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This essay examines which news sources gets to talk about Sweden in American news 

features about events in Sweden and if they give a positive or negative image of 

Sweden. I opted to examine three of the main news channels in the USA: PBS, FOX 

and CNN.  I examined, more specifically, the sources gender, nationality and ethnicity, 

and which social position and status they had. Furthermore I also examined whether the 

sources were verbal or non-verbal and if they were visible or anonymous. Lastly I did 

an analysis of whether the sources gave a positive or negative image of Sweden in the 

news features. To execute the study I used the quantitative content analysis as my 

method. 

 

The results of the study show that the majority of the sources, used in American news 

features about events in Sweden, were Swedish professional males, who gave a negative 

image of Sweden. The majority of the sources were also visible and verbal. A small 

amount of the sources were anonymous, and PBS only used visible sources. The result 

did not differentiate much between the news channels, except when it came to if the 

sources were verbal or non-verbal. Every source used in PBS were verbal and the 

majority of the sources in FOX were verbal. In CNN’s news features, however, the 

majority of the news sources were non-verbal.  
 
 
Nyckelord 
 
Journalism, news sources, media, news features, news channels, USA, Sweden, 
reporters. 
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1 Inledning 
I februari år 2017 gjorde USA:s president, Donald Trump, ett uttalande om en händelse 

i Sverige kvällen innan. En händelse som de flesta svenskar var ovetandes om. Det 

visade sig att Donald Trump inte hänvisade till en händelse, utan till ett nyhetsinslag 

som sänts på den amerikanska nyhetskanalen FOX News kvällen innan (Sveriges 

Television, 2017). Dagarna som följde ställdes många frågor till presidenten och både 

svenska och amerikanska medier uppmärksammade Donald Trumps uttalande. 

Amerikanska nyhetskanaler började göra inslag om Sverige där olika källor fick 

varierande utrymme att förklara vad som egentligen hade hänt. Informationen som 

nådde mottagarna varierade beroende på vilken nyhetskanal man valde att titta på och 

vilken källa journalisterna valde att prata med.  

 

Enligt Berkowitz och Beach (1993) är interaktionen mellan journalister och 

nyhetskällor viktig för att skapa nyheter. De menar att informationen journalister 

grundar sina artiklar på oftast kommer från en eller flera källor. Journalistikens uppdrag 

i samhället är att informera allmänheten om nyhetshändelser nationellt och 

internationellt. För att journalisterna ska kunna dela med sig av fakta och vara 

trovärdiga behövs källor. I min mening spelar därför källor en viktig roll för att 

journalistiken ska kunna vara trovärdig och vilken information och av vem 

läsarna/tittarna får nyheterna. Valen journalisterna gör gällande vilka källor som ska 

användas kan säga en del om vilken vinkel de vill ha på inslaget och vad journalisterna 

vill säga till läsarna/tittarna. Det är alltså ett sätt för journalister att göra ett urval av vad 

de själva tycker är väsentliga källor och hur de vill att läsarna/tittarna ska uppfatta 

nyheten. I den här studien ska jag granska PBS NewsHour, CNN och FOX News val av 

källor i nyhetsinslag om Sverige. Uttalandet Trump gjorde om Sverige är en intressant 

faktor för den här undersökningen, då det under en kort begränsad period riktades 

mycket uppmärksamhet på Sverige i USA.  

 

Jag vill undersöka vilka källor som fick komma till tals om Sverige under 2017 och 

även in på 2018. Studien kan visa vilken bild amerikanska journalister vill måla upp av 

Sverige för sina tittare. I USA kan det vara så att man vill leverera en bild av Sverige 

och vinkla bilden till Donald Trumps fördel eller nackdel, beroende på nyhetskanalens 

politiska motivering. Valet av källa kan därför avgöra vad nyhetsinslagen har för vinkel.  
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Det kan även vara av allmänintresse att se vilken bild av Sverige som målas upp av de 

amerikanska nyhetskanalerna för de amerikanska tittarna, beroende på journalisternas 

val av nyhetskällor.  

 

Ur en journalistisk synvinkel är det intressant att se om det finns skillnader eller likheter 

i hur amerikanska nyhetsmedier och andra länder använder sig av källor. I fall de får 

information från enbart amerikanska källor, kan det måla upp en viss bild av Sverige för 

tittarna. Kön, etnicitet och nationalitet hos källorna kan också ge en uppfattning om 

vilken vinkel nyhetskanalerna vill ha i sina nyhetsinslag. Om enbart en sorts källa får 

komma till tals, får bara en historia höras. Det kan även finnas vikt i vilken roll källan 

har i samhället, om de är chefer, professionella, talespersoner, arbetstagare eller har en 

ospecificerad social position och status.  

 

Amerikanska nyheter har ofta tydliga politiska motiv (Washington Examiner, 2010). En 

faktor som spelar en stor roll i nyhetsrapporteringen. Därför är det viktigt, speciellt i 

dagsläget, att veta och förstå var källor kommer ifrån och varför de väljs. Källor kan 

väljas beroende på vilket politiskt motiv kanalerna har och vilken vinkling 

journalisterna vill ha på nyhetsinslaget. Vilket i längden kan påverka publikens 

uppfattning av verkligheten. I den här studien ska jag granska tre av USA:s främsta 

nyhetskanaler: FOX, PBS (Public Broadcasting Service), CNN (Cable News Network). 

De här tre kanalerna har alla olika motiv och finansieras på olika sätt. PBS är kanalen 

som mest kan liknas svensk public service, vars kanal är icke-kommersiell och 

finansieras med hjälp av donationer, till skillnad från både FOX och CNN. 

Sändningstider är också något som skiljer de tre kanalerna åt, då PBS NewsHour sänder 

kvällar sju dagar i veckan, medan CNN och FOX sänder nyheter dygnet runt (Public 

Broadcasting Service, 2018; Cable News Network, 2019; FOX News, 2019). 

Skillnaderna mellan de olika nyhetskanalerna är anledningen till att jag valt att granska 

dem, då jag vill undersöka om det finns likheter eller skillnader i val av källor och om 

amerikanarnas uppfattning av Sverige beror på vilka nyheter de ser på och deras val av 

källor. Samt om en politisk motivering och finansieringen ligger till grund för valet av 

nyhetskällor i nyhetsinslagen eller om nyhetskanalerna liknar varandra i val av källor 

och berättar mer om valet amerikanska nyhetskanaler överlag gör av källor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka källor nyhetskanalerna PBS NewsHour, FOX 

News och CNN använder i nyhetsinslag om Sverige. Jag ska granska vilka källor som 

får komma till tals med avseende på kön, nationalitet och etnicitet, samt källornas 

sociala position och status i samhället. Dessutom ska jag granska om de är synliga eller 

anonyma källor, muntliga eller icke-muntliga. Utöver det här ska jag analysera om 

källorna ger en positiv eller negativ bild av Sverige. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna som ska besvaras i den här studien är därför följande:  

- Vilken typ av källor får komma till tals med avseende på nationalitet, kön 

och etnicitet? 

- Vilken typ av källor får komma till tals när det handlar om social position 

och status i samhället? 

- Hur får källorna komma till tals med avseende på synlighet, anonymitet och 

muntligt och icke-muntligt? 

- Ger källorna en positiv eller negativ bild av Sverige och finns det skillnader 

mellan de olika kanalerna? 

 

 

2 Tidigare forskning 
Redan 1987 undersökte Leon V. Sigal journalisters val av nyhetskällor, där han till en 

början fokuserade på nyhetsartiklar om en händelse där en ovanlig sorts källa användes: 

en okänd person. ”Who is news?” var frågeställningen Sigal (1987) grundade sin 

undersökning på. Sigals slutsats var att, som han skrev, vem nyheten är beror på vem 

källan är för nyheten, vilket i sin tur beror på hur reportrar samlar in nyheterna.  

 

År 1993 skrev Berkowitz och Beach en artikel där de undersökte variationen på 

nyhetskällor beroende på typen av nyhet, i undersökningen har de även delat in källorna 

i kategorier beroende på vilken position de har. De utförde en kvantitativ 

innehållsanalys på artiklar i tidningarna Des Moines Register, Cedar Rapids Gazette och 

the Waterloo Courier som skrevs av reportrar på tidningarna och som fanns i 

nyhetsdelen av tidningarna. Studien utfördes under en tvåmånadersperiod. Grupperna 

källorna delades in i, enligt Berkowtiz och Beachs definitioner, var: chef, professionella 
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(läkare, advokater, lärare, etc.), talesperson, arbetstagare (sekreterare, fabriksarbetare 

och tekniker), position inte specificerad och icke-anslutna til nyhetenb. Slutsatsen i 

deras studie var att variationen av källor ökade i artiklar om händelser i närheten, samt 

att typen av källor i artiklarna valdes efter vilken sorts nyhet de skrev om.  

 

Senare på 90-talet forskade Allern (1997) kring PR-byråers och informationsrådgivare 

mediestrategier och nyhetsinflytande. År 2000 forskade även Sahlstrand om vilka typer 

av nyhetskällor som förekommer i svenska medier. Sahlstrand analyserade sammanlagt 

2000 svenska artiklar från tidningarna Sydsvenska Dagbladet, Snällposten, Svenska 

Dagbladet, Göteborgsposten och Dagens Nyheter. Han använde sig av metoden 

kvantitativ innehållsanalys. Sahlstrand upptäckte att manliga elitkällor förekom oftare 

som muntliga källor än vad kvinnliga källor gjorde. En annan upptäckt han gjorde var 

att könet hos källan berodde på artikelns ämne, samt om artikeln var skriven av en man 

eller kvinna. Kvinnliga källor var däremot mer frekventa i nyhetsintervjuer. Dessutom 

upptäckte Sahlstrand att om reportern var kvinna var det vanligare att en kvinna 

förekom som källa än om reportern var man (Sahlstrand, 2000).  

 

Berkowitz (2009) har även studerat journalisters relation med källor och hur relationens 

ständigt omväxlande maktpositioner kan påverka samhället i det långa loppet. Han 

menar att relationen är beroende av kontexten av bland annat tidsperioden, var reportern 

och källan träffas och bådas kön och etnicitet. De källor som får komma till tals beror på 

vad nyheten handlar om och under hur lång tidsperiod man skriver om händelsen.  

 

För min studie är däremot Sahlstrands (2000) och Berkowitz och Beachs (1993) tidigare 

forskning mest central på grund av att deras perspektiv liknar mina. Det min studie kan 

bidra till den här tidigare forskningen är, dels hur amerikanska medier rapporterar om 

specifikt Sverige och dels om hur amerikanska nyhetskanalers val av källor kan likna 

eller skilja sig från andra länders val av källor. Jag får dessutom vidare perspektiv 

genom att utöka min forskning med kön, etnicitet och nationalitet hos källorna.   

