedskriterier. Disse nyhedskriterier lagde senere grobund for det

vi i dag kender som de 5 nyhedskriterier (Mosbæk, 2019). Ifølge Ulrik Haagerups interview

med Galtung, er journalister de seneste år blevet oplært i en misforståelse, hvis de har lært,
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at en god nyhed helst skal indeholde de 5 nyhedskriterier. Interviewets grundlag var, at

fremlægge hvorfor medierne "filtrerer virkeligheden på en måde, så folk tror, at verden er

værre, end den egentlig er" . I den oprindelige artikel omhandlede de 12 nyhedskriterier, som

kortlægger en række kriterier for hvornår medier laver noget til en nyhed, beskrives

nyhedskriterierne som en advarsel. Her beskrives der, at hvis man arbejder med

udgangspunkt i disse kriterier, ender det galt, fordi folk får et skævvredet billede af

virkeligheden. De konkluderede altså at disse kriterier var stærkt problematiske for, hvordan

medierne fremstiller verden  (Langberg, 2019).

I et interview med Haagerup i The Guardian siger Galtung selv: "Vores arbejde fra de tidlige

1960'ere var ment som en advarsel mod konsekvenserne af den måde, nyhedsmedier

filtrerede verden på". Mediebranchen i vesten troede han beskrev hvordan man burde gøre, i

stedet for hvad der blev gjort (Langberg, 2019). Galtung udtaler sig, at journalisterne i dag

ikke kun må skrive om det negative, men ligeledes det positive (Mosbæk, 2019). I

forlængelse af dette, finder vi det relevant at kigge på konstruktiv journalistik og

mulighederne i denne form for journalistik.

Konstruktiv journalistik

Journalistik handler om at give et retvisende billede af virkeligheden. En konstruktiv nyhed er

derfor en nuanceret nyhed, hvor både godt og dårligt vejes og hvor man går kritisk og fair til

alle kilder (Verdens bedste nyheder, n.d.). Som genre vil den konstruktive journalistik nemlig

formidle nuancer, bygge bro, involvere, mobilisere og understøtte borgernes handlekraft

(Lumholt, 2016).

Den traditionelle journalistik har sommetider bidraget til det modsatte af, hvad den

oprindeligt var tiltænkt. Den har bidraget med apati, opgivenhed og ignorance mod

demokratiets institutioner, grunden dens negative tendens i formidlingen af nyheder

(Lumholt, 2016). Dette viser sig også i klimajournalistikken og dennes formidling, både i form

af det førnævnte frasigelsesbehov og dommedagsbarrieren.

Den klassiske og konstruktive journalistik adskiller sig fra hinanden på en række

grundlæggende punkter. I den klassiske journalistik er det lejret dybt i DNA'et at fokusere på

konflikter og problemer i samfundet, og derfor er konflikt- og sensationskriteriet næsten altid i

brug. Det betyder, at der er en overvægt af negative nyheder, som er en faktisk del af

virkeligheden, men som langt fra viser hele billedet (Verdens bedste nyheder, n.d.). En

væsentlig konsekvens af dette er, at danskerne på nogle områder tenderer til at have en
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langt mere negativ opfattelse af specifikke situationer end virkeligheden retfærdiggør. En

undersøgelse foretaget af YouGov i 2015 viste, at 55% af danskerne er af den

overbevisning, at verden er blevet forværret gennem de seneste 20 år. Kun 25% af

danskerne er af den overbevisning, at verden er blevet forbedret. Når det gælder faktorer

som for eksempel levealder, velfærd, indkomst, uddannelse og sygdomsbekæmpelse, så er

der gennem de sidste 20 år sket store, og positive, forandringer i verden. Statistisk går det

altså meget bedre end de fleste danskere tror (Verdens bedste nyheder, n.d.).

Den konstruktive journalistik bidrager til en nysgerrig og afbalanceret fremgangsmåde, hvor

man forpligter sig til, ikke kun at påpege problemer, men også lede efter løsninger på det

givne problem. Derfor refereres det også sommetider til som løsningsorienteret journalistik

(Verdens bedste nyheder, n.d.).

Begrebet konstruktiv journalistik blev første gang fremlagt af Ulrik Haagerup, journalist og

grundlægger af Constructive Institute, i en kronik i Politiken i 2008. I kronikken fremlægger

han en kritik af mediers grundlæggende fokus på konfliktkriteriet. Selve kernen i den

konstruktive journalistik, er en opfordring til journalister om, at turde kigge kritisk på sig selv.

Det handler om en mere nuanceret journalistisk tilgang, og en større afstand fra

konfliktkriteriet end hidtil (Haagerup & Christiansen, 2012). Målet med den konstruktive

journalistik er, ifølge Haagerup, ikke at afskaffe de negative historier eller stoppe med at

dække de dårlige begivenheder i verden; den konstruktive journalistik skal forstås som et

værktøj og supplement til de nuværende nyhedskriterier, og til den journalistiske tilgang

generelt. På den måde befinder der sig nemlig ikke et valg mellem kun at skrive de negative

historier eller kun at lave de konstruktive. ”Vi skal ikke stoppe med at skrive om ulykken på

motorvejen, men vi skal være med til at rejse en debat om, hvordan vi kan undgå at flere

bliver dræbt på motorvejen. Og så kan vi i øvrigt tilføje perspektivet: at antallet af folk, der

bliver dræbt på motorvejen, er faldet,” siger han (Uhre, 2019). Han argumenterer dermed for,

at vi ikke kun må skrive de negative historier, selvom det giver kliks og læsertal. Således får

vi nemlig ikke et retvisende billede, og det er det, der er hovedpointen i konstruktiv

journalistik; at skabe et retvisende og konstruktivt billede af de nyheder der bliver formidlet

(Uhre, 2019).

En af de største misforståelser ved konstruktiv journalistik er ifølge ham, at den konstruktive

journalistik står i modsætning til den kritiske. Den handler om, at gøre folk klogere på

virkeligheden, og sætte fokus på morgendagen og hvem der har ansvaret for at forbedre den

(Uhre, 2019).
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Mulighederne i nyhedsjournalistikken

Nyhedsjournalistik

Nyhedsjournalistikkens kendetegn er dens korte, fokuserede og præcise formidling, der altid

evner at ramme den brede målgruppe. Den er ligeledes karakteriseret ved sit oplysende,

aktive og konkrete sprog, der kort og kontant beskriver én ting ad gangen. Sproget i

nyhedsjournalistikken bygger altså på principperne om den neutrale beskrivelse og den

usynlige og alvidende fortæller. I nyhedsjournalistikken er nyheden en af de journalistiske

genrer, og netop nyheden som genre, er den mest dominerende i dag, ifølge statistik fra

medier og kommunikation (Blach-Ørsten, 2021).

(Blach-Ørsten, 2021)

Processen i at udarbejde en nyhed, består i en række overvejelser og handlinger i form af

forskellige journalistiske metoder og formidlingsredskaber der skal sammenkædes. Via disse

overvejelser og handlinger tager journalisten nogle væsentlighedsvurderinger på baggrund

af nyhedskriterier, nyhedsværdi, vinkling, den sproglige udformning af teksten eller

nyhedsindslaget samt design og opsætning i forhold til at fremme korthed og vække

omgående interesse hos målgruppen (Schrøder et al., 2013).

Kigger man på den basale nyhedsartikels opbygning og fortælleteknik, er det altid den første

del der indeholder de vigtigste informationer. Her forekommer princippet om faldende

væsentlighed. Det vil sige, at nyhedsartiklens disposition følger den omvendte

nyhedstrekant, hvor den mest væsentlige information beskrives i rubrikken og indledningen.

Herefter får læseren fortalt hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan, for efterfølgende at
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komme til de uddybende beskrivelser. Den basale nyhedsartikel har ingen selvstændig

pointe i afslutningen, det er udelukkende de sidste detaljer.

(Blach-Ørsten, 2021)

I takt med digitaliseringens udvikling, har nyhedsjournalistikken udviklet sig. Grundet

digitaliseringen er nyheder blevet noget der publiceres løbende på de digitale medier og

hvor der er plads til uendelige mængder af nyheder med et konstant nyhedsflow. Den

skrives og redigeres også løbende, når man kommer i besiddelse af nye eller flere

oplysninger, og læserne er ligeledes aktive medspillere i nyhedsproduktionen via forskellige

former for interaktivitet. Journalistik er dog også en professionel praksis der befinder sig i en

konstant udvikling, og journalister og medier fornyer løbende nyhedsjournalistikken og der

opstår hele tiden nye visioner om, og versioner af, journalistiske tankegange og metoder

knyttet til nyhedsformidlingen. Det er dog altid essentielt for nyhedsjournalistikken, at

nyheden er det grundlæggende aspekt i al nyhedsformidling (Schrøder et al., 2013).

Interaktiv journalistik

Den teknologiske udvikling har, som før nævnt, ikke kun bevæget medier fra papir til skærm,

men også tilføjet nye redskaber til den journalistiske værktøjskasse. Nye digitale

formidlingsformer har set dagens lys i form af videoer, quiz, digitale grafer, news games,

interaktive elementer etc. Den digitale tidsalder har altså, og åbner stadig op for flere måder

at fortælle en historie på. En af disse fortælleformer er interaktiv journalistik.

Interaktiv journalistik hører genremæssig til under de digitale genrer. Interaktiv journalistik

dækker over en visuel formidling, der gør det muligt for læseren at interagere med. I

nyhedsformidling igennem digitale artikler, er det beskrevet som et redskab til at engagere

læseren, samt et værktøj for journalisten til at dykke dybere ned i emner. Det interaktive
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element kan fastholde læserens opmærksomhed over længere tid end almene

nyhedsartikler, og dette giver derfor journalisten mulighed for at uddybe artiklens emne.

Interaktiv journalistik skal ikke gå på kompromis med det journalistiske skriftlige indhold. Det

skal ses som et digitalt værktøj til nyhedsformidlingen, der gennem interaktion kan højne

læserens opmærksomhed og engagement (Usher, 2016, 1-16).

Brug af gamification i interaktiv journalistik

Et centralt element i den interaktive del, er fænomenet gamification. Gamification kan findes

i mange forskellige kontekster og definitioner, vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i

hvilken rolle den spiller i nyhedsjournalistikken. Gamification i nyhedsjournalistikken bliver af

Raul Ferrer Collin beskrevet som et værktøj der søger at “(..) merge both news and games

in new storytelling formats using game mechanics as a defining feature.” (Collin, 2016, 47).

Gamification kan i journalistiske sammenhænge altså forstås som en kommunikationsform,

der trækker på elementer fra spil. Det, der adskiller gamification her, fra en direkte

spiloplevelse, er at udgangspunktet ikke er at underholde. I stedet, er brugen af gamification

et værktøj, til at engagere læserne i at holde sig informeret (Collin, 2016). Formålet er altså

ikke at lave nyhedshistorien om til spil, men i stedet fange læserens interesse, uden at gå på

kompromis med artiklens indhold.

Motivation gennem gamification

De mest centrale mål ved brugen af gamification, er ofte at øge engagement, samt motivere

brugere til at ændre adfærd (Kapp, 2012). Gamification bliver særligt set som effektivt, når

brugere som udgangspunkt er villige til, at udføre aktiviteten, eller i journalistiske

sammenhænge, allerede er interesseret i nyheder. Det kan for eksempel være at man som

bruger er interesseret i at lære et nyt sprog, eller at man som læser er interesseret i at forstå

et emne (Vagtholm Sørensen, 2018). Man kan altså som bruger/læser have et ønske om at

ændre ens adfærd eller opnå en højere viden, men man mangler motivationen. Her kan

gamification, hvis det bliver implementeret korrekt, motivere folk til at nå deres mål (Kapp,

2012). I Kapp’s bog, The gamification of Learning and Instruction (Kapp, 2012), deles

motivation op i to kategorier; indre motivation og ydre motivation. Hvor den ydre motivation

centreres omkring eksterne belønninger, er den indre motivations drivkraft, brugerens egen

interesse (Kapp, 2012). Det er altså særligt den indre motivation, der gennem gamification

appelleres til. Vi har i dette projekt valgt at specificere vores målgruppe ud fra oplysninger

om, at danskerne allerede interesserer sig for, at handle klimavenligt, men at mange ikke
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agerer på deres interesse grundet manglende motivation. Her ville et værktøj som

gamification, hvis brugt korrekt, kunne skabe incitament til klimahandling.

Self-Determination Theory i Gamification (SDT)

En udbredt teori indenfor gamification, er Self-Determination Theory, som bruges til at

beskrive motivation og dennes effekt, i en lang række kontekster, som for eksempel arbejde,

uddannelse, sport og sundhed. Teorien tager udgangspunkt i, at motivation hos brugere kan

højnes ved at opfylde 3 universelle psykologiske behov; kompetence (competence),

selvbestemmelse (autonomy) og tilhørsforhold (relatedness) (Collin, 2016).

Kompetencebehovet dækker over, at brugeren skal have en følelse af succes. Altså, at de

handlinger brugeren foretager sig, har den tilsigtede virkning. I gamification beskrives

kompetencebehovet yderligere som et behov for at blive udfordret, samt at føle sig effektiv

og succesfuld i mødet med udfordringerne. Dette kan tilstræbes ved at give brugerne

mulighed for nemt at kunne lære nye færdigheder, samt at give dem positiv feedback på de

udfordringer, de prøver at løse (Peng et al., 2012).