 

3 Teoretiska perspektiv 
I grunden tar min uppsats sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

Det centrala i socialkonstruktionism är att den verklighet människor uppfattar är 

konstruerad av olika sociala processer, där exempelvis kunskap frambringas av social 

interaktion och historiska faktum. Kunskapen människor har av världen är därför inte 
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den objektiva sanningen, därför att kunskapen och uppfattnigen av världen kan variera 

beroende på den sociala process man utsatts för. Olika världsbilder kan därför leda till 

olika sociala handlingar. Det kan alltså framkomma sociala konsekvenser på grund av 

olikheter i kunskap och sanning mellan olika personer. Allt beror på den sociala process 

man varit med om (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

En del av den sociala processen är medier. Medier och journalistik är med i skapandet 

av människors uppfattning av verkligheten. Socialkonstruktionism är därför väsentligt 

för min uppsats, då jag ska analysera hur amerikanska journalisters val av källor kan 

måla upp en bild av Sverige. De amerikanska nyhetsinslagen är en del av den sociala 

process som skapar en bild av verkligheten. Valet av källor och vilken bild källorna ger 

av Sverige är en del av den sociala processen och skapar en bild av den svenska 

verkligheten.  

 

3.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin innebär att mediernas val av nyheter kan påverka publikens 

uppfattning av händelser. Medier påverkar publikens tänkande kring nyhetshändelser. 

McCombs och Shaw (1972) undersökte hur olika medier påverkar hur personer röstar i 

val. I deras granskning menar de att medier kan påverka vilka partier/personer folk 

röstar på.  

 

McCombs och Shaw (ibid) menar på att medier reproducerar en imperfekt bild av den 

politiska världen och de bevisar att personer som röstar ofta delar mediers perspektiv på 

politiken. Dagordningsteorin är intressant för min studie då jag ska undersöka vilka 

källor som får komma till tals i amerikanska nyhetsinslag om Sverige och min studie 

kan visa vilken typ av källor som de amerikanska nyhetskanalerna prioriterar, som 

möjligtvis kan påverka tittarna. 

 

Källorna som de amerikanska nyhetskanalerna, PBS, FOX och CNN, ser som relevanta 

för sina nyhetsinslag om Sverige kan visa den bilden de vill att deras tittare ska få av 

Sverige. Deras val av källa kan alltså visa nyhetskanalens vinkel och vad de vill att 

tittarna ska tänka och kan bero på olika faktorer. De bildar tittarnas uppfattning 

beroende på vem källan är och hur de ska uppfatta nyheten. Vilka källor som 

journalisterna värderar som bra för inslag för att informera sina tittare om händelser i 
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Sverige. Därför är det intressant, utifrån dagordningsteorin tillsammans med mina andra 

valda teoretiska perspektiv, att studera vilka källor som får komma till tals.  

 

3.1.1 Nyhetsvärdering med inrikting på nyhetskällor 

Enligt Strömbäck (2015) sker ett oräkneligt antal händelser runt om i världen, men 

medier uppmärksammar enbart en liten andel av dem. Det handlar om att medierna 

nyhetsvärderar. Den här värderingen gäller även valet av nyhetskällor. Journalister 

väljer oftast själva vilken källa de vill ha med i ett nyhetsinslag och val av källor kan 

därför visa hur en nyhetskanal nyhetsvärderar när det kommer till nyhetskällor.  

 

Enligt Galtung och Ruge (1965, s. 69-70) är negativ rapportering en faktor i 

nyhetsvärderingen. De menar att negativa nyheter är lättare att skapa, samt att de flesta 

tittare finner negativa nyheter som negativa, medan positiva nyheter kan uppfattas som 

positiva för vissa och negativa för andra. Dessutom menar Galtung och Ruge att 

negativa nyheter uppfyller ett visst behov i människor och att negativa nyheter är mer 

oförväntade än positiva nyheter. Det här kan vara väsentligt för min studie, då jag ska 

undersöka om källorna ger en positiv eller negativ bild av Sverige. Det vill säga om 

amerikanska medier värderar positiva, negativa eller neutrala åsikter om Sverige i sina 

nyhetsinslag och om det finns skillnader eller likheter mellan hur de olika 

nyhetskanalerna nyhetsvärderar negativ rapportering.  
 
 
3.2 Journalistik, källor och makt 
 
3.2.1 Social position och status 

I Berkowitz och Beachs (1993) studie delade in källorna, som de skulle analysera, i 

olika grupper. Kategorierna konstruerades beroende på källornas status inom en 

organisation och vad de pratade om. Grupperna var: myndighet, ansluten medborgare 

och icke-ansluten medborgare. Källornas status delades in i grupperna: chef, 

professionella (läkare, advokater, lärare, etc.), talesperson, arbetstagare (sekreterare, 

fabriksarbetare och tekniker), position inte specificerad och icke-anslutna.  

 

Berkowitz och Beachs (ibid, s. 8-9) slutsats var att källor som var icke-anslutna till 

nyheten ökade i icke-rutinmässiga nyheter och anslutna källor minskade, samt skedde 

en liten ökning av myndighetskällor. I icke-rutinmässiga nyheter minskade även antalet 
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chefer och professionella som källor. Talespersoner och arbetstagare förekom mer 

frekvent i icke-rutinmässiga nyheter.   

 

I studien framkom även att nyheter, som handlade om en händelse som skett geografiskt 

nära, förekom myndighetskällor och icke-anslutna källor mer frekvent. Anslutna källor 

minskade i konfliktnyheter (Berkowitz & Beach, 1993, s.8-9). Deras slutsatser var att 

det förekom en större variation av källor i artiklar om händelser som skett i närheten. 

Berkowitz och Beach (ibid, s. 9-10) menar att tidningarna var mer mottagliga för 

nyheter som påverkade och intresserade läsarna, vilket främst är om händelser i 

närområdet. Journalister väljer alltså från ett större utbud av källor när det har skett 

något i närheten. Däremot om det sker något på ett längre avstånd väljs den mest 

synliga källan, den källan som är lättast att få tag på. Att ta med icke-anslutna källor i 

artiklar om andra områden, begär mer arbete från journalisten. Dessutom menar 

Berkowitz och Beach att källor känner bättre till tidningar från sitt egna område och har 

därför större möjlighet att ta kontakt med tidningen och ställa upp som en nyhetskälla. 

En annan slutsats i deras studie var att talespersoner och arbetstagare förekom mer i 

icke-rutinmässiga nyheter, vilket Berkowitz och Beach (ibid, s. 10) menar beror på att 

talespersoner, vid nyheter om företag, är den lättaste ingången. Därefter används 

arbetstagare för att göra artiklarna mer mänskliga. 

 

Den här teorin är viktig för min studie därför att jag ska analysera källornas sociala 

position och status. Berkowitz (2009) påpekar även att journalister måste ha källor för 

att vara trovärdiga. Om en journalist enbart går på vad de själva vet, blir det inte lika 

trovärdigt som när de har en eller flera källa/-or som grund till sin information. Han 

menar att interaktionen mellan journalister och deras källor långsiktigt kan påverka 

människors uppfattning av hur världen kretsar.  

 

Landet, journalisterna pratar med sina källor i, påverkar även valet av källa och 

relationen mellan journalist och källa, enligt Berkowitz (ibid). Berkowitz menar att det 

beror på olikheter i pressens system och mediernas roll i det specifika samhället. Den 

här teorin är relevant i min studie, då jag ska granska amerikanska nyhetsinslag om 

Sverige. Nyhetsinslagen skapas av amerikanska journalister i USA och handlar om ett 

annat land, det vill säga Sverige.  

 

Sahlstrands (2000) resultat visar att majoriteten av de muntliga källorna var elitkällor. 

Sahlstrand menar att mängden elitkällor som används i artiklarna han analyserade kunde 
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ge en missvisande bild av samhället och att informationen från källorna begränsas till de 

områden elitkällorna har erfarenhet av. Han påpekar att nyhetstexternas trovärdighet 

etableras med hjälp av källorna. Sahlstrands teori om elitkällor passar i min 

undersökning om vilken social position och status källorna har.  

 

3.2.2 Synlig eller anonym 

Sahlstrand (2000) delar upp källor i elit- och icke-elitkällor, muntliga och icke-muntliga 

källor och synliga och anonyma källor. Sahlstrand menar att synliga källor förekommer 

mer frekvent i svenska nyhetstexter än anonyma källor, men anonyma källor 

förekommer i större utsträckning i artiklar om brott, olyckor och sociala frågor.  

Dessutom menar han att muntliga källor förekommer mer än icke-muntliga källor, 

vilket leder till att nyhetstexten håller sig aktuell och nyhetsmässig. Dock har den 

muntliga dominansen en tendens att lämna över sändarfunktionen till källorna. 

 

Sahlstrand (2000) påpekar att nyhetstexternas trovärdighet etableras med hjälp av 

källorna, vilket påverkas av om de är muntliga eller icke-muntliga och synliga eller 

anonyma. Med muntliga källor menas om källorna själva får tala, medan icke-muntliga 

källor är om reportern förmedlar källans information. Det här är intressant för min 

studie, eftersom jag ska undersöka vilka källor som förekommer i amerikanska 

nyhetsinslag om Sverige. 

 

Sahlstrands (ibid) resultat visar även att det genomsnittligen är med tre nyhetskällor i en 

nyhetstext och att informationskvaliteten ökar ju fler källor som används, dessutom att  

journalister använder sig av mer källor om det är en konfliktnyhet. 

 

3.2.3 Genus, nationalitet och etnicitet 

Enligt Roosvall och Widestedt (2015) analyserar man postkolonialism i olika material 

genom att undersöka maktrelationerna mellan nationalitet, etnicitet, religion och genus. 

I min studie fokuserar jag enbart på nationalitet, etnicitet och kön hos källorna. 

Postkolonialism innebär att undersöka strukturellt betingade ojämlika förhållanden som 

påverkar grupper. Något jag vill studera i min studie är bland annat om och hur 

postkolonialism visar sig i amerikanska nyhetsinslag om Sverige.  

 

Roosvall och Widestedt (ibid) menar att varje maktaspekt som målas upp i medier 

påverkar livssituationen för individer och hur grupper framställs i fakta och fiktion. De 
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påpekar att de mest förtryckta grupperna i ett samhälle är de som oftast blir utsatta för 

mediernas symboliska förtryck.  

 

I postkolonial teori blir en persons identitet inte synlig förrän den avgränsas i 

förhållande till något annat. Man tar fasta på något som skiljer sig från sitt egna, det vill 

säga att man delar upp det i ett “vi och dem”. “De andra” är annorlunda och står i 

kontrast till “oss”. “De andra” är underordnade (Brune, 2004, s. 35-36). Brune (ibid, s. 

36) menar att konstruktioner av kulturella identiteter kan vara problematiska. För det 

första är relationen mellan kolonisatör och koloniserad ojämlik och det är kolonisatören 

som beskriver den situation som råder och den blir därmed upphöjd till den 

dominerande sanningen i ett samhälle vid en specifik tidpunkt. Det andra problematiska 

med konstruktioner av kulturella identiteter, menar Brune, är att beskrivningen 

legitimerar kolonisatörens övermakt. Den postkoloniala teorin är intressant för den här 

studien för att studera hur amerikanska nyhetskanaler målar upp Sverige och om de 

skiljer Sverige som “de andra” eller om de ser det som ett “oss”, beroende på vilka 

källor de har med i sina nyhetsinslag.  

 

Ett annat intressant teoretiskt perspektiv för min studie är intersektionalitet. Roosvall 

och Widestedt (2015) skriver att intersektonalitetsanalys innebär att analysera hur olika 

maktsymmetrier, bland annat kön, etnicitet och nationalitet, samverkar i skapandet av 

identiteter. De menar att skärningspunkten mellan exempelvis kön, etnicitet och 

nationalitet skapar olika maktpositioner.  

 

Lykke (2003) skriver om att det teoretiska begreppet intersektionalitet ligger i en 

skärningspunkt mellan postmodern feministisk teori, postkolonial teori, black feminism 

och queer-teori. Samt att teorin har ambitionen att belysa relationen mellan genus och 

etnicitet. Lykke påpekar att begreppet intersektionalitet belyser hur individer 

subjektiveras på grund av föränderliga och interagerande diskurser och maktaxlar kring 

bland annat genus, etnicitet, klass, ålder, sexuell preferens, profession och nationalitet 

(ibid, s. 52).  

 

Det intersektionella perspektivet är intressant i min studie eftersom jag vill undersöka 

vilka källor som får komma till tals, vilket innebär att jag undersöker kön, nationalitet 

och etnicitet hos källorna i PBS, FOX och CNN. Dessutom om det finns likheter och 

skillnader mellan nyhetskanalernas representation och hur det kan skapa olika 

maktpositioner. Det här perspektivet är viktigt för min studie då jag vill undersöka olika 
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maktpositioner utan att enbart fokusera på social position och status, vilket även ingår i 

det intersektionella perspektivet. Jag vill vara heltäckande och fånga in alla aspekter.  

 

Berkowitz (2009) undersökte även relationen mellan källor och reportrar, där 

maktpositionerna ständigt omväxlas mellan de två parterna. Han menar att relationen är 

beroende av kontexten av bland annat tidsperioden, var reportern och källan träffas och 

bådas kön och etnicitet. De källor som får komma till tals beror på vad nyheten handlar 

om och under hur lång tidsperiod man skriver om händelsen. Det här är något jag vill 

undersöka i min studie, specifikt inriktat på källornas kön, etnicitet, nationalitet och 

sociala position och status i samhället. Enligt Berkowitz har exempelvis kvinnor mindre 

tillgänglighet till journalister och har mindre makt för att kunna påverka interaktionen 

med journalisterna. Även Sahlstrand (2000) påpekar att manliga källor förekommer mer 

frekvent i svenska artiklar än vad kvinnliga källor gör. En annan slutsats Sahlstrand drar 

är att det är flest manliga elitkällor som får komma till tals i den svenska 

storstadsmorgonspressens utbud av riksnyheter. Källornas kön berodde på, enligt 

Sahlstrand, artikelns ämne och könet hos reportern. Vanligast var, enligt hans studie, att 

kvinnliga källor förekom mer frekvent om reportern själv var kvinna. Det här är 

intressant för min studie för att jag vill studera vilket kön källorna har i amerikanska 

nyhetsinslag om Sverige och om det finns likheter eller skillnader mellan de olika 

nyhetskanalerna. 

 

3.3 Sammanfattning 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt och intersektionellt perspektiv, har jag försökt skapa 

ett helhetsorienterat teoretiskt ramverk för att kunna analysera vilka källor som får 

komma till tals i amerikanska nyhetsinslag om Sverige i nyhetskanalerna PBS, FOX och 

CNN. Dagordningsteorin och teorin om nyhetsvärdering är relevanta för att förstå vilka 

källor amerikanska nyhetskanaler tycker är mest väsentliga, inte minst då det handlar 

om social position och status samt huruvida de är synliga, anonyma, muntliga eller icke-

muntliga. Genusteori och postkolonial teoribildning är i sin tur centrala för förståelsen 

av källorna med avseende på kön, etnicitet och nationalitet.  

 



  
 

11 

4 Metod  

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att utföra min studie använde jag metoden kvantitativ innehållsanalys, som enligt 

Esaiasson et al. (2017) innebär att undersöka innehållet i exempelvis nyhetsinslag 

genom att basera undersökningen på jämförbara uppgifter som därmed kan analyseras 

med numeriska värden. Det främsta kriteriumet för en kvantitativ innehållsanalys är 

frekvens och utrymme, det vill säga att undersöka hur ofta och hur mycket en viss 

kategori förekommer i ett material. En kvantitativ innehållsanalys är främst användbart 

när man vill ha svar på frågor om hur ofta en viss kategori förekommer i ett material, i 

mitt fall var det hur ofta en vissa typer av källor förekommer i amerikanska nyhetsinslag 

om Sverige.  

 

Jag valde att använda metoden kvantitativ innehållsanalys i min studie, för att jag var 

intresserad av att studera källors utrymme och fördelning i amerikanska nyhetsinslag 

om Sverige. Jag ville undersöka amerikanska nyhetskanalers val av källor, med 

avseende på källornas olika aspekter. Jag ansåg att den här metoden var mest relevant 

för min uppsats och det jag ville undersöka, eftersom jag ville analysera källornas 

frekvens och utrymme. 

 

I min studie analyserade jag de numeriska värdena beroende på hur frekvent och hur 

ofta de förekommit i nyhetsinslagen. Det vill säga att jag analyserade hur ofta en viss 

typ av nyhetskälla förekom i mitt urval av amerikanska nyhetsinslag om händelser i 

Sverige. Det var relevant för min studie att använda en kvantitativ innehållsanalys för 

att kunna studera kön, etnicitet och nationalitet hos källorna, samt vilken social position 

och status i samhället källorna har och om de är muntliga eller icke-muntliga, synliga 

eller anonyma. Dessutom för att undersöka om källorna gav en positiv eller negativ bild 

av Sverige. Anledningen till att den här metoden var mest relevant var för att jag skulle 

kunna studera vilka källor som mer frekvent får komma till tals och hur stort utrymme 

de får i amerikanska nyhetsinslag om Sverige.  

 

För att utföra en kvantitativ innehållsanalys behövde jag, enligt Esaiasson et al. (2017), 

en datamatris, med analysenheter, kategorier och variabelvärden. Analysenheterna i 

studien blev själva källorna som kategoriserades efter alfabetet och variabelvärdena blev 

kön, etnicitet, nationalitet, om källan är muntlig eller icke-muntlig, synlig eller anonym 

och vilken position den har i samhället. Utifrån det här skapade jag ett kodschema, där 
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mina värden kunde kategoriseras. Från kategorierna gjorde jag om det till numeriska 

värden som jag analyserade och tolkade. 

 

4.1.1 Operationalisering 

För att utföra studien behövdes de teoretiska perspektiven operationaliseras, det vill 

säga att de teoretiska definitionerna i studien tilldelades operationella indikatorer 

(Esaiasson et al., 2017, s. 56). I den här studiens fall blev det variabelvärdena. 

Operationaliseringen i studien har inneburit att jag gjort om de valda teoretiska 

perspektiven till variabelvärden utifrån mina forskningsfrågor. Variabelvärdena är det 

främsta i en kvantitativ innehållsanalys för att kunna sammanställa ett ordentligt 

resultat. Variablerna jag valde var beroende variabler, som Esaiasson et al. (2017, s. 53-

54) menar är användbart när man vill förklara och tolka analysenheters egenskaper. 

Vilket var syftet med min analys. Valet av variabelvärden grundade jag på dels 

Sahlstrands (2000) och dels Berkowitz och Beachs (1993) tidigare forskning och även 

utifrån ett intersektionellt perspektiv.  

 

Variabelvärdena är delvis grundade utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det vill säga 

att dela in i kategorier så som kön, etnicitet och nationalitet (Roosvall och Widestedt, 

2015). Anledningen till att jag ville ha med de här kategorierna var för att jag ville 

analysera skillnader och likheter i hur ofta olika källor, med avseende på kön, etniciteter 

och nationalitet, förekommer i nyhetsinslag om Sverige och vilken bild som målas upp 

av Sverige för de amerikanska nyhetstittarna. 

 

Precis som i Sahlstrands (2000) forskning valde jag att granska om källorna var synliga 

eller anonyma, det vill säga om de benämns med namn eller om de är anonyma källor. 

Dessutom om de var muntliga eller icke-muntliga, med det menar jag om källorna 

själva fick prata eller om det var reportern som förmedlade källans information. 

 

Jag valde att dela in källornas sociala position och status efter Berkowitz och Beachs 

(1993) variabelvärden. Kategorierna jag valde att ta med i mina variabelvärden var: 

chefer, professionella (läkare, advokater, lärare, etc.), talesperson, arbetstagare 

(sekreterare, fabriksarbetare och tekniker) och sociala position och status inte 

specificerad. Jag lade även till kategorin student, för att jag ansåg den vara väsentlig och 

för att det inte fanns en kategori som omfattade den. Jag ansåg att Berkowitz och 

Beachs variabelvärden var mest relevanta för att undersöka källornas sociala position 

och status i min analys.  
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Sista variabelvärdet jag valde var om källorna gav en positiv, negativ eller neutral bild 

av Sverige. Med neutral bild menade jag att källorna varken lade ett positivt eller 

negativt värde i deras information om Sverige. I kategorin neutral räknades även om 

källan både delgav en positiv och negativ bild av Sverige.  

 

4.2 Material 

Min kvantitativa innehållsanalys utformades så att jag kunde granska inslagen och räkna 

in källorna i mina valda kategorier. Först och främst valde jag vilka nyhetskanaler som 

jag ville studera. Jag valde PBS NewsHour, FOX News och CNN. Anledningen till att 

jag valde just de här kanalerna var för att de är tre av de största nyhetskanalerna i USA. 

PBS NewsHour, FOX News och CNN skiljer sig en del från varandra, både hur de 

finansieras och deras politiska agenda. Jag ville ha tre kanaler som skiljde sig från 

varandra för att se om det fanns likheter eller skillnader mellan vilka källor kanalerna 

använde sig av. 

 

4.2.1 Urvalsprinciper 

För att samla materialet som behövdes till studien använde jag mig av sökmotorerna på 

vardera nyhetskanals webbsida. Datumet jag gjorde mina sökningar var 20 november 

2018 och jag valde att söka mellan 1 januari 2017 och 19 november 2018, anledningen 

till den breda tidsperioden var för att jag ville ha ett ordentligt och grundligt material för 

den här studien. Sökorden jag valde var “Sweden” och “Swedish”.  