Selvbestemmelse beskrives som individets ‘‘sense of volition or willingness when doing a

task’’ (Ryan et al., 2006, s. 349). Det er altså en følelse af, at man som individ træffer egne

valg. Følelsen af selvbestemmelse opleves som særlig høj, når individet præsenteres for

flere valgmuligheder, eller at der tale om aktiviteter der er inden for individets personlige

interesser og værdier. Når individet har friheden til at engagere sig i en aktivitet uden nogen

form for ekstern kontrol, vil individets selvbestemmelse altså være høj, samt øge deres indre

motivation. Selvbestemmelse i Gamification præsenteres ofte ved at give brugeren en

følelse af at der er flere valgmuligheder (Peng et al., 2012).

Det tredje og sidste kernebehov indenfor SDT er tilhørsforhold. Et af de mest anerkendte

universelle psykologiske behov hos mennesker er, at interagere og være forbundet med

andre mennesker. Altså, dækker tilhørsforhold over behovet for at være integreret i et socialt

miljø (Peng et al., 2012)

SDT, er som tidligere nævnt, en udbredt teori inden for gamification, hvilket har givet

anledninger til flere studier omkring implementering af spilelementer, på baggrund af SDT

(Vagtholm Sørensen, 2018). Peng et al. undersøger i et studie, hvorvidt spilelementer,

designet på baggrund af SDT, kunne øge en brugers engagement og motivation, i anden

kontekst end spil. I denne undersøgelse bliver der særligt lagt vægt på at implementere
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spilelementer, der fremmer behovet for selvbestemmelse og kompetence. Resultatet viste,

at disse behov blev øget ved tilføjelsen af spilelementer, hvilket ledte til højere engagement

og motivation hos brugerne (Peng et al., 2012). I undervisning har materiale designet til at

appellere til de studerendes indre motivation, vist sig, at have en effekt på pågældendes

vidensniveau. Det har altså vist sig at ved at anvende SDT, i design af tekstmateriale eller

ved fysisk undervisning, har det ført til øget, samt bedre forarbejdning, af viden (Taylor et al.,

2014). Dette gør sig også gældende inden for journalistikken.

Problematikker ved brugen af gamification i journalistik

Gamification kan inddrages journalistisk og på fordelagtigt vis på flere måder, hvad angår

formidling. Dog er det ikke ensbetydende med, at brugen af gamification i journalistik

udelukkende bidrager med noget positivt. Særligt af forskere og spiludviklere er brugen af

gamification i journalistik derimod blevet kritiseret. En af disse kritikere, er forsker i

gamedesign, Ian Bogost. Bogost er generelt skeptisk overfor brugen af gamification, idet han

ser det som et marketingskneb, hvis eneste formål er profit. Dermed sker der, ifølge Bogost,

en negligering af den avancerede sammensætning af et spil, som skaber engagement hos

brugeren og som dermed giver spillet værdi. Med andre ord, kritiserer han derfor

gamification for at være et tunnelsyn på de kommercielle dele af spildesign, hvilket resulterer

i, at en stor del af potentialet i brugen af elementer fra spildesign overses (Bogost, 2011,

citeret i Vagtholm Sørensen, 2018).

Den kritik som Bogost retter mod gamification er desuden blevet brugt til at nuancere hvilke

problematikker brugen af gamification i journalistik kan medføre. En af problematikkerne

kobles til netop den overfladiske plukning af elementer fra spildesign, som kan ødelægge

læseroplevelsen, hvis de inkorporeres i journalistik på en måde, som ikke er velovervejet. En

anden problematik er derimod, hvis gamification benyttes i en grad, som distraherer

modtageren og leder dennes opmærksomhed væk fra den information, som personen i

første omgang skulle have fået ud af artiklen (Ferrer Conill & Karlsson, 2015, s. 356-383,

citeret i Vagtholm Sørensen, 2018).
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Metodeafsnit

CCM - Coloured Cognitive Mapping

Colin Eden udviklede i 1988 metoden og teknikken Cognitive Maps, som oversat til dansk

betyder det kognitive kort. Edens teknik fungerede som en visualisering af problemer og

ligeledes en visualisering af, hvordan disse er konstrueret (Eden, 1988). Teknikken blev i

2014 videreudviklet af John Venable, hvor han kreerede det såkaldte Coloured Cognitive

Map. Teknikken bruges til at kortlægge problemer og skabe overblik over en given

problemstilling, ved at tegne et kort med udgangspunkt i årsager og problemer, med

relevans for problemstillingen. Således skaber det en struktureret fremgangsmåde hvorpå

problemer og årsager kortlægges og dernæst vendes til ideal scenarier (Venable, 2014).

Gennem denne systematisering af mulige årsager og konsekvenser, kan relevante løsninger

derefter kortlægges. Problemkortet sammenfattes af noder - enten røde eller grønne. De

røde noder indikerer “problemer af besværligheder”, og de grønne indikerer “problemer af

muligheder”. Den negative side af problemkortet udarbejdes først, dernæst udarbejdes

løsningerne (Pries-Heje, Venable, 2020).

Vi har udformet et Coloured Cognitive Map (CCM) med udgangspunkt i en overordnet

problemstilling om klimahandling, hvor vi hertil har udarbejdet hypotesen ”Den danske

befolkning handler ikke klimavenligt nok”. Denne hypotese er placeret som hovedproblemet,

som det ses på vores CCM herunder.

31



Figur 1: Color Cognitive Map over "problemer af besværligheder".

Under hovedproblemet (den blå node) findes de årsager der knytter sig problemet, og

ovenfor ligger konsekvenser der træder i kraft ved eksistensen af problemet. Både noderne

med årsagerne og konsekvenserne er forbundet på kryds og tværs, og som det kan ses på

kortet, har noderne en direkte eller indirekte forbindelse til hovedproblemet. Dette indikerer,

at der er tale om et omfangsrigt og komplekst problem.

Som det ses på vores CCM har vi udledt 7 forskellige årsager, ud fra hovedproblemet. De

syv årsager ses under hovedproblemet og er delt op i 3 forskellige kæder. Den første kæde,

fra venstre mod højre, dækker over manglende viden. Den anden dækker over manglende

udnyttelse af teknologiske muligheder, utilstrækkelig mediedækning og manglende tro på at

handlinger gør en forskel. Den sidste dækker over manglende løsningsforslag og manglende

ressourcer/kapital.
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Over hovedproblemet ses de 7 konsekvenser vi har valgt at fokusere på i vores CCM. Her

kan man overordnet se på dem som to forskellige kæder. Den første konsekvenskæde, fra

højre mod venstre, dækker over CO2 udledning der fører til stigende klimaforandringer, og

større sundhedsmæssige konsekvenser. Den anden konsekvenskæde dækker over et

stigende forbrug, som øger en stadig stigende produktion og fører til større social ulighed og

større udledning af CO2. Konsekvenserne overlapper hinanden, og pilene indikerer, hvordan

de hænger sammen på kryds og tværs.

For at forstå mulighederne, der kan ligge i problemet har vi vendt de røde noder om til

grønne noder, hvor problemkortet nu ser således ud:

Figur 12: Color Cognitive Map over "problemer af muligheder".
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Som det ses på vores CCM ovenfor, er vore noder nu grønne. Dette indikerer at årsager

og konsekvenser nu er blevet vendt. Hvor der før stod ”Manglende tro på at handlinger

gør en forskel”, som en af årsagerne, står der nu ”Manglende…Tro på at handlinger gør

en forskel”. På den måde er årsagerne og konsekvenserne nu blevet vendt til mulige

løsninger. Her har vi ligeledes kategoriseret de 2 løsningsforslag vi som gruppe, bedst

kan håndtere. Disse er indikeret inden i den sorte ring vist på kortet. Vi valgte

”Utilstrækkeligt…Tilstrækkelig mediedækning” og ”Manglende…Udnyttelse af de

teknologiske muligheder”. De to løsningsforslag hænger i vores CCM sammen, og de

var derfor nærliggende at arbejde på som ét løsningsforslag. Vi vurderede at denne

løsning var konkret og håndgribelig og at den berørte et større felt. Denne løsning har

forbindelser til flere af de andre løsninger, og ville derfor kunne løse flere facetter af

problematikken.

Postfænomenologi

Postfænomenologi er en videnskabsteoretisk position, der bygger videre på

fænomenologien og dennes betoning af relationen mellem mennesket og verden. I

postfænomenologien drejer det sig om, at menneskets erfaring i stigende grad er medieret

af teknologier. I denne sammenhæng er målet for postfænomenologien, at udarbejde en

eksakt beskrivelse af teknologiens indvirkning på menneskets erfaring og forstå

konsekvenserne af den ændrede perception og kropslige erfaring. Postfænomenologiens

mål er at forstå erfaringens medierede form, når vi mennesker anvender teknologi som

'mellemled' mellem os selv og verden (Pihl, 2021).

Ud fra vores problemformulering, ser vi det særligt relevant at se på denne fra et

postfænomenologisk, videnskabsteoretisk ståsted. Det gør vi fordi vores problemformulering

peger på relationen mellem brugeren af digitale medier (mennesket), digitale medier, som

indebærer journalistikken (teknologi) og klimakrisen (verden) (Bille, Riis, Olesen, u.å.).

Mediering

Det postfænomenologiske begreb, mediering, sætter grundlaget for menneskets erfaringer

af verdens ‘objekt’. Begrebet ‘mediering’ beskriver dermed den proces, hvor mennesket

gennem en teknologi får en oplevelse af verden. En måde at forstå medieringen på, er her at

se på det som et par briller. Disse elementer, mennesket, teknologien og verden, har en
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relation, som er gensidig konstituerende. Postfænomenologien fremhæver, at teknologisk

mediering af menneskelig praksis er med til at strukturere vores erfaringer af de situationer,

vi indgår i. Det er gennem selve medieringen, at menneskets subjektivitet og verdenens

objektivitet formes. At noget arbejder eller virker “i midten” mellem subjektet og verden og

udgør en forudsætning for at skabe og forme relationer mellem dem. Vi undersøger den

mediering, som former sig gennem brugen af digitale medier, hvorved vi her aflæser hvordan

teknologien kan mediere et incitament for klimahandling (Bille, Riis, Olesen, u.å.). Dertil

hører også en undersøgelse af, hvordan forskellige former for mediering har en indvirkning

på mennesket, og derfor muligvis også menneskets opfattelse af verden, i forhold til

klimakrisen. Det medfører også et syn på medieringen, som noget andet end blot et

gennemsigtigt brilleglas, og i stedet forskellige slags briller, som alle tilbyder forskellige

nuancer at se verden i. Dette gøres gennem vores undersøgelser, hvor vi  sørger for at

forstå mediering med indsigt i førstehåndsperspektivet, altså den førstehåndsoplevelse af

den journalistiske formidling, som vores interviewpersoner og respondenter får i

undersøgelserne. Dette nuanceres i særdeleshed i de kvalitative interviews, hvor

interviewpersonerne får mulighed for at uddybe deres førstehåndsoplevelse af de respektive

journalistiske tilgange. På den måde sikrer vi en førstehåndsoplevelse og dermed en større

troværdighed af resultaterne. (Olesen et al., 2021)

Transparens
Ifølge postfænomenologien bliver vejen til verden altså medieret gennem brugen af

teknologier, og når teknologien har en transparens, lægger man ikke mærke til den. Med

transparens menes her, når teknologien, eller i vores tilfælde den journalistiske formidling,

ikke virker synderligt vinklet for den almene læser - det forekommer transparent og måske

endda objektivt. Medieringen glider i baggrunden af vores opmærksomhed og bliver en

forlængelse af kroppen; altså bliver den legemliggjort og får en kropslig relation.

Legemliggjorte, teknologi-medierede relationer til verden, er en mediering der sker, når

teknologien indgår i vores kropslige væren i verden, og derved bliver en del af vores

kropslige erfaring af verden. Tager vi fat på eksemplet med brillerne fra forrige afsnit, har

brillerne altså en transparens, og kommer kun i forgrunden når brillerne dugger til eller når

den journalistiske formidling eksempelvis fremstår vinklet, i en grad der gør modtageren

opmærksom på netop den formidling, de får formuleret verden gennem. Når mennesker har

en kropsliggjort relation til teknologi, former teknologier brugerens kropslige

opmærksomhed. I forbindelse med projektet finder vi det relevant at undersøge, hvordan

medieringens delvise transparens har, eller kan have, en effekt på brugeren (Bille, Riis,

Olesen, u.å.).
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Multistabilitet

Begrebet multistabilitet bygger på teorien om, at teknologi aldrig er neutral, i og med, at

mennesket og teknologi har en gensidig formende relation, og derfor har teknologi altid en

betydning for vores erfaringer og valg i livet. Teknologier er altid under påvirkning af den

pågældende mediering. Således kan teknologien anses som værende en åben dør for

manipulation. Dette er særligt interessant, og giver vores projekt validering, da der gennem

multistabilitet fortælles om størrelsen og vigtigheden i den mediering, der finder sted gennem

digitale medier, da den har en rolle i menneskets adfærd i forhold til klimakrisen (Bille, Riis,

Olesen, u.å.). Multistabilitet hjælper os som gruppe med at forstå digitale public

service-mediers fluktuerende betydning i forbindelse med deres intenderede formål og

pligter, som de tilstræber.

Forstærkning og reduktion
Teknologier former og omformer både menneske og verden gennem medieringer, dette sker

bl.a. gennem forstærkning og reduktion af vores sanseerfaringer. Forstærkning og reduktion

kan genfindes i alle teknologiske medierede erfaringer. Et par høretelefoner forstærker for

eksempel musikken der afspilles, men reducerer samtidig andre auditive oplevelser, der

flyttes i baggrunden - som f.eks. lyden af biler eller byen der summer.

Forstærkning og reduktion fortæller om hvorledes teknologier former og omformer både

menneske og verden gennem medieringer. Menneske-teknologi relationer og særligt

kropsliggjorte relationer indebærer en samtidig forstærkning (magnifikation) og reduktion af

sanseerfaringer. Som et grundvilkår finder der en dobbelthed sted sted ved teknologisk

medierede erfaringer (Bille, Riis, Olesen, u.å.).

Mikro- og makroperception
Mikro- og makroperception arbejder på forskellige niveauer, og derfor kan de adskilles

teoretisk, men når de faktisk optræder, er de altid forbundne. Makroperception indebærer

nemlig de større sammenhænge, som mikroperception indgår i. Derfor er makroperception

også altid til stede, da det bl.a. omhandler de kulturelle, historiske og antropologiske

dimensioner. Mikroperception beror sig på vores subjektive erfaringer, hvor vi i den

forbindelse har udarbejdet vores interview på baggrund af intersubjektivitet, altså det

udgangspunkt at vores interviewpersoner og respondenter har en verden tilfælles. Hertil har

vi tildelt samme artikler til alle interviewpersoner, og på den måde undersøger vi på et

mikroperspektivt plan. Ligeledes udføre vi de kvalitative interviews semistruktureret med det
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formål, at få adgang til den individuelles subjektivitet vedrørende deres førstehåndsoplevelse

(Pihl, 2021).

Hermeneutiske relationer
Hermeneutiske relationer forklare menneskets relation til sin livsverden gennem den

teknologiske livsverden. Her forklares at vi ikke længere er kropslig forankret, men derimod

oplever vi verden gennem teknologien. Sanselige erfaringer har ikke længere en nødvendig

betydning for vores forståelse af verden, da teknologi nu virker som en udvidelse af kroppen.

Adgangen til vores omverden er blevet indirekte, i og med teknologi har indlejret sig dybt i

kulturen (Pihl, 2021).

Hermeneutiske relationer giver i vores projekt en generel forståelse af projektets relevans,

da det er på baggrund af denne ide, at vi helt konkret kan diskutere hvorvidt ansvaret kan

lægges over på den enkelte. Dette er særligt når det kommer til klimahandling og når nu

teknologien virker som en forlængelse af mennesket.

Etnografisk metode

Den etnografiske metode kan bruges til at analysere forholdet mellem mennesker og kultur,

samt den teknologiske udvikling og medieringen heraf. Den etnografiske metode bruges

ligeledes i både kvalitative, observerende og beskrivende sammenhænge.

I denne opgave vil vi både trække på de etnografiske metoder når vi skal undersøge

borgerens interaktion med medier, og borgernes forhold til klimakrisen. Dette vil vi gøre via

egne undersøgelser, i form af en spørgeskemaundersøgelse, og semi-strukturerede

interviews, samt understøtte denne empiri med materiale og undersøgelser udført af andre.

Formålet med selv at udføre etnografiske undersøgelser er, dels at få uddybet og dels at få

nuanceret, om der findes journalistiske tilgange hvori der ligger et uudnyttet potentiale, hvad

angår motiverende journalistisk formidling af klimakrisen.

Kvalitative og kvantitative metoder

For at styrke projektets empiri og kompensere for de valgte metoders eventuelle svagheder,

ved også at anvende en anden metode, gør vi brug af en metodisk triangulering. Dette gøres

ved både at benytte kvalitativ og kvantitativ metode, for at styrke objektiviteten og
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troværdigheden i projektet, og ligeledes styrke transparensen i projektet ved at understøtte

det samme emne, ved hjælp af forskellige former for undersøgelser.

(Bille, 2020).

Den kvalitative metode er en metode der typisk udmunder sig i observationer eller

interviews. Metoden stiller skarpt på, hvordan det enkelte menneske beskriver eller opfører

sig i en bestemt situation (Kvale, 1997).

Den kvantitative metode er en metode, der benyttes til at undersøge “hvor meget”, altså

mængden af noget. Denne metode undersøger mennesker, og sætter resultaterne op i tal,

så de kan sammenlignes. Det gør den typisk ud fra en hypotese, hvor man på forhånd har

en formodning om noget, og denne formodning be- eller afkræftes. En typisk kvantitativ

undersøgelse kunne være en spørgeskemaundersøgelse (Kvale, 1997).

Vores undersøgelser - kvalitativ og kvantitativ

Gennem dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund har vi benyttet etnografiske

metoder, i form af kvalitative og kvantitative undersøgelser. Vi har udført en kvalitativ

undersøgelse med formålet om, at opnå en dybere og relationel forståelse af den mediering,

der finder sted hos læserne af public service-medier. Således har vi undersøgt og besvaret

arbejdsspørgsmål 4 og 5 om effekten af mediernes formidling af klimakrisen

Fælles for vores etnografiske undersøgelser gælder, at vi søgte svarpersonernes meninger

og indtryk om klimajournalistisk formidling, ud fra tre artikler i vores kvalitative undersøgelse,

og to af disse i vores kvantitative undersøgelse. De tre artikler består af en ordinær,

konstruktiv, artikel 1, (Lange, 2018), en interaktiv baggrundsartikel, artikel 2, (Nielsen &

Thomsen, 2020) og en interaktiv, konstruktiv artikel, artikel 3, (Aagaard, 2020). Artikel 1 og 3

inddrages yderligere også i spørgeskemaundersøgelsen. Vi har udelukkende valgt artikler

fra dr.dk, fordi vi gerne ville vælge en digital platform, og fordi det er den nyhedshjemmeside,

som den største procentdel af danskerne ifølge tidligere inddragede undersøgelser benytter

på ugentligt basis. Derudover er DR et public service-medie og har som tidligere nævnt,

derfor visse forpligtelser som en informerende institution. De forskellige artikler omhandler

alle klima, på tre forskellige måder, hvor to af dem inkluderer interaktiv journalistik. Vi har

valgt to interaktive, da vi gerne ville undersøge hvordan det interaktive element medierer

læserens opfattelse af artiklen. Derudover har vi yderligere valgt at to af artiklerne også skal

indeholde konstruktive elementer, for at undersøge hvilken betydning disse har på vores
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interviewpersoners motivation til at skabe incitament til handling ud fra artiklernes

informationer.

Vores kvalitative undersøgelse - bilag 2

I vores kvalitative undersøgelse valgte vi at foretage vores interviews ud fra den

semi-strukturerede interviewform. Til dette udarbejdede vi en interviewguide, der med nogle

på forhånd skrevne spørgsmål, sætter strukturen og opretholder et gennemgående fokus

gennem interviewene (Kvale, 1997). Ved denne form for struktur søgte vi at få be - eller

afkræftet vores hypotese om, at interaktiv og konstruktiv journalistik kunne medvirke til

øgning af modtagernes motivation for at handle mere klimavenligt, og samtidig stadig være

åbne overfor anden mulig respons på de pågældende journalistiske tilgange. Herigennem

har vi derfor også benyttet os af postfænomenologi metodisk, idet vi har søgt at få uddybet

førstehåndsperspektivet hos vores interviewpersoner.

Dette har været af afgørende betydning for at kortlægge medieringen og dens transparens

gennem mikroperception i vores analyse, for derefter at kunne diskutere eventuelle

løsningsforslag på vores problemformulering (Bille, Riis, Olesen, u.å.). Undersøgelsen er

foretaget digitalt ved alle interviews, da vi varetager samfundssind og påpasselighed i

forhold til covid19. Testpersonerne har hertil givet samtykke til lydoptagelse af interviewene

og brug af udtalelser til projekt samt offentliggørelse af udtalelserne. Interviewene er

foregået individuelt, dvs. en til en med minimal baggrundsstøj og distraktioner. Et fokuseret

miljø med minimal ydre påvirkning har sikret os, at testpersonerne så vidt muligt ikke træffer

øjeblikkelige valg som følge af ydre påvirkning, men i stedet svarer mest muligt velovervejet

og autentisk. Dertil hører at vi i starten og slutningen på hvert interview har givet henholdsvis

en briefing og debriefing, for at skabe et rum, hvor hver interviewperson har været

indforstået med interviewets emner og dermed så tryg som mulig ved at svare ærligt på

hvert spørgsmål (Kvale, 1997). For målgruppens vedkommende var det vigtigt for os at få et

indblik i forskellige aldersgruppers indtryk af de forskellige journalistiske tilgange, for at

undersøge og diskutere problematikker og potentialer i diverse tilgange.

Vores kvantitative undersøgelse - bilag 1

Udover den kvalitative undersøgelse har vi udformet et spørgeskema, der opnår

triangulering, i og med den med udgangspunkt er kvantitativ, men samtidig bærer på

kvalitative elementer. Ligesom de semistrukturerede forskningsinterviews, forholder vi os

postfænomenologisk til undersøgelsen, og trækker fra denne videnskabsteori i analysen.
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Spørgeskemaets intenderede målgruppe har bevidst været udefineret og sigtet efter at

ramme bredt, og blev derfor lagt ud på diverse digitale medier. Dette blev gjort med formålet

om, at opnå en så vidt som mulig diversitet, således spørgeskemaet så vidt muligt kan

repræsentere den almene danske befolkning. I vores kvantitative

spørgeskemaundersøgelse, har vi som sagt kun valgt at gøre brug af to af artiklerne, af

hensyn til svartiden på spørgeskemaet. Dette så vi også som fyldestgørende, da vores

spørgeskemaundersøgelse som nævnt er lavet med henblik på at supplere vores kvalitative

interviews.

Inddragede artikler rapportens undersøgelser

Artikel 1. “Dårlig klima-samvittighed? Sådan køber du din flyvetur lidt grønnere” (Lange,

2018). Vi valgte denne artikel, da vi vurderer den som værende konstruktiv. Dette gør vi ud

fra artiklens præsentation af forskellige tiltag, hvorpå læseren kan gøre sin flyvetur grønnere.

Vores ide med at vælge denne, var at have en artikel, som udelukkende var skrift, for at

undersøge hvordan den opfattes, i forhold til artikler med interaktion.

Artikel 2. “Tag temperaturen på kloden” (Nielsen & Thomsen, 2020). Denne artikel valgte vi

da det både er en baggrundsartikel og en interaktiv artikel. I artikel får læseren lov til at

gætte på hvor meget temperaturen er steget, vandstanden er steget, arktis er skrumpet mfl.

Gættemekanismen er lavet interaktiv, og læseren skal eksempelvis trække i et termometer

for at gætte hvor meget temperaturen er steget. Denne artikel indeholder ikke konstruktive

elementer.

Artikel 3. “SÅ MEGET SKADER DIN FLYFERIE” (Aagaard, 2020). Valget af denne artikel

faldt på at den både var konstruktiv og interaktiv. Den er konstruktiv, da den beskriver

løsningsforslag til hvordan man kan udlede mindre CO2 ved transport. Det interaktive

element i artikel fylder det meste af artikel, og er selve artiklens fokus. Interaktionen fungere

sådan at læseren trækker i flyveren, så tidslængden matcher længden af læserens seneste

flyrejse. Artiklen viser så hvor meget CO2 det udleder, og hvor langt man kan transportere

sig, med andre transportformer, for den samme CO2 udledning. Artiklen viser yderligere hvor

mange år det tager en indbygger i Congo at udlede samme mængde CO2.
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Analyse
I følgende analyseafsnit anvendes teorierne indenfor; medielogik, gamification,

postfænomenologi og public service mediers rolle. Hertil dannes et gennemgående tema, på

baggrund af vores tidligere brug af CCM til at kortlægge projektets overordnede

problemformulering, og dertilhørende årsager og konsekvenser. Problemkortet virker her

som en bagvedliggende kortlægning, der skaber sammenhæng mellem analysepunkterne,

da de alle har til formål at imødekomme følgende løsninger fra vores vendte CCM:

”Utilstrækkeligt…Tilstrækkelig mediedækning” og ”Manglende…Udnyttelse af de

teknologiske muligheder”. Dertil hører, at analyseafsnittene udformes med henblik på at

undersøge tilstrækkeligheden af den nuværende klimaformidling, og samtidig identificere

mulige potentialer i forhold til optimering af klimajournalistisk formidling, i henhold til vores

problemformulering. Vi ser det derfor relevant at analysens første halvdel omhandler de

forudsætninger, som klimajournalistikken produceres på baggrund af, for derefter at kunne

undersøge hvor i DR’s mediedækning af klimakrisen, hvor der er potentiale for optimering.

Dertil skal det nævnes, at vi på baggrund af denne rapports inddragelse af kun 3 artikler fra

DR, ikke kan konkluderer at vores resultater gælder DR’s samlede klimajournalistiske

mediedækning. Alligevel ser vi det relevant, i henhold til vores problemformulering og

formålet med vores etnografiske undersøgelser, at se nærmere på hvilke elementer i de

enkelte artikler, som har en positiv indvirkning på vores interviewpersoner og respondenter,

hvad angår incitament til klimahandling.

Analyse på baggrund af medielogikken

Konsekvenserne af, at nyhedskriterierne ikke blev opfattet som den egentlige advarsel de

var, men i stedet blev omfavnet, er store. De har nemlig haft afgørende betydning for

mediernes fremstilling af verden gennem nyhedsformidlingen, heriblandt også

klimaformidlingen. Ifølge Galtung har de dominerende nyhedskriterier og værdier haft flere

alvorlige konsekvenser. En af disse er, at folk simpelthen stopper med at læse eller se

nyheder på grund af det skæve eller sorte virkelighedsbillede de møder i nyhederne

(Mosbæk, 2019). Dette går i spænd med Stoknes’ pointer, både i form af frasigelsesbehovet

og dommedagsbarrieren, idet folk fravælger de negative nyheder, fordi det påvirker dem

negativt. Ydermere kommer dette til udtryk i vores etnografiske undersøgelse, hvor

majoriteten af vores respondenter også udtrykker en følelse af afmagt efter at have læst

særligt artikel 1. Det kunne derfor argumenteres, at dennes formulering af klimakrisens

udfordringer, omhandlende drivhusgasudledning, ikke leveres på en måde, som virker
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motiverende på denne del af respondenterne. På baggrund af inddragelsen af artikel 3 i

vores spørgeskemaundersøgelse ses dog flere positive tilbagemeldinger, hvad angår

artiklens evne til at motivere modtagerne til klimavenlig handling. Denne trækker som sagt

også i højere grad på konstruktive elementer, hvilket derfor kan tyde på, at dette motiverer

en del af vores respondenter mere til klimahandling, end en prioritering af konfliktkriteriet.