 

Utifrån den grundläggande principen kommer studien omfatta 60 nyhetsinslag, fem 

inslagen från PBS, 27 inslag från FOX och 28 inslag från CNN. Det är noterbart att det 

analyserades ett mindre antal nyhetsinslag från PBS, det kan ha varit på grund av att 

PBS sänder nyheter mindre frekvent än de andra kanalerna. Jag tyckte att antalet 

nyhetsinslag inte spelade någon större roll, utan jag värderade användningen av källor 

högre och vilka som får komma till tals. 

 

Jag gjorde ett strategiskt urval av nyhetsinslagen jag valde att undersöka. Som jag skrev 

innan, valde jag först och främst nyhetskanalerna vars nyhetsinslag jag ville analysera. 

Jag valde att inte analysera alla amerikanska nyhetskanaler, utan jag valde enbart tre. 

Jag ansåg att PBS, FOX och CNN var de främsta och att det fanns olikheter mellan 

kanalerna som gör att resultatet går att generalisera. Jag valde alltså att avgränsa mig till 
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ett fåtal nyhetskanaler. Dessutom var nyhetsinslagen ett strategiskt urval, som enligt 

Esaiasson et al. (2017) innebär att göra ett mindre urval av material utifrån ett större 

material. I slutändan handlade om att jag skulle kunna generalisera resultaten, det vill 

säga att resultaten kunde generaliseras till amerikanska nyhetsinslag överlag. 

 

Jag var primärt intresserad av nyhetsrapportering kring händelser i Sverige eller där 

Sverige var inblandade, det innebar att jag uteslöt underhållning och sport, då det 

specifikt inte handlade om Sverige. Jag räknade källor som personer som intervjuas i 

inslagen eller när reportrar refererade eller citerade en person eller organisation. Det 

finns ett brett spektra över olika sorters källor, men jag valde att avgränsa till enbart 

människor och uteslöt därför när nyhetskanalerna refererade till nyhetsbyråer, tidningar, 

organisationer och myndigheter. Dessutom uteslöt jag när nyhetskanalerna använde 

andra nyhetskanaler som källor, samt när källor kom till tals i nyhetsinslag från andra 

nyhetskanaler. Anledningen till det här var att jag inte tyckte det var relevant för min 

studie att ha med källor, så som nyhetsbyråer, tidningar och andra nyhetskanaler, för att 

det inte ingick i det jag ville undersöka. Den sortens källor kan inte kategoriseras in 

efter kön, etnicitet och nationalitet, samt social position och status i samhället. Vilket 

var huvudsyftet med min studie. Jag uteslöt utlandskorrespondenter för att de jobbar för 

nyhetskanalen. Dessutom valde jag att enbart ha klipp och inte artiklar. 

 
4.2.2 Kodschema 
 

Kodschemat jag konstruerade var följande: 

 

 

Under källor fyllde jag i alfabetet, så jag lättare kunde identifiera vilket nyhetsinslag 

källorna förekom i. Källornas egentliga identitet var inte relevant för min undersökning, 

vilket var en annan anledning till att koda med hjälp av alfabetet. Variabel 1-2 var till 

för att känneteckna från vilken kanal och vilket datum nyhetsinslagen sändes.Variabler 

3-10 var variablerna som svarade på mina forskningsfrågor, det vill säga kön, etnicitet 

och nationalitet hos källorna, deras sociala position i samhället, samt om de är muntliga 

eller icke-muntliga, synliga eller anonyma och om källorna delgav en positiv eller 

negativ bild av Sverige. Variablerna var följande:  
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Variabel 1 (Nyhetskanal): PBS, FOX eller CNN. 

Variabel 2 (Datum): Här kategoriserades vilket datum nyhetsinslaget sändes, 

exempelvis 2017-04-07. Det var för att jag lättare skulle kunna identifiera inslagen.  

Variabel 3 (Kön): Kvinna, man eller icke identifierbar. 

Variabel 4 (Nationalitet): Här undersöktes nationaliteten hos källan om den var 

identifierbar, om inte placerades källan under kategorin “icke identifierbar”. 

Variabel 5 (Etnicitet): Under variabel 5 undersöktes etniciteten hos källan, även här 

ingick kategorin “icke identifierbar”.  

Variabel 6 (Muntlig eller icke-muntlig): Den här variabeln undersökte om källorna 

fick prata själva eller om reporter själv förmedlade vad källan sagt. 

Variabel 7 (Synlig eller anonym): Variabeln räknade huruvida källorna syntes i inslag, 

det vill säga kunde identifieras eller om de var anonyma. Källorna som visades i bild, 

men ej var namngivna, räknades som synliga, då man fick se vilka de var.  

Variabel 8 (Ämne): Själva inslagets ämne räknades även in, för att underlätta min 

resultaträkning. 

Variabel 9 (Social position och status i samhället): Chefer, Professionella (läkare, 

advokater, lärare, forskare, politiker etc.), Talesperson, Arbetstagare (sekreterare, 

fabriksarbetare och tekniker), Student, Social position och status inte specificerad. 

Variabel 10 (Positiv eller negativ): Gav källan en positiv, negativ eller neutral bild av 

Sverige? 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag utförde min analys genom att först bestämma nyhetskanaler som jag ville analysera 

och sökorden för att hitta nyhetsinslagen. Därefter började jag mina sökningar och 

samlade mitt material till analysen. Jag valde dessutom mina variabelvärden och 

konstruerade ett kodschema som jag använde för att samla resultat och utföra analysen. 

Samtidigt som jag skapade mitt kodschema antecknade jag steg för steg i ett 

anteckningsblock för att jag skulle kunna försäkra mig om att ingen data skulle gå 

förlorad. När jag blev färdig med ovanstående påbörjade jag analysmomentet. Jag 

granskade nyhetsinslagen ett efter ett och antecknade i mitt block och skrev in 

variabelvärdena i kodschemat. Väl färdig med samlandet av data påbörjade jag att 

sammanställa mitt resultat, genom att räkna ut procenten och göra grafik. 

Avslutningsvis skrev jag min analys och slutdiskussion. 
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4.4 Metodkritik 

Metoden kvantitativ innehållsanalys har både sina positiva och negativa sidor. Till 

skillnad från den kvalitativa textanalysen, består en kvantitativ innehållsanalys enbart av 

analysenheter som behandlas likvärdigt och tillskrivs samma vikt. I den kvantitativa 

innehållsanalysen fokuserar man mer på delarna av en helhet, vilket kan leda till att man 

inte får ett omfattande resultat (Esaiasson et al., 2017, s.211). I min undersökning 

granskade jag enbart vilka källor som får komma till tals och om de gav en positiv eller 

negativ bild av Sverige, inte vad källorna eller reportern själva sagt. Jag granskade inte 

heller ämnena i nyhetsinslagen, det kan betyda att mina resultat inte visar hela bilden 

som byggs upp av amerikanska nyhetskanaler i nyhetsisnlag om Sverige. Esaiasson et 

al.(ibid) menar att kritiker till den kvantitativa innehållsanalysen anser att metoden river 

enbart lite på ytan. Min undersökning rev därför enbart lite på ytan enligt kritiker. 

Däremot, för min undersökning om vilka som får komma till tals i amerikanska 

nyhetsinslag om Sverige, ansåg jag den kvanititativa innehållsanalysen som mer 

väsentlig, då det handlar om frekvenser och utrymme.  

 

En kvantitativ innehållsanalys innebär inte enbart att mekaniskt räkna sina resultat, utan 

även att tolka.  Det kan ses som både positivt och negativt. Delvis går det emot kritikers 

åsikt om att den kvantitativa innehållsanalysen enbart handlar om mekaniskt räknande, 

det handlar även om tolkingar (Esaiasson et al., s. 199). Men det kan vara problematiskt 

eftersom det bygger på forskarens, mina, egna tolkningar av variabelvärdena. Det 

betyder att mina tolkningar inte överensstämmer med hur andra skulle tolka 

kategorierna.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Jag har försökt att se till att ha en hög grad av validitet genom att operationalisera mina 

valda teoretiska perspektiv, det vill säga att jag gjorde om dem till variabler. Jag valde 

teorierna för att de passar mitt övergripande syfte och konstruerade sedan variabler 

utifrån teorierna. Anledningen till operationaliseringen var att möjliggöra 

undersökningen av källornas kön, etnicitet, nationalitet och sociala position och status 

genom att kategorisera variablerna. Dessutom operationaliserade jag om källorna var 

synliga eller anonyma, muntliga eller icke-muntliga, samt om de gav en positiv eller 

negativ bild av Sverige. Utöver att operationalisera de teoretiska perspektiven valde jag 
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även att analysera vilka källor som får komma till tals i tre olika nyhetskanaler för att 

höja studiens representativitet för amerikanska nyhetskanaler. Noterbart var att jag inte 

analyserat alla nyhetskanaler i USA, men jag valde att analysera tre av de största 

kanalerna. Kanalernas bakgrund skiljer varandra dessutom och kan därför visa på om 

bakgrunden skapar olika val av källor eller om valen liknar sig oavsett nyhetskanal. 

 

Jag har sett till att uppsatsen har en hög reliabilitet genom att jag utförde min studie två 

gånger om. Jag såg till att mitt resultat var detsamma och finslipade mina urval för att 

kunna besvara mina forskningsfrågor. Jag har dessutom antecknat analysen steg för 

steg. Utöver mitt kodschema antecknade jag alla mina resultat i ett separat 

anteckningsblock för att försäkra mig om att resultatet inte skulle bli fel. Jag kodade 

även källorna, så jag lättare skulle kunna identifiera dem ifall det fanns frågetecken 

under studiens gång. 

 

4.6 Forskningsetik 

En faktor i att behålla god forskningssed är, enligt Vetenskapsrådet (2017), att man 

samlar in material utan att en specifik individs identitet antecknas, för att hålla 

forskningen anonym. För att behålla en god etik tog jag därför inte med namnen på 

källorna i min forskning. Anledningen till det här var att jag inte tyckte det var väsentlig 

information att ha med i studien och att personerna i fråga inte valt att delta i studien 

med namn. Dessutom valde jag att inte ha med specifika namn som nämns i inslagen av 

varken reportrar eller källor, då den information inte heller var relevant. 

 

5 Resultat 
Sammanlagt, efter mina valda avgränsningar, analyserade jag 183 källor från de 60 

valda nyhetsinslagen. 34 källor från PBS:s nyhetsinslag, 65 källor från CNN:s 

nyhetsinslag och slutligen 84 källor från FOX:s nyhetsinslag. PBS använde 

genomsnittligen 6,8 källor per nyhetsinslag om Sverige. CNN använde i genomsnitt 

cirka 2,3 källor per inslag och FOX använde i genomsnitt 3,1 källor per inslag.  