Her er det dog vigtigt at påpege, at Galtung og Ruge med deres artikel ikke siger, at

nyhedskriterierne skal droppes fuldstændig. Medierne skal stadig informere om verdens

problemer og oplyse læseren om det mest aktuelle. Det skal bare ikke overdøve dele af

mediedækningen, som beskæftiger sig med emner eller situationer i verden, som ikke

nødvendigvis passer helt ind under kriterierne. I forhold til dette projekt kunne et sådant

emne være klimakrisen, som på trods af at forårsage begivenheder som klimaforandringer

og klimatopmøder, også er et fænomen som eksisterer, når disse begivenheder ikke

optræder.

Her anser vi den konstruktive journalistik, som et brugbart værktøj til at opveje de negative

konsekvenser ved overforbruget af de 5 nyhedskriterier. Den overvejende kritiske formidling

af klimanyheder, og nyheder generelt, ville potentielt blive mødt anderledes af læseren, hvis

den kritiske formidling gik i samspil med løsningsmuligheder. Alternativt en kritisk formidling

med et mere nuanceret og sandfærdigt billede af nyheden som helhed, og ikke blot det

kritiske aspekt af én given situation. Netop denne pointe viser sig at være sand for alle seks

af vores interviewpersoner der, efter læsning af konstruktive nyhedsartikel, føler at artiklen

gør det klart, hvad de selv kan gøre for at handle i klimaets bedste interesse. Størstedelen af

interviewpersonerne føler sig ligeledes motiverede af løsningsforslagene. Anderledes

forholder det sig dog for respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen. Her går kritikken på,

at både problematikken og løsningerne, som artiklerne indeholder omhandler flyrejser,

hvilket ikke er en del af nogle af interviewpersonerne eller respondenternes hverdag. Det

tyder endvidere på, at dette får en stor del af respondenterne til at svare “Nej” til, om

artiklerne motiverer til videre klimavenlig handling. Dog peger feedback fra begge

etnografiske undersøgelser dog i retning af, at den konstruktive journalistik præsenterer

løsninger, der bidrager til læserens motivationsfaktor. For flere respondenter modarbejdes

dette, da det handler mere om indholdet i løsningsforslagene, end at der præsenteres

løsninger. Begrundelsen lyder i begge undersøgelser som sagt, at flyrejser ikke er en del af

interviewpersonerne og respondenternes hverdag. Det kan derfor tolkes som en mangel på

prioritering af identifikationskriteriet, idet svarpersonerne har svært ved at identificere sig

med problematikken i forhold til deres hverdagsliv. Det kan derfor også tolkes som om dette

afføder en mangel på væsentlighedskriteriet. Ud fra den tolkning understreger det, at der i
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denne specifikke mediedækning skal flere klimanyheder til, omhandlende modtagernes

hverdag, hvis det skal øge incitamentet til mere klimavenlig handling.

Sættes dette op mod den interaktive artikel, der ikke er konstruktiv, er det meget tydeligt at

interviewpersonerne her mangler løsningsforslag, som de konstruktive bidrog med (Aagaard,

2020). 5 ud af 6 af vores interviewpersoner påpeger, at artiklen slet ikke gør det klart for

dem, hvordan de selv kan handle mere klimavenligt, og alle 6 personer påpeger manglen på

løsningsforslag. Ligeledes afføder artiklen, for 4 ud af 6 interviewpersoner, en følelse af

magtesløshed: “Som person følte (man) sig lidt magtesløs, (..) Man følte bare ikke, at man

kunne gøre noget ved det” (Bilag 2). Dette udsagn understøtter manglen på den konstruktive

vinkel, og vigtigheden i at implementere denne i klimajournalistik, for at mindske førnævnte

dommedagsfølelse og endvidere også frasigelsesbehovet. Den gennemgående mangel på

handlemuligheder som vores interviewpersoner efterspørger i denne artikel, går hånd i hånd

med endnu en observation, vi har erfaret; nemlig at interviewpersonerne i denne artikel

påpeger, at de ønsker at se ændringer på systemniveau, og at de som enkeltpersoner ikke

kan ændre klimakrisen (Bilag 2). Den ikke-konstruktive artikel er dog den eneste artikel som

interviewpersonerne har svaret dette på, hvilket kan indikere, at så længe den konstruktive

journalistik er i spil - altså med løsningsmuligheder - så føler interviewpersonerne selv at de

kan gøre noget, og overlader ikke kun løsningen til overordnet systemniveau. Til gengæld

ses enkelte uddybede svar hos respondenterne også at indeholde samme indstilling, særligt

i forbindelse med kritikken af, at hverken problemet eller de efterfølgende løsningsforslag

synes direkte relateret til deres hverdag. Undersøgelserne kunne derfor tyde på, at det ikke

er den konstruktive tilgang, som er problemet i formidlingen, men mere et spørgsmål om

indhold og igen en opprioritering af identifikationskriteriet samt væsentlighedskriteriet.

I den tredje artikel, som både er interaktiv og konstruktiv, påpeger alle 6 interviewpersoner at

den motivere dem og gør det klart for dem, hvad de kan gøre for at handle i klimaøjemed

(Aagaard, 2020)(Bilag 2). Til stadighed møder artiklen dog kritik af ikke at kunne relateres til

interviewpersonernes hverdagsliv. Til gengæld peger alle interviewpersonerne på de mange

positive elementer i samspillet af det konstruktive og det interaktive: “Jeg synes det er meget

klart (..) når jeg taster ind hvor lang min flyvetur har været, og så kan se hvor langt jeg for

eksempel kan komme i tog, med den samme udledning. Det er jo meget tydeligt at jeg dér

kan gøre stor forskel”(Bilag 2, Interview 4). En anden person påpeger, at interaktiviteten i

artiklen netop er dét der vækker hendes tanker; “det visuelle er ligesom det der gør, at ens

underbevidsthed bliver sat i gang, synes jeg” (Bilag 2, Interview 5). Samme reaktion ses hos

8 ud af 19 respondenter i spørgeskemaundersøgelsen, ved spørgsmålet om, om der var

noget i artiklen, som gjorde særligt indtryk. Disse respondenter nævner selv den interaktive
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del af artiklen som noget, der gjorde et positivt indtryk i forhold til klart at formidle de data,

artiklen trækker på (Bilag 1). Dette indikerer altså, at interaktiviteten i artiklen gør det mere

håndgribeligt at forstå, og i samspil med den konstruktive journalistik er det derfor ikke

utænkeligt, at hvis løsningerne relaterede sig mere til interviewpersonernes og

respondenternes hverdagsliv, så motiverede det i højere grad. Dog er det også en mulighed,

at såfremt løsningerne kunne relateres til deres hverdagsliv, så ville dét i sig selv også

motivere.

Som beskrevet i DR’s public service-kontrakt skal DR, som et public-service medie, give alle

borgere fri adgang til et mangfoldigt og alsidigt indhold, der upartisk understøtter borgernes

handleevne i det danske folkestyre (Danmarks Radio & Kulturministeriet, 2018). Hertil kan

det på baggrund af ovenstående tolkes, at en overvægt af eksempelvis konfliktkriteriet i en

artikel ikke nødvendigvis øger modtagerens opfattelse af egen handleevne. Dette ses

ligeledes på vores interviewpersoners svar i relation til artikel 2, hvor de beskriver en følelse

af magtesløshed (Nielsen & Thomsen, 2020)(Bilag 2). Det kan derfor tolkes, at

konfliktkriteriet ikke alene hverken øger modtagerens incitament til klimahandling, og

ligeledes at en overvægt at dette kriterie, såvel som et hvilket som helst andet kriterie,

skaber en uligevægt som potentielt modarbejder DR’s tilstræbelse på at formidle nuanceret.

Det taler derfor, på linje med Stoknes, for en mere ligevægtig inddragelse af flere af

nyhedskriterierne. (Madsen, 2018) Dog løser dette ikke den problematik, som Galtung og

Ruge i det hele taget kritiserede brugen af nyhedskriterierne for. (Mosbæk, 2019) Til

gengæld er det empirisk bevist, at en brug af konstruktiv journalistik ville mindske

problematikker såsom dommedagsbarriere og frasigelsesbehov, da det kritiske aspekt af en

sådan formidling bliver understøttet af løsningsforslag eller positive oplysninger om

fremgang i en krise, selvom krisen stadig eksisterer. Den konstruktive journalistik ville

ligeledes bidrage til en opløsning af den effekt som den konflikt-vinklede nyhed har; et

pessimistisk verdensbillede, hvor læseren ender med at blive apatisk eller stoppe med at

følge med i nyhederne (Uhre).

Kigges der på vores indsamlede empiri, tegnes der et billede af en overvægt af

konfliktkriteriet samt begivenhedsfokus i den danske klimadækning. En grund til dette kunne

tolkes at være, at man som dansk borger måske endnu ikke bemærker klimakrisens

forandringer af omverdenen på egen krop. Ud fra den tolkning spiller væsentlighedskriteriet

ind, i den forstand at begivenheder og konflikter måske hidtil har været de mest væsentlige

aspekter af klimakrisen, for gennemsnitsdanskeren og ud fra medielogisk perspektiv. Trods

den implicitte problematik i dette, nemlig at klimakrisen derfor muligvis ikke anses som

væsentlig for gennemsnitsdanskeren endnu, understreger dette også hvor kompleks
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klimakrisen er, som formidlingsopgave. For alternativet er, sideløbende at skrive artikler,

omhandlende hvad gennemsnitsdanskeren kan gøre, for at undgå konsekvenser, der måske

ikke i personens øjne er aktuelle endnu. Det kunne derfor også på sin vis være en

legitimering af medielogikkens nyhedskriterier, særligt i form af følgende uddrag fra et af de

6 interviews:

Til spørgsmålet om hvorledes interviewpersonen føler sig mere motiveret til at handle

klimavenligt når denne klikker ind på generelle nyheder lyder svaret: “For det meste ja. Det

kommer også lidt an på indholdet. Nogle gange kan de jo godt være tilbøjelige til at være lidt

dommedagsagtige. Der kan man godt blive lidt opgivende bagefter”.

Efterfølgende svarer personen på, om det så ikke giver lyst til handling. Hertil lyder svaret:

“Nej, altså det gør det måske nok på længere sigt, men den efterfølgende følelse man sidder

inde med, er afmagt. At det nok er nogle andre end mig der skal rykke på det. Jeg tænker da

at det er noget der på sigt kan få en til at være mere opmærksom på det, selvom man i

momentet bliver lidt bedrøvet” (bilag 2, interview 1).

For denne interviewpersons vedkommende anerkendes altså her Stoknes’ konsekvenser af

den overvejende konfliktfyldte mediedækning, idet dommedagsbarrieren næsten ordret

beskrives af interviewpersonen. Dog beskrives den som en kortvarig barriere, hvorimod det

måske nærmere er eksponeringen for netop det kritiske aspekt af klimakrisen i nyhederne,

som hænger ved, i en grad der motiverer til handling på sigt. Altså er dommedagsbarrieren

måske ikke en udfordring for denne interviewperson på den lange bane. Alligevel beskriver

samme interviewperson senere i interviewet, at artiklen præsenterer et kritisk blik på

klimakrisen, men ikke hvad der kan gøres ved klimakrisen. Dette beskrives af

interviewpersonen som en mangel i artiklen. Det peger derfor i retning af, at den kritiske

vinkling i sig selv ikke er en hæmsko for interviewpersonen, men at en optimal klimadækning

for personen også trækker på konstruktiv dækning. Dette understøttes også, idet

interviewpersonen er positivt stemt overfor den sidste artikels faktabokse. Argumentet lød

her, at interviewpersonen oplevede at have et valg om enten at læse en forenklet version af

nyheden, eller at tilvælge faktaboksen, og dermed få de tungere fakta med.

Foruden de stærke præg, som nyhedskriterierne har på dansk journalistik i dag, bærer

journalistikken som tidligere nævnt af de teknologiske forudsætninger, som gennem tiden

har influeret journalistikken (se evt. “Pressehistorie”) Denne danner i dag rammen for

platformene som klimanyhederne formidles på. Dette besværliggør derfor også den digitale

journalistik, da den på internettet derfor må konkurrere med alt andet, som på internettet
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fanger modtagerens interesse. Dette har derfor sat sit præg på journalistikkens format, der

derfor ofte må være kortfattet og umiddelbar relevant for læseren. Dette kan være

problematisk, da det fordrer nyhedskriterier som konflikt, sensation og aktualitet, der måske i

højere grad evner at agere blikfang, en eksempelvis identifikationskriteriet eller

væsentlighedskriteriet. Det besværliggør derfor yderligere den journalistiske formidling af

noget så komplekst som klimakrisen. Det giver derfor god mening, at klimajournalistikken

farves af disse kriterier. Dog besværliggør det samtidig journalistikkens tilstræbelse efter

nuancer, hvilket formodes at kunne have en indskrænkende effekt på det verdensbillede,

journalistikken som fjerde statsmagt ellers forsøger at formidle. For at komme dette til livs,

viser vores etnografiske undersøgelser dog til stadighed at det formodentligt ville være

brugbart at inddrage konstruktive værktøjer. Dette ses som før nævnt af den konstruktive

journalistiks evne til både at favne klimanyhederne med udgangspunkt i disse kriterier,

samtidig med at den mindsker de ovenstående konsekvenser af konfliktkriteriets

overforbrug. Dermed er det også muligt at der ved inddragelse af konstruktivitet kunne

lægges større vægt på de underprioriterede kriterier. Dette ville derfor også udnytte den

digitale journalistiks multistabilitet og øge den nuancerede mediedækning.