 

5.1 Synliga, anonyma, muntliga och icke-muntliga 
 
PBS hade inte med någon anonym källa i sina inslag om Sverige, det vill säga att alla 34 

källor var synliga. Till skillnad från både CNN och FOX. Av CNN:s 65 källor som jag 

analyserade var 51 synliga och resterande 14 anonyma. Procentuellt var cirka 78 
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procent av källorna i inslagen från CNN synliga och 22 procent var anonyma. I inslagen 

från FOX var 78 källor synliga och sex källor anonyma, det vill säga att synliga 

övervägde med 93 procent. Sju procent av källorna var anonyma.  

 

När det gällde muntliga och icke-muntliga källor skiljde det sig en del mellan de olika 

nyhetskanalerna. I PBS var samtliga 34 källor muntliga, medan CNN och FOX 

varierade mellan användandet av muntliga och icke-muntliga källor. Majoriteten av 

CNN:s källor var icke-muntliga, medan majoriteten av FOX:s källor var muntliga. Det 

vill säga att i CNN:s samtliga inslag var 57 procent icke-muntliga och resterande 43 

procent muntliga. Antalet muntliga i CNN var 28 källor och icke-muntliga källor var  

37. I FOX:s inslag var 62 procent av källorna muntliga och 38 procent icke-muntliga, 

vilket, av de sammanlagda 84 källorna var 52 muntliga och 32 icke-muntliga.  

 

 

 

5.2 Genus, nationalitet och etnicitet 
 
5.2.1 Fördelningen mellan manliga och kvinnliga källor 

Som tidigare redovisat hade PBS inte med några anonyma källor, till skillnad från både 

CNN och FOX. Alla källor räknas därför inte med i resultatet för kön hos källorna, då 

det inte gick att identifiera.  

Figur 1. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga källor i 
PBS:s nyhetsinslag om Sverige. 

Figur 2. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga källor 
i CNN:s nyhetsinslag om Sverige. 
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Av de sammanlagda 34 källorna i PBS:s nyhetsinslag om Sverige var 24 källor manliga 

och tio kvinnliga. Det var sammanlagt 65 källor från CNN, varav könet hos 49 av dem 

kunde identifieras. I FOX:s nyhetsinslag var det sammanlagt 76 källor vars kön kunde 

identifieras av sammanlagt 84 källor. Figur två visar fördelningen mellan manliga och 

kvinnliga källor i CNN:s nyhetsinslag. Sammanlagt var det 49 källor vars kön kunde 

identifieras. Av dem 49 källorna var 39 manliga och tio kvinnliga. I FOX:s nyhetsinslag 

var det med totalt 62 manliga källor och 14 kvinnliga källor som redovisas i figur tre.  

 

5.2.2 Nationalitet  

Majoriteten av källorna i alla nyhetskanaler, i inslagen om Sverige, var svenskar.  

 

 

Figur 3. Fördelningen mellan manliga och kvinnliga källor i FOX:s 
nyhetsinslag om Sverige. 
 

Figur 4. Fördelningen mellan källornas nationaliteter i 
PBS:s nyhetsinslag om Sverige. 

 

Figur 5. Fördelningen mellan källornas nationaliteter i 
CNN:s nyhetsinslag om Sverige. 
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I PBS:s nyhetsinslag var 27 av källorna svenskar och två var amerikaner. Resterande 

nationaliteter som förekom i nyhetsinslagen var tyskar, danskar, syrier, iranier och en 

person från Zimbabwe, de grupperades in i gruppen “övrigt” på grund av att det enbart 

förekom en källa från varje nationalitet i inslagen. Till gruppen “övrigt” var det totalt 

fem källor. 

 

I CNN var 42 källor svenskar, tio källor amerikaner, fyra danskar, sex övriga och sex 

källors nationalitet gick inte att identifiera på grund av deras anonymitet. I “övrigt”-

gruppen förekom en av vardera nationalitet, vilket i CNN:s fall var en italienare, en 

Israel och en fransk källa.  

 

I nyhetsinslagen från FOX var 45 källor svenskar, 30 källor amerikaner, tre australier, 

tre övrigt och sju nationaliteter som inte kunde identifieras. I kategorin “övrigt” var 

nationaliteterna engelsman, irländare och libanes. 
 
 
 
5.2.3 Etnicitet 

Majoriteten av källorna i alla nyhetskanaler tillhörde den etniska gruppen svenskar. I 

PBS:s nyhetsinslag var 26 svenskar, två amerikaner, en av judisk härkomst, en afrikan, 

en tysk, en arab, en pers och en dansk. Precis som tidigare grupperades etniciteterna 

som enbart förekom en gång i gruppen “övrigt”. 

 

Figur 6. Fördelningen mellan källornas nationaliteter i 
FOX:s nyhetsinslag om Sverige. 
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I CNN tillhörde 35 källor den etniska gruppen svenskar, nio tillhörde amerikaner, fyra 

tillhörde danskar, två hade judisk härkomst och en var italienare, samt gick 14 källors 

etnicitet inte att identifiera. 

 

Figur 7. Fördelningen mellan källornas etnicitet i PBS:s 
nyhetsinslag om Sverige. 

 

Figur 8. Fördelningen mellan källornas etnicitet i CNN:s 
nyhetsinslag om Sverige. 

 

Figur 9. Fördelningen mellan källornas etnicitet i FOX:s nyhetsinslag 
om Sverige. 
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 I FOX:s nyhetsinslag var 41 svenskar, 23 amerikaner, fyra judar, tre perser, tre 

australier, tre övrigt (en engelsman, en irländare och en libanes) och sju källor vars 

etnicitet inte gick att identifiera.  
 
5.3 Social position och status 
 

 
 

 

 

 

I PBS:s nyhetsinslag var övervägande del av källorna, 15 av de totala 34 källorna, 

professionella. Därefter var det flest arbetstagare, som var sammanlagt fem och antalet 

chefer var fyra. Minst antal var studenter, som totalt var tre. Slutligen var det sju källor 

Figur 10. Fördelningen mellan källornas sociala position och 
status i PBS:s nyhetsinslag om Sverige. 
 

Figur 11. Fördelningen mellan källornas sociala position och 
status i CNN:s nyhetsinslag om Sverige. 
 

Figur 12. Fördelningen mellan källornas sociala position och 
status i FOX:s nyhetsinslag om Sverige. 
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vars sociala position och status inte kunde identifieras. Inga talespersoner förekom i 

PBS:s nyhetsinslag om Sverige.  

 

Flest i CNN:s nyhetsinslag var professionella, som totalt var 24 av 65 källor. 16 källor 

kategoriserades som chefer. Det förekom tre talespersoner och en arbetstagare i CNN:s 

inslag. Antalet källor vars sociala position och status inte kunde identifieras var 21. I 

CNN förekom det däremot inga studenter.  

 

FOX använde sig också av flest professionella som källor, där det totalt var 45 källor av 

84. Därefter var det 23 källor som var chefer, fyra som var arbetstagare och tolv källor 

vars sociala position och status inte kunde identifieras. I FOX:s inslag förekom det 

varken talespersoner eller studenter.  

 

5.4 En positiv eller negativ bild av Sverige 

 

 

Gemensamt för alla nyhetskanaler var att majoriteten gav en negativ bild av Sverige. I 

PBS var det 18 procent som gav en positiv bild av Sverige, 47 procent av källorna gav 

en negativ bild av Sverige och 35 procent var neutrala när det gällde Sverige. I CNN:s 

nyhetsinslag var det tolv procent som gav en positiv bild, 57 procent som gav en negativ 

Figur 13. Bilden källorna ger av Sverige i amerikanska nyhetsinlag om Sverige. 
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bild och 31 procent som gav en neutral bild av Sverige. Slutligen gav sex procent av 

källorna i FOX en positiv bild av Sverige, 52 procent gav en negativ bild och 42 procent 

var neutrala när det gällde Sverige.  

 

6 Analys 

6.1 Synliga och muntliga källor  
Som redovisat i resultatkapitlet använde PBS enbart synliga källor, medan CNN och 

FOX varierade mellan synliga och anonyma källor. Det alla nyhetskanaler hade 

gemensamt var att övervägande del av källorna i alla nyhetsinslag var synliga. Det kan 

bero på att trovärdigheten brukar öka om man får veta vem källan är. Anonymitet är 

inget bevis på att det är en källa man kan lita på. Något som även Sahlstrand (2000) 

påpekar i sin studie, att källorna påverkar nyheternas trovärdighet. Om man som tittare 

inte får se personen man får information ifrån, kan det vara svårare att ta till sig det som 

en nyhet. Det blir mer trovärdigt om man kan identifiera källan. Det var väldigt få källor 

som var anonyma i nyhetsinslagen från CNN och FOX. Vilket visar på att båda 

nyhetskanaler, trots användningen av anonymitet, prioriterade källor som var synliga. 

Det kan ha berott på att de ville ha mer trovärdiga nyheter och ha med källor som kunde 

stå för informationen.  

 

Synlighet går även hand i hand med om källan är muntlig eller icke-muntlig. Då man 

som tittare själv får höra informationen från förstahandskällan och inte genom en 

reporter. Anonymitet i min forskning betyder även att källorna var icke-muntliga. 

Däremot behöver inte synliga källor betyda att de enbart var muntliga, då källan kunde 

identifieras medan det var reportern som förmedlade informationen från källan. I PBS 

var alla källor muntliga, medan det varierade i CNN och FOX. Det kan vara så att PBS 

hade mer tid för att skapa sina reportage om Sverige, på grund av att de har ett annat 

format än de andra nyhetskanalerna. PBS har inte lika många sändningstider för nyheter 

och har därför mer tid för skapandet av reportage.  Det vill säga att CNN och FOX kan 

ha  haft mindre tid att skapa nyhetsinslagen, vilket i sin tur även kan påverka 

nyhetsvärderingen av källor. I min mening kan tidsbrist orsaka att journalister använder 

sig av samma källa, för att det redan finns en etablerade kontakt och gör det lättare för 

journalisten.  

 

Skillnaden mellan CNN och FOX var att majoriteten av källorna i CNN var icke-

muntliga och majoriteten av källorna i FOX var muntliga. Det här kan bero på både 
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nyhetsvärdering och tidsbrist. Dessutom kan det vara så att CNN prioriterar att reportern 

ska förmedla nyheterna. Trots att nyheterna kan uppfattas som mer trovärdiga om 

källorna är muntliga, kan det även orsaka att sändarfunktionen lämnas helt över till 

källan och reportern förlorar en del av sitt jobb. Vilket Sahlstrand (2000) också menar 

på. Det går över till att det är källan som rapporterar istället för reportern. Utöver 

skiftandet av sändarfunktionen, menar Sahlstrand att användandet av muntliga källor 

gör att nyheten blir mer aktuell. Vilket kan vara en anledning till att både PBS och FOX 

använder sig mer av muntliga källor.  

 

6.2 Social position och status i samhället 

De flesta källor i alla nyhetskanaler kategoriserades som professionella. Dock skilde sig 

andelen av källorna som var professionella mellan de olika nyhetskanalerna. 

Professionella källor var den mest frekventa källan i alla nyhetskanaler. Sahlstrands 

(2000) forskningsresultat visar att elitkällor förekommer mer frekvent än icke-elitkällor. 

Vilket går att jämföra med att professionella källor förekommer mer frekvent i mina 

resultat. Sahlstrand menar att det kan ge en missvisande bild av verkligheten om enbart 

elitkällor får komma till tals och att bilden, tittare får av en händelse, begränsas till det 

elitkällorna har erfarenhet av. Precis det här kan även gälla mina resultat, det vill säga 

att om enbart professionella källor får komma till tals kan det ge en missvisande bild av 

verkligheten, en bild som är begränsad till det som professionella har erfarenhet av. Ett 

faktum som också passar in i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, då medier är en 

del av den sociala processen som skapar verklighetsbilden hos människor (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

Andelen chefer var större i CNN och FOX än i PBS. Något som visar motsatsen av 

Berkowitz och Beachs (1993) forskning. Där en mindre andel chefer och professionella 

förekom i icke-rutinmässiga nyheter och fler arbetstagare och talespersoner förekom. I 

och med att jag analyserade amerikanska nyhetsinslag om Sverige räknas det som icke-

rutinmässiga nyheter, då det handlar om ett annat land som, geografiskt, ligger långt 

bort. Det hör inte till det vanliga att amerikanska nyhetskanaler rapporterar om Sverige, 

därför räknar jag mitt urval av nyhetsinslag som icke-rutinmässiga nyheter. Berkowitz 

och Beach (ibid) skriver även att den lättaste ingången för journalister, som befinner sig 

längre bort från en händelse, är talespersoner. I min studie visar det däremot att 

professionella verkar vara den lättaste ingången för de amerikanska journalisterna.  
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Däremot stämmer Berkowitz och Beachs (1993) slutsats, om att variationen av sortens 

källa ökade med nyheter om händelser i närheten, överens med min studie. Eftersom 

Sverige ligger geografiskt långt borta, är det inte lika lätt för journalisterna att ha ett 

varierat urval av källor. Det kan vara en förklaring till varför professionella förekommer 

mer frekvent än vad andra typer av källor gör. Dessutom menar de att källor som bor i 

samma område där nyheterna skrivs, har lättare att ta kontakt med journalisterna än vad 

källor på längre avstånd har. Förmodligen leder det till att det är journalister som tar 

kontakt med de svenska källorna, och väljer därför från en mindre skala av källor, än att 

svenska källor tar kontakt med amerikanska reportrar.  

 

PBS var den enda kanalen där källor som var studenter förekom och talespersoner 

förekommer enbart i CNN. Anledningen till det här kan bero på typen av nyhet, men 

andelen studenter och talespersoner är så pass liten att det är svårt att ha en egentlig 

förklaring till det faktumet. Det är en större andel källor vars sociala position och status 

inte är specificerad i CNN än i PBS och FOX. Det beror delvis på att fler källor är 

anonyma än i de andra kanalerna, men kan också vara på grund av att de använt sig mer 

av “allmänna” personer, via exempelvis enkätintervjuer på gatan.  

 

Trots att det förekommer fler professionella källor än någon annan kategori i samtliga 

nyhetskanaler, förekommer det även många chefer. Andelen chefer kan bero på att jag 

kategoriserade presidenter och statsministrar som chefer. Att presidenten och 

statsministern får komma till tals i många nyheter är inte ovanligt då de kan räknas som 

ansiktet utåt för länderna. Dessutom är användningen av presidenter och statsministrar 

som källor lätt att få tag på. Då de uttalar sig om många händelser, samt att information 

från de positionerna inte är särskilt svårt att få tag på.  
 
6.3 Genus, nationalitet och etnicitet 

Majoriteten som får komma till tals i mina valda amerikanska nyhetsinslag är svenska 

manliga källor. Ett faktum alla nyhetskanaler har gemensamt.  

 

6.3.1 Manliga källor – en majoritet 

I PBS, CNN och FOX är det majoriteten män som får komma till tals och statistiken 

skiljer sig inte särskilt mycket mellan nyhetskanalerna. Anledningen till att färre 

kvinnor får komma till tals i amerikanska nyhetsinslag om Sverige än män kan bero på 

det som Berkowitz (2009) påpekar. Det vill säga att kvinnor har mindre tillgänglighet 
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till journalister än män och att kvinnor har mindre makt att påverka interaktionen mellan 

sig själva och journalisten. Vilket är tecken på postkolonialism. Det byggs upp 

undermedvetna maktpositioner i nyhetsinslagen om Sverige, när en så pass stor del av 

källorna är män. Roosvall och Widestedt (2015) skriver att de mest förtryckta grupperna 

i ett samhälle är de som oftast blir utsatta för mediernas symbolsika förtryck. I min 

studie kan det här ses som att kvinnor indirekt blir utsatta för ett symboliskt förtryck 

genom att inte synas i amerikanska nyhetsinslag om Sverige. Om enbart en sorts källa 

får komma till tals, kommer enbart deras bild av verkligheten ut till tittarna, som kan 

jämföras med det Sahlstrand (2000) påpekar om elitkällor. Att det kan bli en 

missvisande och ensidig bild av verkligheten om endast en sorts källa får komma till 

tals.   

 

Mina resultat överensstämmer även med Sahlstrands (ibid) resultat med avseende på 

källornas kön. Sahlstrands resultat var att manliga källor förekommer mer frekvent än 

kvinnliga källor. Mitt resultat, jämfört med Sahlstrands, visar att den kvinnliga 

källrepresentationen inte har ändrats de senaste 18 åren, då majoriteten av källorna 

fortfarande är manliga. Brune (2004) skriver även om postkolonialism och menar att 

relationen mellan kolonisatör och koloniserad är ojämlik och om kolonisatören 

beskriver en sitatuation blir den informationen den dominerande sanningen. Den 

gruppen som påverkas i min studie är kvinnor, som står som minoritet i amerikanska 

nyhetsinslag om Sverige. Kvinnor kan betraktas som koloniserade i det här fallet och de 

manliga källornas information blir den dominerade sanningen. Att nyhetskanalerna 

använder sig av samma typ av källa, med specifikt avseende på kön i det här fallet, kan 

också bero på att journalisterna redan har etablerade kontakter med källorna, där 

majoriteten är män. 

 

De stora skillnaderna mellan hur frekvent manliga och kvinnliga källor förekommer kan 

visa på att de amerikanska nyhetskanalerna ser manliga källor som mer väsentliga, 

vilket inte enbart behöver bero på deras kön utan kan även bero på deras sociala 

position och status i samhället. Det vill säga att källornas sociala position och status kan 

vara det som gör de relevanta för nyhetsinslagen, och om källorna sitter högt upp i 

samhället finns det en större chans att fler män förekommer som källor. Det visar i alla 

fall uppbyggnaden av maktpositioner under en längre tidsperiod. Precis som Lykke 

(2003) skriver, kan det här faktumet ses från ett intersektionellt perspektiv. Det vill säga 

att kvinnor subjektiveras genom att de inte får komma till tals i samma utsträckning som 

män. Kvinnors erfarenheter påverkas av hur frekvent de framkommer i nyhetsinslag.  
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6.3.2 Nationalitet och etnicitet 

Mitt resultat visar även att majoriteten av källorna i alla nyhetskanaler är svenskar. Den 

största orsaken till det här kan vara att nyhetsinslagen handlade om händelser i Sverige 

eller där Sverige var involverade. I och med att USA och Sverige ligger nära varandra 

kulturellt sker det inget direkt andrande när amerikanska nyhetskanaler rapporterar om 

Sverige. Däremot tyds det på postkolonialism när nyhetsinslagen rapporterar om 

migration. Som resultatet visar är det flest svenskar i nyhetsinslagen och därefter 

amerikaner. Andra nationaliteter och etniciteter förekommer mycket sällan. I många fall 

kan det bero på att det handlar om Sverige, men ett stort ämne i nyhetsinslagen var 

migration och att en så pass liten andel andra nationaliteter och etniciteter förekom, kan 

det tyda på postkolonialism. Brune (2004) menar att en persons identitet inte blir synlig 

förrän den avgränsas i förhållande till något annat. I min studies nyhetsinslag är det 

främst svenskar och amerikaner som får komma till tals och får synas. Det är svenskar 

och amerikaner som får dela med sig av sina erfarenheter. Det kan räknas som en 

självklarhet att det främst är svenska källor som är med i nyhetsinslag om Sverige, men 

faktum är att Sverige inte enbart består av svenskar. Alltså kan det här, precis som 

Sahlstrand (2000) fann i sin studie, bli en missvisande bild av verkligheten i Sverige.  

 

I många av inslagen diskuteras andra nationaliteter och etniciteter än svenskar, men de 

får inte synas och får inte komma till tals. Däremot etableras inget “vi och dem”, som 

Brune (2004) skriver om. Vilket kan bero på, som jag skrev ovan, att USA och Sverige 

ligger varandra nära kulturellt och att amerikaner kan identifiera sig med svenskar. 

Minoriteterna som får komma till tals kan dock vara ett tecken på ett “vi och dem” 

eftersom de förekommer mycket sällan och kan användas som en källa för att få 

information om exempelvis migration utifrån en minoritets perspektiv, något 

amerikanarna inte kan identifiera sig med. Amerikanare kan känna igen sig i den 

svenska migrationspolitiken, men inte migration utifrån en minoritets perspektiv. Det 

kan även bildas förtryck när enbart en viss nationalitet och etnicitet får komma till tals, 

då Sverige inte enbart består av svenskar, utan är ett mångkulturellt samhälle.  

 

I FOX förekom det procentuellt minst svenskar som etnisk grupp och procentuellt flest 

amerikaner som etnisk grupp än i PBS och CNN. Mindre än hälften av källorna var 

svenskar. Det här kan bero på att FOX har etablerade kontakter med amerikanska källor 

som kan uttala sig om Sverige. Dessutom kan tidsbrist vara en faktor i att inte ha med 

fler svenskar, trots att Sverige ligger nära USA kulturellt, ligger det inte särskilt nära 
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geografiskt. Det kan därför vara svårare att få tag på källor som befinner sig längre bort. 

Speciellt om man vill få ut  nyheten snabbt. Vilket är linje med det Strömbäck (2015) 

skriver, det vill säga att det sker oräkneliga händelser runt om i världen och FOX kan ha 

värderat andra nyheter som viktigare och därför lagt mer energi på val av källor i dem 

andra nyhetsinslagen. 

 

Val av källor kan också skapa subjektivering hos olika individer och grupper. Lykke 

(2003) skriver att individer subjektiveras föränderliga och interagerande diskurser och 

maktaxlar kring bland annat genus och etnicitet. Att det förekom en liten skara andra 

nationaliteter och etniciteter än svenskar och en liten andel kvinnliga källor, kan det 

påverka individer som tillhör dem här grupperna.  