Analyse på baggrund af public service-forpligtelser

I det følgende afsnit anvendes empiri omhandlende public service-mediers generelle

forpligtelser, herunder DR’s forpligtelser, samt empiri omhandlende danskernes medievaner.

Afsnittet har til formål at undersøge, om DR’s mediedækning af klimakrisen indeholder

problematikker såvel som potentiale, hvad angår danskernes incitament til klimavenlig

handling.

Som tidligere nævnt, karakteriseres et public service-medie som et uafhængigt medie, hvis

primære forpligtelse er at sikre hele samfundet væsentlig samfundsinformation. Dertil hører

også pointen om DR’s store modtagerskare, hvortil DR som public service-medie skaber den

mediering, gennem sin journalistik, som DR’s modtagere ser verden, og klimakrisen,

gennem (denne rolle uddybes senere i denne rapport, under “Analyse på baggrund af

postfænomenologi). Hvad der her er vigtigt at hæfte sig ved, er at DR qua sin rolle som

public service-medie, ikke blot er forpligtet til at oplyse borgerne om klimakrisen, men tilmed

også til at styrke befolkningens handleevne, og dermed gøre at befolkningen er udrustet til at

handle på klimaforandringerne. Her er en vigtig pointe at DR ikke er forpligtet til at motivere

befolkningen til klimahandling, men kun at klæde dem på, ved at udbyde en nuanceret
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mængde information til borgerne,  så de har muligheden for at handle, ud fra et oplyst

grundlag(Danmarks Radio & Kulturministeriet, 2018).

Men ifølge rapporten, Danskernes brug af Nyhedsmedier 2020, (inddraget i afsnittet

“Danskernes medievaner”, svarer 64% af befolkningen “Ved ikke”, “Dårligt”, eller “Hverken

eller”, til spørgsmålet, om hvor gode medierne er til at hjælpe dem med at forstå hvordan de

kan handle på klimakrisen (Schrøder et al., 2020). Denne statistik er lavet ud fra hele det

danske mediebillede, og ikke kun public service-medier, og en mulig tolkning er derfor at det

ikke i særdeleshed er DR, som ikke lever op til forventningerne. På den anden side svarer

35% af respondenterne, at de har benyttet dr.dk/nyheder indenfor den seneste uge, og det

er altså også en mulig tolkning, at DR, som en del af mediebilledet, ikke lever op til

forventningerne om, at DR skal klæde befolkningen ordentligt på, når det kommer til

borgerens handleevne.

Ifølge dansk lovgivning og DR’s egen kontrakt, så vi i tidligere teoriafsnit omhandlende

public service, at DR forpligter sig til at formidle validt, troværdigt, nuanceret og alsidigt om

en række emner, herunder klima. I DR’s public service-redegørelse fra 2020 udmøntes

hvordan DR lever op til dette ansvar, idet ordet ‘klima’ optræder 3 gange. Alligevel er det kun

i forbindelse med andre emner, at ordet ‘klima’ optræder. Her skal det nævnes, at dette ikke

kun gælder redegørelsen, men ligeledes DR’s kontrakt. Det kan derfor ikke diskuteres

hvorvidt DR lever op til sine forpligtelser i kontrakten, idet emnet ‘klima’ ses berørt på linje

med, hvad der står i kontrakten. Med andre ord, er det indiskutabelt at ‘klima’ prioriteres hos

DR, men hvor højt på prioritetslisten det står, kan diskuteres.

Hvis vi et øjeblik vender blikket væk fra ‘klima’, og i stedet dykker dybere ned i DR’s public

service-kontrakt, beskriver kontrakten desuden hvordan DR skal udbyde deres tjenester via

både tv, radio, internet, app og andre relevante platforme. De skal altså tilbyde indhold til

borgeren, der hvor borgeren befinder sig (Danmarks Radio & Kulturministeriet, 2018). De

teknologiske foranstaltninger, som DR’s digitale platforme og layout består af, er derfor

vigtige værktøjer, når DR skal leve op til sine forpligtelser. Det understøtter desuden den

stigende digitalisering, vi ser hos medierne i dag. Medierne er gået fra primært at udkomme

på tryk, hvor de digtitale platforme i dag er den primære platform (Schultz, 2008). Kigger

man på statistikker over danskernes medievaner, kan man også se denne digitalisering.

67% af befolkningen læser i dag nyheder på deres smartphone og 46% på computeren, fra

2013 til 2020 er befolkningens brug af nyheder på smartphone steget med 24 procent point.

Alt dette underbygger vigtigheden af DR’s tilstedeværelse på de nye digitale platforme.

(Schrøder et al., 2020)
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Vender vi blikket tilbage mod emnet, ‘Klima’, ser vi det relevant at kigger et spadestik dybere

i DR’s digitale platforme. Når DR’s nyhedsapp eksempelvis tilgås, får man mulighed for at

tilgå en sidebar, hvor DR har fremhævet en række udvalgte emner, og hvor det dermed

gøres lettere for læseren at tilgå disse udvalgte emner. Emnerne består blandt andet af

‘Indland’, ‘Udland’, ‘Politik’, ‘Penge’, ‘Sport’, ‘Kultur’ og ‘Musik’. ‘Klima’ indgår imidlertid ikke

som emne på listen. Søger man i stedet manuelt efter en sådan samling af klimaorienterede

nyheder på DR’s hjemmeside, er det heller ikke muligt at finde. Dette betyder dog ikke, at

hverken hjemmeside eller app ikke indeholder klimajournalistik. På DR’s hjemmeside

forefindes en samling af klimajournalistik i stedet under sektionen ‘Viden’, beliggende

sammen med artikler om teknologi, kroppen, natur og bevægelse. På baggrund af dette, kan

det derfor tolkes at der hos DR’s digitale platforme ligger en ubenyttet mulighed, for at

tydeliggøre emnets vigtighed, ved at fremhæve det fra DR’s side, på linje med andre

prioriterede emner. Her skal dog nævnes, at vi ikke har kunnet fremskaffe data omkring DR’s

læsertal ved diverse sektioner, og det er derfor også muligt at DR’s foreslåede

emnesektioner er udarbejdet på baggrund af hvilke emner, der tiltrækker flest læsere. På

den anden side er det muligt, at netop denne funktion med at fremhæve emnesektioner også

øger læsertallene i diverse sektioner. Kort sagt kan vi hverken be - eller afkræfte hvorvidt det

er læsertallene, som afgør hvilke emnesektioner DR’s platforme foreslår, eller om det er

DR’s foreslåede emnesektioner, som fremprovokerer en øgning i læsertal indenfor de givne

emner.

Hvad angår DR’s klimajournalistik, ser vi det også relevant at dykke dybere ned i enkelte

artikler, nærmere bestemt de tre artikler, som indgår i vores egne etnografiske

undersøgelser. I overskrifterne og underrubrikkerne på artiklerne, mødes man som læser af

sætninger, såsom “Så meget skader din flyrejse” (Aagaard, 2020), “Klimaforandringer har

allerede påvirket kloden. Ved du hvor meget, eller kan du gætte det? Tag temperaturen på

kloden” (Nielsen & Thomsen, 2020) og “Dårlig klima-samvittighed?” (Lange, 2018). Det kan

derfor umiddelbart tolkes som om artiklerne har en negativ klang, og bærer præg af

vendinger, der kan være med til at opretholde Stoknes’ førnævnte dommedagsbarriere og

frasigelsesbehov. Dog kan der for de konstruktive artikler, artikel 1 (Lange, 2018) og 3

(Aagaard, 2020) også tolkes, at netop de konstruktive elementer i form af løsningsforslag

samtidig kunne motivere til klimavenlig handling, for at afhjælpe den negative følelse, som

muligvis fremprovokeres af den negative klang (se evt. tidligere afsnit, “Inddragede artikler i

vores etnografiske undersøgelser”). Om artikel 3 udtaler en af vores interviewpersoner sig

således:
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“Jeg tror det skal være en mere dybtgående, direkte opfordring end bare en enkelt sætning,

hvor de siger det er effektivt at minimere sine flyrejser. Det skal være mere direkte end

mellem linjerne (..) det skal være mere en opfordring og også lidt et skub til at man faktisk

går ud og gør det.” (Bilag 2, interview 3)

Det er for denne interviewperson et gennemgående problem i alle artiklerne, hvordan

problematikkerne med udledning ved flyrejser formidles. Interviewpersonens svar bærer

præg af, at hun ikke kan se sammenhængen mellem de informationer hun får, og hvordan

de skal overføres til en form for klimahandling. Dette stemmer overens med flere

spørgeskemarespondenternes feedback, omhandlende at løsningsforslagene i de

konstruktive artikler trumfes af artiklens gennemgående pointe, nemlig at flyrejser i det hele

taget ikke er klimavenligt.

Analyse på baggrund af interaktiv journalistik samt gamification

I det følgende vil der på baggrund af tidligere inddraget teori om gamification analyseres på

det indtryk, som svarpersonerne i vores egne etnografiske undersøgelser får, af de

interaktive elementer, som præger 2 ud af de 3 artikler, som vores undersøgelser indeholder.

Formålet er, på linje med foregående afsnit, at undersøge hvorvidt der ligger et uudnyttet

potentiale til at højne svarpersonernes indre motivation for at handle klimabevidst, på

baggrund af artiklerne. Dertil skal knyttes en kommentar om, at det for størstedelen af

svarpersonerne i begge undersøgelser allerede er en indre motivation for at handle

klimavenligt. Fokus ligger derfor særligt på hvordan de interaktive elementer i artiklerne

påvirker denne indre interesse, og hvordan den positive påvirkning herigennem muligvis kan

øges, med særlig fokus på motivationsteorien SDT.

Overordnet gælder det, hvad angår den interaktive effekt i artikel 3, som

spørgeskemarespondenterne blev præsenteret for, og artikel 2 og 3, som

interviewpersonerne blev præsenteret for, at det interaktive vækkede delte meninger. Som

det fremgår i analyseafsnittet omhandlende medielogikken, ses det hos 8 ud af de 19

spørgeskemarespondenter, som besvarede spørgsmål 11, at det interaktive i artikel 3 gjorde

et positivt indtryk. Samme respons sås hos alle interviewpersonerne. I højere grad lod det

dog til, at fokus i begge de interaktive artikler på flyrejser vakte størst frustration, og det var

også dét, som flest respondenter rettede både opmærksomhed og gennemgående kritik

mod. En af de 8 respondenter, som var positivt indstillet overfor den interaktive artikel,

uddybede sit indtryk således: “Da jeg først fandt ud af, at man kunne trække flyet, gav det
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helt sikkert en effekt. (...)”, hvilket vidner om at denne respondent enten ikke er vant til

interaktiv journalistisk formidling, eller at den pågældende artikels interaktivitet ikke

umiddelbart var indlysende for respondenten.Samme respons ses hos en af

interviewpersonerne, som var positivt stemt, efter at have forstået hvordan hun skulle

interagere med artiklen. Ved spørgsmålet om, om det var en formidlingsform hun havde

mødt før, svarede at “(...) Nej, det har jeg ikke på den måde og jeg tror det, der sådan lige

forvirrede, det er, at i setuppet, så var jeg ikke lige klar over at der var flere spørgsmål, og

(...) Jeg var ikke klar over, at jeg skulle scrolle ned, fordi at selve scrollingen også bliver

brugt til svargivningen.”(Bilag 2, Interview 2). På samme måde ses derfor en umiddelbar

forvirring ved det interaktive element, som efter forståelsen for interaktionen dog vendes til

en generelt positiv oplevelse af artiklens formidlingsform. Dog blev der også hos denne

interviewperson påtalt, ved spørgsmålet om mangler i artiklen, at løsninger som relaterede

sig mere til interviewpersonens hverdag havde været gavnligt. Grundlæggende gav det

interaktive element for disse svarpersoner altså et positivt indtryk, omend det for nogle var

nyt og ikke helt lige til, ved første øjekast. Derudover gav en enkelt respondent udtryk for, at

det interaktive var med til at påvirke denne person negativt, gennem følgende svar: “Grafisk

forstod man da, når det blev værre for klimaet”. Dog er det her sandsynligt, at det var selve

dataen, som det interaktive element formidlede, som vækkede det negative indtryk, men idet

dataen og elementet optræder i artiklen i sammenspil med hinanden, er det derfor muligt at

det interaktive elements klare formidling har understreget det negative indtryk. Hertil skal

desuden nævnes, at der for de resterende spørgeskemarespondenter ikke blev nævnt

specifikt, som noget der gav indtryk.

Ifølge motivationsteorien SDT, skal gamification elementer implementeres korrekt ud fra de 3

universelle psykologiske behov, for at højne motivation og eventuel viden, og derved opnå

det mål, gamification er tiltænkt. Vi vil i dette afsnit derfor tage et kig på hvorvidt, de to

interaktive artikler vi har præsenteret vores testpersoner for, opfylder disse kriterier og om

hvorvidt det har en betydning på deres motivation og engagement til selv at handle mere

klimavenligt. Artiklen Tag temperaturen på kloden (Nielsen & Thomsen, 2020) er, som

tidligere nævnt, ikke blevet præsenteret for vores respondenter i

spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil derfor som udgangspunkt dykke ned i

interviewpersonernes oplevelse af artiklerne, med eventuelle suppleringer fra vores

respondenter.

For at implementeringen af Gamification kan anses som mest effektiv og derved opnå dets

formål omhandlende at engagere samt motivere brugere til ændre adfærd, kræver det at

brugerne er drevet af Indre motivation (Kapp, 2012). Det vil altså sige ifølge dette at

50



brugerne vil få mest ud de interaktive elementer, hvis de allerede har en interesse for emnet.

Til spørgsmålet “Bekymrer du dig generelt om klimakrisen?” Svarer 3 ud af de 6

interviewpersoner, at det gør de, hvor de resterende ikke mener at det fylder så meget i

deres dagligdag. Hertil svarer alle 6 dog til et opfølgende spørgsmål, at de gennem medier,

holder sig opdateret om klimakrisen. Hos vores respondenters svar på spørgsmålet “Fra 0-5

(hvor 0 svarer til overhovedet ikke og 5 svarer til stor bekymring) hvor meget bekymrer du

dig så om klimaet?” ligger 88% imellem 3 og 5 og de resterende mellem 1-2 (Bilag 1,

Spørgsmål 4). Ved spørgsmålet om hvorvidt respondenterne holder sig opdateret omkring

klimakrisen, svarer 63 % at det gør de sommetider, 37% svarer ofte og 0% svarer nej (Bilag

1, Spørgsmål 5). Den indre motivation ligger altså ikke hos alle i en generel bekymring

omkring klimakrisen, men derimod ses der hos alle, en motivation i at holde sig opdateret

omkring klimakrisen. Både respondenter og interviewpersoner er altså interesseret i at højne

deres viden omkring klimakrisen, og har derfor en form for indre motivation tilknyttet

klimaformidling på digitale medier. Dertil skal yderligere tilføjes, jævnfør tidligere inddragede

undersøgelse af Kjerulf, at der hos en del af befolkningen ses en tendens til at

klimaforandringerne anses som alvorlige, at ansvaret for klimavenlig handling ligger hos

individet, samt at det var i svarpersonerne i denne undersøgelses interesse at handle

klimavenligt. Her var årsagerne til, at de ikke handlede klimavenligt af praktisk karakter, og

dermed ikke fordi det ikke var i deres interesse at gøre det. Kort sagt, kan det derfor tolkes,

at den indre motivation for størstedelen af vores samt Kjerulf’s undersøgelse ses en

interesse i at handle mere klimavenligt. Dette vidner derfor også om, at den indre interesse

eksisterer hos en del af befolkningen, og dermed at der er potentiale at hente, hvad angår

brug af Gamification i klimajournalistik.

Stiller vi skarpt på den første af de to interaktive artikler, som vores etnografiske

undersøgelser inddrager, indeholder denne ikke konstruktive elementer. (Nielsen &

Thomsen, 2020) De interaktive elementer er implementeret, som vist nedenfor, ved at man

selv skal trække i grafikken og gætte på, hvor meget man tror gennemsnitstemperaturen er

steget siden for eksempel 1850.
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(Bilag 4).

Kompetencebehovet dækker som sagt over, at brugeren føler sig effektiv samt succesfuld

(Peng et al., 2012). Ser man på de 6 interviewpersoners oplevelse af artiklen, er dette dog

ikke blevet mødt. Som nævnt i analyseafsnittet af medielogikken, er dommedagsbarrieren

gennemgående hos alle 6 interviewpersoner. Interviewperson 3 nævner til dette at “(..) Man

så bare alle de her høj procenttal. Man blev lidt skræmt af det. Man følte bare ikke, at man

kunne gøre noget ved det. Der blev ikke opfordret til noget."(Bilag 2, Interview 3). Der bliver

altså pointeret, at det særligt er de manglende løsninger, der gør at interviewpersonen her

ikke føler sig effektiv eller succesfuld, men nærmere magtesløs. Det kan derfor siges at de

interaktive elementer i denne artikel, ikke bidrager til en følelse af succes eller effektivitet hos

interviewpersonerne.

Det andet behov, som SDT søger stillet i jagten på et øget engagement gennem

gamification, er behovet for selvbestemmelse. Selvbestemmelse dækker som nævnt, over

en følelse af, at man som individ træffer egne valg, hvilket særligt i gamification ses

implementeret ved at give brugeren en følelse af, at de har flere valgmuligheder (Peng et al.,

2012). Heller ikke dette behov ses stillet ud fra vores interviewpersoners oplevelse af

artiklen. Dette bliver her, ligesom ved kompetencebehovet, særligt set ud fra de manglende

løsningsforslag (Bilag 2). Interviewpersonerne præsenteres ikke for løsningsforslag, som de
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gennem deres selvbestemmelse kan tilpasse og implementere i deres dagligdag. De

modtager derimod kun information, eksempelvis omkring hvorfor temperaturen stiger. Igen

bidrager dette til en følelse hos interviewpersonerne af magtesløshed. (Bilag 2).

Det sidste behov, der bliver fremhævet i SDT, er behovet for tilhørsforhold. Dette dækker,

som tidligere nævnt, over behovet for at interagere og være forbundet med andre

mennesker, altså at være integreret i et socialt miljø (Peng et al., 2012). Selve artiklens

indhold i sig selv, kan siges at tale til behovet for tilhørsforhold, da klimakrisen er et emne,

der berører os alle. Derudover relaterer en af de klimaspørgsmål, man i artiklen kan

interagere med, samt gætte på, sig direkte til den danske befolkning. Dette kan også siges

at forsøge at tale til behovet for tilhørsforhold (Bilag. Dog bliver dette behov ikke stillet hos

størstedelen af interviewpersonerne, der i stedet i mødet med dommedagsbarrieren, søger

væk fra at tage individuel del i kampen mod klimakrisen, og istedet fokusere på at løsninger

skal findes på et system niveau. Interviewperson 4 tilføjer at “(..)det er jo også svært for mig

som person, der skal jo nogle meget større tiltag til" (Bilag 2, Interview 4). Denne tendens til

at ligge ansvar andetsteds, ses ikke i de andre artikler, hvor alle testpersoner mener at

artiklen gør det klart, hvad de selv kan gøre for at handle mere klimavenligt, samt

præsentere løsninger (Bilag 2). Det kunne derfor tolkes at behovet for tilhørsforhold

tværtimod bliver modarbejdet i denne artikel, idet svarpersonernes ansvarsfralæggelse kan

vidne om en følelse af at stå alene med ansvaret for den udledning, som artiklen

problematiserer.

Det er altså tydeligt, at ingen af behovene ses synderligt dækket af hverken indhold, eller

implementering af interaktive elementer i denne artikel. Dog bliver der fra

interviewpersonerne lagt vægt på at de interaktive elementer overskueliggør, samt fastholder

engagement gennem læsningen (Bilag 2). Dette ses hos én af interviewpersonerne, som

udtaler at man “(..) holder en ens koncentration omkring det man læser, og man bliver

ligesom tvunget til at engagerer sig i det man sidder og læser undervejs.” (Bilag 2, Interview

1). Dog oplever ingen af interviewpersonerne en højnet motivation til at handle mere

klimavenligt (Bilag 2).

Den anden interaktive artikel som både vores interviewpersoner og respondenter blev

eksponeret for, er artikel 3, som både indeholder interaktive og konstruktive elementer. De

interaktive elementer er præsenteret ved at man selv kan trækker et fly over jordkloden, der

viser det antal kilometer, man rejser, samt hvor meget CO2 dette udleder. Derudover er der

præsenteret sammenligninger, der viser hvor meget de antal km svarer til i CO2 udledning,

hvis man i stedet valgte at rejse med tog eller bil, samt hvor mange år det ville tage en
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gennemsnitlig person fra Congo at udlede samme mængde CO2, som den pågældende

flyrejse udleder (Aagaard, 2020).

(Bilag 5)

Retter vi igen blikket mod behovet, kompetence, er det muligt at tolke at dette fra

journalistisk side forsøges at blive mødt, idet artiklen præsenterer mulige løsningsforslag,

såsom kompensation for det drivhusgasudslip, som en flyrejse forårsager. Dette kan

imødekomme kompetencebehovet, såfremt modtagerne ikke allerede kender disse

løsningsforslag og dermed muligvis ser drivhusgasudledningen fra flyrejsen som en

udfordring, som de selv kan overkomme ved kompensation eller ved at benytte alternative

transportformer. På samme måde som i artikel 2, præsenteres modtagerne dermed for en

udfordring, og i denne artikel tilmed løsningsforslag til at kunne overkomme disse

udfordringer. Og dette ser for en af interviewpersonerne også ud til at stille behovet for

kompetence, gennem følgende udtalelse: ““Jeg synes bare at det er meget klart når jeg til at
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starte med, taster ind hvor lang min flyvetur har været og så kan jeg se hvor langt jeg for

eksempel kan komme i tog, med den samme udledning. Det er jo meget tydeligt, at jeg der

kan gøre stor forskel, synes jeg.” (Bilag 2, Interview 4). For de resterende interviewpersoner

samt respondenter ses dog en gennemgående kritik, som særligt for respondenterne

udtrykkes i, at den primære løsning de ser præsenteret, er at stoppe med at flyve, hvilket

yderligere afskrives grundet at de i forvejen ikke flyver meget i deres hverdag. Hertil kan det

tolkes, at løsningerne derfor ikke stiller behovet for kompetence effektivt eller i en grad som

ville få størstedelen af vores interviewpersoner og respondenter til at føle sig succesfulde.

Også behovet for selvbestemmelse kan siges til dels at blive mødt. Dette ses også ud fra de

løsningsforslag, som artiklen præsenterer enten for at kompensere for sin

drivhusgasudledning eller for at mindske den (Aagaard, 2020). Dertil hører, at artiklen

præsenterer løsningsforslag, som henvender sig til modtageren på individplan i forhold til

deres valg af transportform, hvilket muliggør selvbestemmelse. Dette ses tilmed i samme

udtalelse, som inddrages i ovenstående afsnit fra det fjerde interview, som også

underbygger at artiklen imødekommer kompetencebehovet. Også her kan dog tolkes, på

baggrund af forrige analyseafsnit, en tendens til at afskrive løsningsforslagene, fordi de ikke

kan relateres til interviewpersonernes og respondenternes hverdagsliv. Dermed ses behovet

selvbestemmelse til dels ikke opfyldt i artiklen, hvilket yderligere understreges af de

uddybede svar, som indikerer at enkelte svarpersoner ser det som systemets ansvar, mere

end deres eget ansvar, at løse problematikken omkring flyrejsers drivhusgasudledning.

Hvad angår det sidste behov indenfor SDT, tilhørsforhold, ses også dette til dels stillet. Idet

artiklen sammenligner modtagerens drivhusgasudledning under en flyrejse, med en person

fra Congo’s udledning, kan det som nævnt i analyseafsnittet indeholdende

postfænomenologi tolkes som inddragelse af intersubjektivitet - altså, at de to personer, som

sammenlignes, har en verden til fælles. Dette satte som tidligere nævnt problematikken i et

perspektiv, som for en del af især interviewpersonerne, gjorde indtryk (Bilag 2). På den

anden side henvender løsningsforslagene sig til modtageren som individ, og dermed kan det

igen tolkes som om behovet for tilhørsforhold ikke stilles, idet individet muligvis kan føle sig

alene om at være skyld i en drivhusgasudledning, som det ville tage en person fra Congo

lang tid at hamle op med.

For at opsummere tegnes derfor et klart billede af, at der for begge interaktive artiklers

vedkommende er plads, men også potentiale, til forbedring. Dette bekræfter dermed også til

dels problematikkerne ved at trække på gamification-elementer i journalistikken, idet det

muligvis har distraheret modtagerne fra dét, de selv havde en indre motivation for - nemlig
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klimavenlig handling, for nogle af interviewpersonerne og respondenternes vedkommende.

Dog lader det i højere grad til, at det i artikel 2 er de manglende løsninger, som distraherer

modtagerne fra at tage artiklernes pointer ind i en grad som motiverer dem til klimavenlig

handling, hvor det i artikel 3 i høj grad er emnet. da dette optræder i samspil med

gamificationelementer, medvirker disse elementer derfor ikke optimalt til øgning af

incitamentet hos modtagerne. Alligevel tyder responsen fra særligt interviewpersonerne på,

at artikel 3, som både indeholder interaktive og konstruktive elementer, klart imødekommer

SDT-behovene bedst. Det kunne derfor også tolkes som at disse elementer derfor har størst

potentiale for at øge incitamentet til klimavenlig handling hos modtagerne.

Analyse på baggrund af postfænomenologi

I det følgende afsnit ønsker vi at anvende postfænomenologisk teori til at analysere egne

etnografiske undersøgelser, med henblik på samme faktorer, som forrige analyseafsnit,

nemlig at klargøre hvilke former for journalistisk klimaformidling, som kan skabe incitament til

klimahandling.