 

Nationaliteten svensk förekom mer frekvent än den etniska gruppen svensk. Det kan 

bero på att bara för man tillhör nationaliteten svensk behöver inte betyda att man har 

svensk härkomst. PBS hade mest variation på olika etniciteter, vilket är intressant 

eftersom det var en mindre andel nyhetsinslag jag analyserade från PBS än CNN och 

FOX. Det förekom även en större andel svenskar i nyhetsinslagen från PBS än i de 

andra nyhetskanalerna. I CNN och FOX förekom det däremot fler personer från de olika 

etniska grupperna än vad det gjorde i PBS. Det kan bero på att det redan finns 

etablerade kontakter med vissa källor, så de återanvänds, samt att det var en större andel 

nyhetsinslag som jag analyserade från CNN och FOX. Etniciteten och nationaliteten 

dansk förekom även, vilket kan bero på att det gränsar till Sverige och att vissa 

händelser även kan påverka Danmark.  

 

Berkowitz (2009) påpekade att det land journalisten pratar med sina källor i, kan 

påverka deras val av källor. I och med att amerikanska journalister pratar med flest 

svenskar i nyhetsinslagen, kan det ha påverkat vilka källor som fick komma till tals. Om 

man ska göra ett nyhetsinslag om en händelse i Sverige, ett annat land, kan det vara 

lättare att få tag på svenskar än minoriteter i landet. Vilket kan vara en orsak till att så få 

minoriteter fick komma till tals i nyhetsinslagen.  

 

Det var fler källor vars nationalitet och etnicitet inte kunde identifieras i CNN:s 

nyhetsinslag än i både PBS och FOX. Förklaringen till ovanstående faktum är att CNN 

använde sig mer av anonyma källor än vad både PBS och FOX gjorde.  
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6.4 Negativitet fångar intresset 

Källorna gav mer frekvent en negativ bild av Sverige i alla nyhetskanaler, därefter gavs 

det en mestadels neutral bild och minst antal källor gav en positiv bild av Sverige. Runt 

hälften av alla källor i varje nyhetskanal gav en negativ bild av Sverige, anledningen till 

det här kan vara, precis som Galtung och Ruges (1965) forskning visar, att negativ 

rapportering är en faktor i nyhetskanalernas nyhetsvärdering. Negativ rapportering 

lockar och är identifierbart för tittarna. Negativ rapportering är en faktor i att skapa en 

intressant nyhet, vilket kan leda till att nyhetskanalerna valt källor beroende på om de 

har en negativ eller positiv inställning. Vilket också kan bero på det låga antalet källor 

som gav en positiv bild av Sverige. Antalet neutrala källor varierade i nyhetskanalerna, 

men förekom mindre frekvent än källorna som gav en negativ bild av Sverige. Att 

källorna var neutrala kan ha berott på att de inte specifikt pratade om Sverige eller att de 

gav en mångsidig bild av Sverige. Om källorna gav en positiv eller negativ bild av 

Sverige skilde sig inte mellan de olika nyhetskanalerna och kan därför visa att negativ 

rapportering lockar tittare och är en faktor i att skapa en intressant nyhet.  

 

En annan anledning till att negativa åsikter framkom mer kan också bero på hur 

nyhetskanalerna ville vinkla sina nyhetsinslag. McCombs och Shaw (1972) påpekar att 

medierna påverkar tittarnas uppfattning beroende på hur de vinklar nyheterna, så kallat 

dagordningsteorin. Nyhetskanalerna kan ha velat att tittarna ska uppfatta en nyhet som 

mer negativ än positiv, för att fånga intresse. Medierna har makten att vinkla för att 

påverka tittarnas uppfattning, något som även Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

påpekar om socialkonstruktionism. Det vill säga att medier är en del av den sociala 

processen, som påverkar människors verklighetsuppfattning.  

 

7 Slutsatser och diskussion 

7.1 Studiens slutsatser 
Avslutningsvis visar mina resultat att det är främst svenska manliga professionella 

källor, som ger en negativ bild av Sverige som får komma till tals i amerikanska 

nyhetsinslag om Sverige. Källorna är för det mesta även synliga och muntliga, med 

undantag av CNN, där flest icke-muntliga källor förekom.  

 

Synligheten var större än anonymiteten i alla nyhetskanaler. Berkowitz (2009) förklarar 

att källor behövs för att skapa en trovärdighet till nyheten. Reportrar är alltså beroende 

utav källor, för att ens kunna skapa en nyhet. Mitt resultat visar just det här, att synliga 
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källor prioriteras före anonyma. Synliga källor bildar en trovärdighet för nyheten och 

det gör mer för nyheten om man får veta vem eller vilka informationen kommer ifrån.  

 

Det skilde sig däremot mellan nyhetskanalerna när det gällde muntliga och icke-

muntliga källor. PBS hade enbart synliga och muntliga källor i sina nyhetsinslag. FOX 

varierade, men hade mest synliga och muntliga källor i sina inslag. CNN hade också 

mest synliga, men däremot hade kanalen, till skillnad från PBS och FOX, mest icke-

muntliga källor i sina inslag. Anledningen kan vara skillnader i prioriteringar och 

tidsbrist. Anledningen till att CNN hade fler icke-muntliga källor än muntliga kan vara 

att de vill få ut nyheterna snabbt och det lättaste sättet då är att reportern själv säger 

informationen från källorna. Sahlstrand (2000) menar att om nyhetskanalerna främst 

använder sig av muntliga källor, ger reportern över sändarfunktionen till källorna. Jag 

menar att CNN:s val av att ha mer icke-muntliga källor kan bero på att de prioriterar 

reportern som sändare och vill vara snabba med nyheterna. Däremot påpekar Sahlstrand 

att nyheten blir mer aktuell om reportern använde muntliga källor, vilket kan vara 

anledningen till att PBS och FOX använder sig av mer muntliga källor än icke-muntliga 

källor.  

 

Att fler manliga källor får komma till tals i nyhetsinslag  än kvinnliga kan bero på, som 

redovisat i analyskapitlet, att kvinnor har begränsad tillgänglighet till journalister till 

skillnad från män. Precis som Berkowitz (2009) menar. Samt att typen av källa kan bero 

på en redan etablerad kontakt mellan journalist och källa. Om en källa varit med en 

gång lär den vara med fler gånger, om interaktionen mellan journalist och källa skett 

med tillit. Att manliga källor förekommer mer frekvent än vad kvinnliga källor gör kan 

orsaka en bild av att manliga källor känns mer pålitliga än kvinnliga. Männen får mer 

spelutrymme att visa sin sida av en händelse än vad kvinnor får, vilket kan vara i linje 

med postkolonialism. Sahlstrands (2000) forskning visar detsamma, det vill säga att 

manliga källor får komma till tals mer frekvent än vad kvinnliga källor får. Kvinnor 

subjektiveras i amerikanska nyhetsinslag om Sverige, vilket Lykke (2003) menar att 

intersektionalitet belyser. En konsekvens av att manliga källor förekommer mer 

frekvent är att det kan bli en ensidig bild av Sverige. Uppfattningen av händelser 

varierar från människa till människa och en människas kön kan vara en faktor i vilka 

upplevelser och erfarenheter man har.  

 

Jag upptäckte även att flest svenskar fick komma till tals om Sverige. Både med 

avseende på nationalitet och etnicitet. Det här resultatet är inte särskilt 
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uppseendeväckande, då nyhetsinslagen handlar om Sverige. Störst andel svenskar fick 

komma till tals i PBS, som samtidigt hade en större variation mellan olika nationaliteter 

och etniciteter. Dock så var det en liten variation på etniciteter i alla nyhetsinslag. Det 

här kan också tyda på postkolonialism. Faktum är att Sveriges befolkning inte enbart 

består av svenskar, utan att det är ett land av olika nationaliteter och etniciteter 

(Statistiska centralbyrån, 2018). Att så pass få nationaliteter och etnciteter förekommer 

utöver svenskar, är värt att notera.  

 

Att det bildas ett “vi och dem”, trots att ett nyhetsinslag handlar om migration var det 

sällan att minoriteter fick komma till tals i nyhetsinslagen. USA och Sverige bildar ett 

“vi”. Något som Brune (2004) hittade liknande tendenser till i sin studie. 

Konsekvenserna kan ännu en gång bli att det blir ett ensidigt perspektiv av en händelse. 

Minoriteter får inte komma till tals och syns därmed inte för tittarna. Tittarna får ett en 

mindre bild av helheten. Amerikaner förekom också ofta i alla nyhetskanaler, 

anledningen till det är förmodligen redan etablerade kontakter som kan ge information 

om händelser i Sverige. Det är, precis som Berkowitz och Beach (1993) menar, lättare 

för amerikanska journalister att hitta källor i USA än vad det är för dem att hitta källor i 

Sverige. Därför varierar inte källorna som får komma till tals särskilt mycket och det 

finns inte stora skillnader mellan nyhetskanalerna.  

 

Min studie visar  att professionella källor förekommer mer frekvent i PBS, FOX och 

CNN. Det här resultatet var motsatsen av vad Berkowitz och Beachs (1993) studie 

visade. Det här kan bero på den långa tidsperioden mellan min studie och deras. Deras 

teori om att talespersoner är de mest lättillgängliga, vilket i praktiken bör stämma, kan 

ha ändrats under åren. Deras poäng med att variationen av källor minskar ju längre bort 

geografiskt händelsen skett kan stämma överens med min studie. Just att professionella 

får komma till tals mer än någon annan kategori  kan bidra till att medierna visar en 

ensidig bild av verkligheten, det vill säga att de endast visar verkligheten från en social 

positions och status synvinkel. Däremot kan det ha varit så att professionella har varit 

mest passande för nyhetsinslagen och har kunnat ge den bästa bilden av situationen. Att 

andelen arbetstagare och studenter är få kan också bidra till ett elitistiskt perspektiv på 

händelser. Chefer fick komma till tals mer frekvent än andra kategorier, vilket kan bero 

på informationen chefspositioner har. Dessutom att chefer brukar vara mer 

lättillgängliga för information än andra kategorier.  
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Negativ rapportering är också en gemensam faktor mellan nyhetskanalerna. Negativ 

rapportering är, som Galtung och Ruges (1965) teori visar, en faktor i 

nyhetsvärderingen. Skillnaderna mellan hur stor andel av källorna som gav en positiv 

bild av Sverige och de källor som gav en negativ bild av Sverige var stor i alla 

nyhetskanaler. Nyhetsvärdering när det gäller positiva och negativa åsikter har inte 

ändrats under de senaste 50 åren. Min studie visar att negativa åsikter och bilder 

prioriteras före positiva. Negativitet kan locka tittarna och bildar ett intresse för nyheten. 