I et postfænomenologisk lys, kan den journalistik, som DR som public service-medie skaber

på sine digitale platforme, forstås som den teknologiske mediering, modtagerne ser

klimakrisen igennem. I sin grundform er denne mediering som sagt teknologisk, og allerede

her sker derfor en reduktion. Dette sker på baggrund af, at modtagerens erfaring med

klimakrisen skabes gennem teknologien, gennem journalistikken, frem for gennem

sanseerfaringen, som modtageren ville få ved at stå midt i dér, hvor klimaforandringerne

eksempelvis er værst. Journalistikken og dennes teknologiske platform skaber derfor den

legemsliggjorde, teknologimedierede relation, den hermeneutiske relation, mellem

mennesket og den klimakrise, verden er i. Hertil kan naturligvis argumenteres for, at i og

med klimakrisen er global, så står alle klodens borgere midt i den, uanset om de læser

artikler om det. Men hvis man følger præmissen om, at det for vores interviewpersoner og

respondenter såvel som alle andre modtagere af public service-journalistik, primært er ud fra

den journalistiske formidling, at de danner deres indtryk af klimakrisen, så understreges

vigtigheden af en nuanceret sproglig formidling også. Denne vigtighed gælder ikke kun i

forhold til modtagernes forståelse af krisens alvor, men også i forhold til hvordan deres

handleevne øges. Det lægger derfor også et stort pres på den journalistiske formidling. Dette

ses først og fremmest idet public service-kanalen, som tidligere nævnt i de respektive

teoriafsnit om public service, har et ansvar for at levere en nuanceret mængde information til

borgerne. Den journalistiske formidling skal derfor både leve op til at kunne formidle fra flere
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vinkler, konstruktive som kritiske. Den forpligtelse er, som tidligere nævnt, også en del af

lovgivningen om public service-medier, samt i DR’s egen kontrakt, og udpensler at det skal

tilstræbes, hvis ikke at give et neutralt indblik i klimakrisen, så at give et nuanceret indblik.

Kort sagt repræsenterer DR som public service-medie et udsnit af verden og klimakrisen

gennem sproglig mediering, og det er derfor sandsynligvis umuligt at gøre 100% neutralt,

selvom det bør tilstræbes at give så nuanceret et indblik gennem public service

mediedækningen, som muligt.

Men hvad angår det nuancerede indblik, giver det i postfænomenologisk sammenhæng

mening at se på det teknologiske format, som DR’s journalistik beror på. Heri spiller graden

af multistabilitet en afgørende rolle. Dette ses idet diverse teknologier, som danner

forudsætninger for DR’s digitale journalistik, kan benyttes på forskellige måder, såsom

indeholdende faktabokse, at indeholde videoer eller som denne rapport tydeligt bærer præg

af, interaktiv journalistik. De teknologiske forudsætninger, som DR’s journalistik har, bærer

derfor præg af multistabilitet. Et eksempel kan være én af de artikler, vores

interviewpersoner og respondenter blev præsenteret for, nemlig den interaktive, konstruktive

artikel 3. Her er det muligt for læseren at se, hvor stor en drivhusgasudledning personens

sidste flyrejse havde. Dette sættes yderligere i en intersubjektiv kontekst, idet denne

udledning sammenlignes med, hvor lang tid det ville tage en person fra Congo at udlede

samme mængde CO2. Ligeså skabes der en intersubjektivitet som følge af at artiklen direkte

trækker på individets egne erfaringer og personliggøre problematikken. På denne måde kan

artiklen tolkes, som trækkende på identifikationskriteriet, idet læseren af artiklen

sammenlignes med et andet menneske. Dette vakte delte reaktioner hos vores

interviewpersoner såvel som respondenter i spørgeskemaundersøgelsen. Eksempelvis

nævnte en interviewperson, hvordan den specifikke sammenligning i sammenhæng med

interaktiviteten i artiklen, påvirkede hende i højere grad end de andre artikler, interaktive som

ikke-interaktive. (Bilag 2, interview 3) På baggrund af sammenligningen, beskrev samme

interviewperson den adfærd omkring rejser i “Vesten”, med ordene, “Det er jo nærmest

pinligt (...)” og at, “(...) vi jo nærmest ødelægger det for os selv.” Sammenligningen gav ifølge

interviewpersonen et indtryk, som var “voldsommere”. Det kan derfor tolkes, at

sammenligningen i højere grad evnede at fremprovokere en dårlig samvittighed hos

interviewpersonen over rejsevaner, som de andre artikler ikke formåede. Her angives at

artiklen, så meget skader din flyrejse, opfylder sensationskriteriet og derigennem skaber

opsigt hos modtageren. Dette kan dog skabe anledning til en dommedagsbarriere, men for

denne respondent udlignes den gennem konkrete løsninger. Hertil udtrykker respondenten

således: “Det var nok den ene sætningen med hvad man kunne gøre, altså at det er effektivt

at minimere og forkorte flyrejser. Det var lige præcis den sætning, som jeg har savnet hos de
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andre.“ Ved dette kan der tales om en multistabilitet, der vinkler klimaformidlingen i en grad,

der både berører modtageren på et mikro- og makroperceptivt plan. Dette giver anledning til,

at modtageren kan skabe en hermeneutisk relation, der er balanceret, og hvor der ikke er en

overvægt af forstærkning eller reduktion. Forstærkningen placeres på den interaktive del, og

derfor virker formidlingen her mest opsigtsvækkende for vores respondent

(sensationskriteriet). Ydermere sker der en forstærkning i forbindelse med udnyttelsen af

individets subjektive erfaringer gennem perspektiveringen af en visuel form af individets

egne skadelige beslutninger, der er blevet foretaget i deres fortid. Når dette sættes i

forbindelse med et individ fra Congo, skabes der ligeledes en forstærkning af

intersubjektivitet (identifikationskriteriet). Reduceringen placeres derimod på

informationerne, der berører emnet makroperceptivt. Her reduceres konfliktkriteriet i den

forstand, at informationerne vedrørende flyrejser formidles direkte, hvilket respondenten

også udtaler sig positivt om. Den ikke-interaktive del af artiklen giver ikke plads til at

respondenten kan forholde sig kritisk til informationerne. Derfor glider klima formidlingen ind

bagved opmærksomhedsfeltet, hvor der følgeligt sker en stærk transparens. Altså medvirker

reduceringen af konfliktkriteriet til en forstærkning af transparensen. Det kan derfor siges, at

der er en mere balanceret grad af multistabilitet ved denne artikel.

Hvis vi i stedet retter blikket mod respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, svarede

kun 2 ud af 20 respondenter et klart “Ja” til, at de på baggrund af artiklen var blevet

motiveret til at handle mere klimabevidst (Bilag 1, Spørgsmål 11). Dertil skal nævnes at én af

respondenterne, som svarede “Ja” til spørgsmålet uddybede med, at personen vil “(...)

tænke mere over det og vil gerne betale ekstra for CO2 kompensation.” (Bilag 1, Spørgsmål

11, Respondent 3), hvilket vidner om en øget refleksion over egen udledning, og muligvis en

mere klimavenlig handlen. Dog kan det ud fra dette svar ikke tolkes, hvorvidt personen

ønsker at skære ned på sine flyrejser. Den anden respondents svar, var “Ja måske. Men

som udgangspunkt mener jeg, at der i stedet for at købe aflad skal arbejdes hårdt på at

udvikle teknikker der minimerer udslippet. Storpolitik forhindrer desværre nogle lande til at

undlade at gøre det nødvendige.” (Bilag 1, Spørgsmål 11, Respondent 19)  Det vidner derfor

ikke entydigt om, at artiklen har fået personen til at handle mere klimavenligt. Det er derfor

en mulig tolkning, at artiklen ikke påvirkede respondenterne i samme grad, som den

påvirkede interviewpersonen. Følger man denne præmis, kan det derfor også tolkes, at

artiklens forstærkning af kvantitative data ikke forstærkede artiklens træk på

identifikationskriteriet i en grad, som berørte respondenterne på en intersubjektiv måde.

En anden måde dette kan forstås på, er gennem begreberne mikro - og makroperception.

Her kan dét, at drivhusgasudledningen bliver sat i perspektiv, ses som at der drages parallel
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fra svarpersonens mikroperceptive, subjektive erfaringer og til et indblik i et givent individ fra

Congo’s liv på et makro-perceptivt plan. Ganske vist trækker artiklen ikke på en faktisk

inddragelse af en reel person fra Congo, men i tilstedeværelsen af identifikationskriteriet er

det muligt, at det er årsagen til den chokerende effekt på eksempelvis førnævnte

interviewperson. Ligeledes er det også muligt, at respondenterne i den kvantitative

undersøgelse i højere grad har forstået artiklen, som om den drager en parallel fra deres

mikroperception og op på et makroperceptivt niveau, såsom et kulturelt eller økonomisk

niveau. Dertil hører også, at det for de, som i højere grad tror at løsningen på klimakrisen

skal ske på systemisk niveau frem for individniveau, derfor afskriver artiklens

løsningsforslag.

På baggrund af artiklens påvirkning på interviewpersonen og respondenterne, kan det på

linje med Stoknes også tolkes, som at denne mediering kan forårsage den tidligere nævnte

dommedagsbarriere, som derfor ikke leder til følelsesmæssigt engagement for

respondenternes vedkommende. På samme tid er det også en mulighed, at respondenter

såvel som interviewpersoner kan have opfattet artiklen som værende manipulerende i sin

vinkling, idet artiklens vinkling sandsynligvis kan være blevet tolket som om det var

meningen, at den skulle give de modtagere, som har været på en flyrejse dårlig

samvittighed. Dette forekommer som et følge af en uhensigtsmæssig multistabilitet, der

skaber afstand mellem modtagerens hermeneutisk relation og klimaformidlingen. Med andre

ord, kan artiklens mediering derfor også have fremstået mindre transparent. Teknologien og

de digitale medier, er ikke længere placeret i baggrunden af vores opmærksomhedsfelt, men

derimod et sted, hvor modtageren med større uafhængighed af teknologien kan forholde sig

kritisk til teknologien. Hvilket yderligere kan have forårsaget at artiklens pointe afskrives, hvis

modtageren for eksempel er uenig i artiklens udlægning, eller anser den som om den prøver

at føre modtageren bag lyset. Ud fra majoriteten af interviewpersonerne og respondenternes

svar, finder alle interviewpersoner og respondenter imidlertid klimakrisen alvorlig. Derfor er

det sandsynligt, at alle som modtagere ikke blankt afskriver artiklens pointe, men blot at de

ikke bliver motiveret af artiklens fremførte argumenter, til at ændre vaner. Dette stemmer

overens med interviewpersonernes gennemgående tendens, til ikke at blive mere motiveret

af en negativ vinkling af klimakrisen. Ligeledes stemmer det overens med den generelle

kritik, vores svarpersoner i de respektive etnografiske undersøgelser stiller, nemlig at

løsningerne ikke bliver relateret til deres hverdagsliv.

Meget tyder derfor på, at det hverken er den ordinære, konstruktive eller interaktive tilgang,

som er problemet. Ej heller tyder det på at det udelukkende er medielogiske årsager, omend

konfliktkriteriet, som tidligere nævnt ifølge Stoknes, kan have en demotiverende effekt.
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Snarere tyder undersøgelserne på, at problemet skabes når klimajournalistikken har en

negativ klang, og måske særligt hvis den oven i købet præsenterer konstruktive

løsningsforslag, som modtageren ikke kan relatere ret meget til egen hverdag.

Diskussion
Som følge af forrige teori - og analyseafsnit, tegnes et billede af, at danskerne, såvel som

vores interviewpersoner og respondenter, både bekymrer sig om klimakrisen og forstår dens

alvor. Dertil hører, at der for vores interviewpersoner og respondenter ses nogle

problematikker i klimajournalistikken, som er af afgørende betydning for, om de efter at have

læst artiklerne føler sig motiveret til klimavenlig handling. Her skal det siges, at disse

problematikker ikke kan ses som generelt tilstedeværende i alt DR’s klimajournalistik, for slet

ikke at tale om den landsdækkende mediedækning af klimakrisen. Alligevel ser vi disse

problematikker relevante at have kendskab til, for at forebygge en nuanceret klimadækning

som, hvis ikke motiverer, så i hvert fald ikke demotiverer modtageren. Desuden varierer

meningerne hos de inddragede interviewpersoner og respondenter i denne rapport, hvad

angår om ansvaret for klimavenlig handling ligger hos individet. Igen vil vi i denne

forbindelse understrege, at formålet med denne rapport ikke er at placere et ansvar for

klimavenlig handling hos nogle specifikke parter. Formålet er nærmere at undersøge,

hvordan journalistikken mest muligt motiverer sine modtagere til handling på området helt

generelt, og dermed også på bedste vis lever op til sit ansvar for at styrke borgernes

handleevne.

Derudover tyder ovenstående problematik også på, at det i særdeleshed er den

problematiserende og negative klimajournalistik, som demotiverer. Altså kunne et

løsningsforslag derfor være at gøre den klimajournalistiske mediedækning, hvis ikke positiv,

så konstruktiv. Men på den ene side kan det her argumenteres, at klimakrisen i sin essens er

alarmerende og ikke positiv. På den anden side, hjælper det ikke klimakrisen at demotivere

modtageren til at handle klimavenligt. Derfor må løsningen ligge i en gylden middelvej, hvori

de dårlige såvel som gode klimanyheder skildres, og hvor de problematiserende suppleres

med løsninger for den enkelte. Hvad angår at understrege fra journalistisk side, at

løsningerne er hensigtsmæssige, kunne yderligere argumenteres at en vekslen fra

mikroperception til makroperception kunne være gavnligt for modtageren. Dette ville i

praksis betyde en nuanceret repræsentation af løsninger, som både indikerer hvad

modtageren selv kan gøre i sin hverdag samt hvordan de eksempelvis politisk kan bidrage til

klimavenlige tiltag på højere niveau. Dertil hører endnu en problematik, særligt for public
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service-medierne, idet de som tidligere beskrevet som udgangspunkt bør være nuancerede,

troværdige og dermed tilstræbe neutralitet. Dog kunne det her også argumenteres, at

medierne ikke behøver fremme ét løsningsforslag på bekostning af andre, men snarere

agere den guideline, hvormed modtageren får et indblik, som øger personens

vidensgrundlag og dermed handleevne. Dette er eksempelvis set under diverse valgkampe,

hvor særligt public service-kanaler har tilbudt kandidattests, som kunne bidrage til at

modtageren kunne navigere mellem kandidaterne. På samme måde kunne det tænkes, at

en test eller lignende på de journalistiske platforme, kunne foreslå modtageren bestemte

løsninger på dilemmaer eller problematikker ved at få en grønnere hverdag. Her kunne

modtageren eksempelvis svare på en række spørgsmål omhandlende deres behov,

hvorefter testen kunne foreslå på hvilke områder modtageren kunne implementere løsninger,

for at bidrage til reduktion af modtagerens drivhusgasudledning.

På baggrund af egne såvel som inddragede rapporter, tegner der sig et billede af, at det er i

alle svarpersoners interesse at handle klimavenligt. Dertil hører en usikkerhed omkring

hvordan de skal handle, for at gøre den største forskel. Her ses særligt konstruktiv

journalistik som den journalistiske indfaldsvinkel, med størst potentiale for at afhjælpe

usikkerheden, idet denne præsenterer modtageren for løsningsforslag. Men netop i

diskussionen omkring hvor stor en forskel det gør at handle på individplan fordres ifølge

vores spørgeskemarespondenter stadig af denne tilgang. Dette ses idet flere respondenter,

og også interviewpersoner, udtaler at flyrejser ikke er en del af deres hverdag, hvorfor de

heller ikke ser løsningen som noget, de i deres hverdagsliv kan implementere. For

respondenternes vedkommende indvendes desuden at drivhusgasudledningen for en

dansker årligt er på 1 ton, mens madspild per dansker årligt resulterer i en udledning på 3

ton. Dertil følger ikke løsningsforslag, hvilket udløser frustration hos respondenterne, idet

den konstruktive journalistik derfor ikke virker som om den præsenterer de løsninger, der vil

bærer mest frugt. En løsning herpå kunne være, at inddrage hvor meget

drivhusgasudledningen ville mindskes, hvis modtageren implementerede

løsningsforslagene. Dette ville stadig ikke afhjælpe, at nogle modtagere modargumenterer

løsningsforslaget om klimakompensation ved flyrejser, simpelthen fordi de modargumenterer

drivhusgasudledning ved flyrejser som værende den største problematik, som artiklen

fremfører. Derved kunne et løsningsforslag i denne specifikke artikel også være at inddrage

løsningsforslag angående problematikken ved madspild. Men på mere generelt

klimajournalistisk plan, kunne løsningen stadig argumenteres for at være en implementering

af en pointe om, hvor stor en forskel dét at handle efter de foreslåede løsninger ville gøre.
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En af de problematikker, som tegner sig på baggrund af analysen, er overvægten af nogle af

nyhedskriterierne. En overvægt af konfliktkriteriet taler meget på linje med Stoknes, om

dommedagsbarrierer og generel øget demotivation. En undervægt af identifikationskriteriet

ses problematiseret på flere måder, som næsten alle er afhængige af den individuelle

modtager. Overordnet ses dog at en undervægt af identifikationskriteriet gør, at artiklen ikke

efterlader et særligt indtryk på modtageren, og derfor heller ikke skubber dem i en bestemt

retning. En overvægt af identifikationskriteriet er for nogle hvad der efterlader et dybere

følelsesmæssigt indtryk, mens det for andre blot understreger situationens alvor, men hvor

de til stadighed ikke kan se hvilken forskel, deres individuelle forbrugsvaner kan gøre.

Dette fører os videre til et argument for, at der generelt bør præsenteres en alsidig

klimajournalistisk dækning. Dette er dog allerede en af de ting, DR som public service medie

søger at efterleve. Hertil kan det på baggrund af ovenstående analyseafsnit understreges, at

det i særdeleshed er når konstruktive og interaktive elementer spiller sammen i én artikel, at

modtagernes incitament til klimahandling øges. Dette er derfor også på linje med SDT.

Hvad angår inddragelse af gamification-elementer og interaktive elementer i

klimajournalistikken ses en gennemgående indstilling til, at den fungerer. Den er altså et

værktøj hvormed komplekst stof kan gøres mere håndgribeligt for modtageren at forstå, og

dette ses på baggrund af inddragne undersøgelser ud til at virke. Både respondenter og

interviewpersoner holder sig alle, til en vis grad, opdateret omkring klimakrisen, og det kan

derfor siges, at de alle har en form for indre motivation. Dette ligger altså god grobund for at

implementering af gamification elementer, ville kunne engagere, samt motivere dem. Dog

ses der ingen øget motivation til mere klimavenlig handling hos de 6 interviewpersoner, ved

artikel 2 der trækker på interaktive elementer og ikke indeholder konstruktive. Det kan altså

siges, at det tiltænkte formål der ofte er ved at implementere gamification, ikke bliver opfyldt i

denne artikel. En af årsagerne til dette kan findes i, at de interaktive elementer ikke er blevet

implementeret korrekt. Holder man artiklen op imod de 3 universelle behov som SDT

pointerer skal opfyldes, for bedst muligt at opnå motivation og engagement, bliver stort set

ingen af disse mødt. Det kunne derfor argumenteres for, at et bredere fokus på SDT i

implementering af interaktive elementer, kunne højne læserens engagement og motivation.

Dog ses størstedelen af frustrationerne fra interviewpersonerne og respondenterne ikke at

knytte sig til de interaktive elementer, men derimod manglende løsninger i artiklen. Det er

altså særligt en mangel på konstruktive elementer, der bliver pointeret som særligt

demotiverende. Dette vidner altså om at de demotiverende elementer i artiklen, i høj grad

kan tilskrives de journalistiske valg af formidling af indholdet. Det er derfor stadig en

mulighed, at hvis artiklen i højere grad indeholdt konstruktive elementer, som af læserne
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også ansås som noget de kunne identificere sig med og derfor fandt væsentligt, så kunne

det interaktive element bidrage til en øgning af incitament til klimahandling hos læseren.

Ud fra egne undersøgelser ses det særligt at artikel 3, der både inddrager konstruktive og

interaktive elementer, medvirker til et øget engagement og motivation til at handle mere

klimavenligt. Det er også den artikel der har implementeret SDT-behovene mest

fyldestgørende. Man kan her argumentere for, at det at gamification elementerne tilgodeser

de 3 universelle behov, øger motivationen til at handle mere klimavenligt. Dog bærer

svarene fra interviewpersonerne tydelig præg af at selve emnet i artiklen, omhandlende

hvordan man kan klimakompensere for sine flyrejser, forstyrre deres engagement og

motivation. Der er altså her tale om mangel på væsentlighedskriteriet. Da emnet ikke

varetager dagligdagens klimaproblematikker, svækker det den indre motivation. At læserne

kan identificere sig med omhandlende emne, kan altså siges at have stor betydning for,

hvorvidt de 3 universelle behov kan opfyldes, og dermed også for læserens motivation og

engagement. Skulle denne optimeres, er det i høj grad de indholdsmæssige ting, som

interviewpersoner og respondenter retter kritik mod. Eksempelvis hvis den indgik i samspil

med førnævnte løsningsforslag, så modtageren ved hjælp af interaktive elementer i artiklen

kunne se, hvordan implementering af artiklens løsningsforslag ville gøre en forskel for

modtagerens drivhusgasudledning. Dette mødes egentlig i artikel 3, hvor flytransport bliver

sammenlignet med andre transportformer. og var der bred enighed om, at

klimakompensation ved flytransport ikke var særlig væsentlig hos vores interviewpersoner

og respondenter. Der bliver derimod efterspurgt løsningsforslag, der rammer bredere i den

almene befolknings dagligdag. Helt konkret kunne dette eksempelvis være en interaktiv

artikel om affaldssortering. Her kunne illustreres hvor meget affald en gennemsnitsdansker

smider ud på årsbasis, og hvordan dét at sortere sit affald i henholdsvist restaffald og

organisk affald kunne betyde for modtagerens drivhusgasudledning. Dette kunne yderligere

gradbøjes, så modtageren kunne se hvordan dét at sortere sit affald i restaffald, organisk

affald, plast, pap etc. ville påvirke modtagerens drivhusgasudledning.

Til gengæld ses en gennemgående tendens til, at alsidig formidling om både klimakrisen og

de løsninger, som særligt konstruktiv kritik tilbyder i forbindelse med klimavenlig handling på

individniveau, vægtes højt. Tilgangen hvorigennem klimajournalistikken formidles, er dermed

af stor relevans for interviewpersonernes forståelse af krisens alvor, samt deres

handlemuligheder for at gøre noget ved det. Det kan derfor tolkes som at transparensen

kommer til sin ret, når der fra journalistisk side ikke ses en overvægt af hverken konstruktiv
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eller kritisk nyhedsjournalistik, men en nuancerende mængde af begge dele. Det kan derfor

argumenteres at en journalistisk overvægt af en given journalistisk tilgang ikke er fordelagtig,

uanset om den er kritisk eller konstruktiv. Dertil hører, at der uagtet medielogikken kan

argumenteres, at DR’s public service-ansvar sandsynligvis bedst opnås gennem en øget

ligevægt mellem de forskellige journalistiske tilgange. Fortsætter vi ud af denne tangent, skal

det dog også understreges at der fra medielogisk side måske særligt i produktionen af

konstruktiv journalistik skal ske en øget vægtning af væsentlighedskriteriet, hvis

modtagerens motivation til at handle skal øges. Dertil skal endnu engang fastslås, at det ikke

er public service kanalens ansvar at opildne til handling. Dog kan det argumenteres at en

overvægt af kritisk journalistik i forbindelse med klimakrisen styrker modtagerens

handleevne lige så lidt, som en overvægt af konstruktiv journalistik. Det er med andre ord

vigtigt, for at en DR lever op til sit ansvar, at en nuanceret repræsentation af kritisk og

konstruktiv journalistik finder sted, hvis en styrkelse af handleevne hos modtageren skal ske.

Konklusion
Vi har i denne rapport undersøgt hvordan der i dansk journalistik kan skabes incitament til

klimahandling, med fokus på digitale public service medier.

Dette har vi undersøgt på baggrund af indsamlet empiri som indikerer, at der hos en del af

den danske befolkning allerede er skabt forståelse for, hvor alvorlig klimakrisen er. Denne

empiri har været grundlæggende for projektets relevans, og understøtter dermed også

problemformuleringen. Her tegnedes tilmed et billede af, at denne del af den danske

befolkning også ønsker at handle mere klimavenligt, og at bevæggrunden for, hvorfor de

ikke gjorde det, var af praktisk karakter.

Derudover har vi i denne rapport søgt at kortlægge de forudsætninger, som dansk public

service journalistik har, når det kommer til mediernes dækning af klimakrisen. Her stod det

klart at den historiske og teknologiske udvikling har affødt en form for medielogik, hvilket

påvirker den digitale journalistiks format, både hvad angår længde, prioritering af kriterier og

evne til at være interaktiv. Dette har, fra et postfænomenologisk synspunkt, også præget den

måde, journalistikken formidler et udsnit af verden til borgerne. Her muliggør den interaktive
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journalistik en ny måde at engagere læserne på. Generelt kan det her konkluderes at en

overvægt af bestemte kriterier, såsom konfliktkriteriet, kan være afgørende for, hvor

motiveret modtageren er hvad angår klimavenlig handling. På samme måde påvirker en

dominerende understregning af klimakrisens problemer modtageren på en demotiverende

måde. Dette ses dog primært, når denne vinkling ikke kædes sammen med løsningsforslag,

eller når vinklingen kædes sammen med løsningsforslag, som i modtagerens øjne enten

ikke vedkommer modtagerens hverdagsliv, eller synes særligt effektiv. Det kan på baggrund

af dette konkluderes, at der fra journalistisk side kan skabes incitament for klimahandling

hos modtageren ved inddragelse af konstruktive elementer, som netop vedrører

modtagerens hverdagsliv eller fremhæver en klimavenlig handling, som i modtagerens øjne

virker effektiv, hvad angår eksempelvis reduktion af modtagerens drivhusgasudledning.

Dertil hører, at det som nævnt i teori- og analyseafsnit omhandlende public service-kanaler,

ikke bør tillægges et ansvar for opildning til klimavenlig handling hos journalisten. Dog tyder

undersøgelserne i denne rapport på, at en styrkelse af danskernes handleevne på

klimaområdet, samt motivation for handling, kan optimeres ved hjælp af særligt konstruktiv

journalistik. Tilmed tilbyder interaktiv journalistik et supplement til formidlingen af komplekse

emner, såsom netop klimakrisen, der ifølge rapporten kan bidrage til en letforståelig og

fængende formidling.

Kort sagt, kan særligt inddragelse af konstruktiv journalistik i klimadækningen konkluderes at

have potentiale for at skabe incitament for klimahandling.

Derudover skal fastslås, at det på baggrund af denne rapport ikke er muligt at gøre klart,

hvordan den aktuelle danske mediedækning af klimakrisen ser ud, hos DR såvel som

generelt hos danske public service-medier. Potentialerne samt problematikkerne ved diverse

journalistiske former er fastslået på baggrund af en sparsom mængde artikler, inddraget i

etnografiske undersøgelser. Det er derfor muligt, at der ved en større undersøgelse af dansk

klimadækning ville tegnes et billede af andre problematikker samt muligheder for potentialer,

som ville skabe bedre incitament for klimahandling, end de foreslåede i rapporten. Dette

skyldes, at det i dette projekt ikke var muligt for os at tilgå større undersøgelser af dansk

klimadækning. De problematikker samt potentialer, som klarlægges i denne rapport skal

derfor forstås som mulige steder at vende blikket mod fra journalistisk side, for at styrke

handleevnen hos modtageren.
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