Däremot kan negativitet också bli enformigt och istället för att fokusera på en variation 

av nyheter, snöas det in på negativa. Vilket visar en negativ bild av verkligheten, det vill 

säga en enformig bild av verkligheten. 

 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv kan det förklaras hur det bildas maktpositioner när 

källor som får komma till tals inte är varierande. Utan det finns ett mönster i vilka källor 

som förekommer mer frekvent. Precis som det visar att det gör i min studie. Manliga 

källor förekommer mer än vad kvinnliga källor gör, samtidigt som de till största del är 

professionella och svenskar. Det talar för hur de olika grupperna subjektiveras, som 

Lykke (2003) menar intersektionalitet belyser, och att det beror på en rad olika 

anledningar. I mitt resultat visar det på att det är kvinnor och minoriteter i Sverige som 

subjektiveras. Roosvall och Widestedt (2015) skriver att det är oftast de mest förtryckta 

grupperna i samhället som även får motstå mediernas symboliska förtryck, vilket i det 

här fallet syns när medierna enbart väljer att ha med en grupp i sina nyhetsinslag. 

 

Sammanfattningsvis kan jag visa med min studie att det är främst synliga och muntliga 

svenska manliga professionella källor, som ger en negativ bild av Sverige i PBS och 

FOX. Medan i CNN är det främst synliga, icke-muntliga svenska manliga professionella 

källor som får komma till tals. Muntliga eller icke-muntliga källor är det som skiljer 

nyhetskanalerna åt. Annars är källorna som får komma till tals i amerikanska 

nyhetsinslag om Sverige lika, med avseende på kön, etnicitet, nationalitet och social 

position och status. Skillnaderna mellan kanalerna är inte påtagliga och det kan bero på 

att alla tre nyhetskanaler rapporterade om händelser i ett annat land. Min studies resultat 

visar att när amerikanska nyhetskanaler rapporterar om Sverige, spelar inte kanalernas 

bakgrund någon större roll, utan deras val av källor är, i det stora hela, lika.  

 

7.2 Slutdiskussion 
Mitt resultat kan ge ett bredare perspektiv på vilka källor som får komma till tals i 

amerikanska nyhetsinslag om Sverige. Utöver det kan det även visa vilka källor som får 
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komma till tals när reportrar rapporterar om händelser i ett annat land och vilka 

nyhetskanalerna huvudsakligen går till för information. Min studie bevisar även, om 

man jämför med Sahlstrands (2000) forskning, att andelen kvinnliga källor som 

förekommer i nyheter inte har förändrats sedan Sahlstrand gjorde sin studie. Manliga 

källor förekommer fortfarande mer frekvent än kvinnliga källor, precis som i 

Sahlstrands forskning. Att manliga källor förekommer mer frekvent är mycket intressant 

och ett område man skulle kunna utforska vidare. Negativ rapportering värderas även 

högre än positiva nyheter, något som Galtung och Ruge (1965) påpekade för 53 år 

sedan. Dessutom visar min studie att användandet av synliga källor prioriteras, precis 

som muntliga källor. 

  

Däremot visar min studie en ny aspekt, att professionella förekommer mer frekvent än 

någon annan kategori. Att källorna till större del var professionella kan skapa en ensidig 

bild av verkligheten. Vilket inte enbart gäller om källorna är professionella, utan det 

gäller alla variabler i min studie. Det finns ingen större variation av källor, de flesta 

källor är svenska professionella manliga källor som ger en negativ bild av Sverige. 

Bilden som visas av Sverige utifrån valet av källor blir inte mångsidig. I dem flesta 

fallen förmedlas en typ av källas bild av händelser i Sverige. Det skulle vara skillnad 

om variationen var större, då fler källors erfarenheter skulle förmedlas och få utrymme i 

nyhetsinslagen. Mitt resultat visar däremot det motsatta. Det här kan även bevisa att om 

journalister rapporterar om ett land långt ifrån dem, så går man till första bästa källa. 

Tidsresurserna finns inte alltid och då blir det lättast att gå till källorna man enklast kan 

få tag på. Antingen kan det bero på redan etablerade kontakter eller att man som 

journalist får tag på de källor som är ansiktet utåt.  

 

Istället för att övergripligt belysa valet av källor, med avseende på kön, nationalitet, 

etnicitet och social position och status och om de är synliga, anonyma, muntliga eller 

icke-muntliga, kunde jag gått in mer på djupet på vardera aspekt eller fokuserat på en 

viss aspekt. Något jag kunde belysa mer kritiskt kunde ha varit etniciteter och 

nationaliteter, vilka som fick komma till tals. Dessutom hade jag kunnat undersöka vad 

nyhetsinslagen handlade om och om det fanns en koppling till val av nationalitet, 

etnicitet och även kön.  

 

7.3 Vidare forskning 
För att utveckla min studie kan man utföra en kvalitativ textanalys i kombination med 

den kvantitativa innehållsanalysen. Det skulle utveckla vilka som får komma till tals 
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och vad de har för information att förmedla till tittarna, för att få en bredare bild utav 

hur amerikanska nyhetskanaler använder sig av källorna. Dessutom kan man göra en 

kvalitativ intervjustudie om man vill undersöka hur tittarna uppfattar nyhetskanalernas 

val av källor. Man kan även undersöka hur journalisterna väljer sina källor, via en 

intervjustudie med reportrar. Min studie fokuserar på vilka källor som får komma till 

tals, men inte hur det uppfattas av tittarna eller vad källorna säger. Något som hade varit 

ett intressant tillägg. Dessutom hade man kunnat analysera hur frekvent nyhetskanalerna 

använder sig av andra nyhetskällor, samt nyhetsbyråer som källor. Något jag valde att 

avgränsa mig vid, för att det inte skulle svara på mina forskningsfrågor.  

 

Utöver det här skulle man kunna gå vidare med att jämföra vilka källor som får komma 

till tals i USA om händelser i USA jämfört med vilka källor som får komma till tals i 

USA om Sverige. Dessutom kan man undersöka vilka källor som får komma till tals i 

Sverige om händelser i USA. Det finns många sätt man kan gå vidare för att göra 

studien djupare och få ett bredare perspektiv av vilka källor som får komma till tals.  
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I 
 

Bilagor 

Kodschema 

 
 
Kodinstruktioner 
 
Variabel 1: Nyhetskanal 

1. PBS 

2. FOX 

3. CNN 

 

Variabel 2: Datum 

Här kategoriserades vilket datum nyhetsinslaget sändes, exempelvis 2017-04-07. 

 

Variabel 3: Kön 

Här undersöktes nationaliteten hos källan om den var identifierbar, om inte placerades 

källan under kategorin “icke identifierbar”. 

 

Variabel 4: Nationalitet 

Under variabel 4 undersöktes nationaliteten hos källan, även här ingick kategorin “icke 

identifierbar”. 

 

Variabel 5: Etnicitet 

Under variabel 5 undersöktes etniciteten hos källan, även här ingick kategorin “icke 

identifierbar”. 

 



  
 

II 

Variabel 6: Muntlig eller icke-muntlig 

1. Muntlig 

2. Icke-muntlig 

Det här kategorierna vill säga om källorna fick prata själva eller om det var reportern 

som förmedlade vad källan sagt.  

 

Variabel 7: Synlig eller anonym 

1. Synlig 

2. Anonym 

Det här kategorierna innebär om man fick reda på vem källan var eller om de gav 

information från en anonym, gömd, källa. Källorna som visades i bild, men ej var 

namngivna, räknades som synliga eftersom man fick se vem källan var.  

 

Variabel 8: Ämne 

Här kategoriseras nyhetsinslagens ämne in, för att kunna koppla vilka källor som valdes 

till vilka nyheter.  

 

Variabel 9: Social position och status i samhället 

1. Chefer 

2. Professionella (läkare, advokater, lärare, forskare, politiker etc.) 

3. Talesperson 

4. Arbetstagare (sekreterare, fabriksarbetare och tekniker,)  

5. Student  

6. Allmän  

7. Position inte specificerad 

 

Variabel 10: Gav källorna en positiv, negativ eller neutral bild av Sverige? 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 
 
 
PBS NewsHours nyhetsinslag 
Public Broadcasting service 2017-05-25 Sweden beefs up military defenses to face 

Russia threat 
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https://www.pbs.org/video/sweden-beefs-up-military-defenses-to-face-russia-threat-

1495752237/ 

Public Broadcasting service 2017-10-17 Far-right groups gain ground i Sweden and 

Germany 

https://www.pbs.org/video/far-right-groups-gain-ground-in-sweden-and-germany-

1508283476/ 

Public Broadcasting service 2017-12-26 Swedish church challenges tradition of calling 

God ’he’ 

https://www.pbs.org/video/god-s-gender-1514331402/ 

Public Broadcasting service 2018-03-09 When skater bends thin ice, this frozen lake 

sings 

https://www.pbs.org/video/newshour-shares-1520628827/ 

Public Broadcasting service 2018-09-08 Europé´s migration crisis may swing Sweden 

to the right 

https://www.pbs.org/video/europe-s-migration-crisis-may-swing-sweden-to-the-right-

1536435666/ 

 

CNN:s nyhetsinslag 

Cable News Network 2017-01-24 Swedish FM: Brexit has been ’a bit caotic’ 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/01/24/intv-amanpour-newton-margot-

wallstrom.cnn 

Cable News Network 2017-02-19 Trump tweets clarification of Sweden remarks 

https://edition.cnn.com/videos/politics/2017/02/19/trump-sweden-tweet-jones-nr.cnn 

Cable News Network 2017-02-20 Trump: Last night in Sweden… 

https://edition.cnn.com/videos/politics/2017/02/19/trump-sweden-terror-attack-

allegations-vstop-abc-orig.cnn 

Cable News Network 2017-02-21 What led to riots in Sweden? 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/02/21/sweden-stockholm-rinkeby-riots-

watson-sot-amanpour.cnn 

Cable News Network 2017-02-21 Fimmaker, anchor clash over Sweden remarks 

https://edition.cnn.com/videos/politics/2017/02/21/ami-horowitz-intv-filmmaker-

donald-trump-sweden-crime-sot-lemon-ctn.cnn 

Cable News Network 2017-02-22 Riots spark immigration debate in Sweden 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/02/22/sweden-stockholm-riots-immigration-

watson-pkg.cnn 
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Cable News Network 2017-04-07 Video shows scene after Sweden attack 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/07/sweden-attack-truck-aftermath-scene-

mobile-lr.cnn 

Cable News Network 2017-04-07 People seen running in streets of Stockholm 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/07/people-running-stockholm-truck-

crash-sje-mobile-orig.cnn 

Cable News Network 2017-04-07 Witness recounts Sweden truck attack aftermath 

https://edition.cnn.com/videos/us/2017/04/07/sweden-truck-attack-eyewitness-cnni.cnn 

Cable News Network 2017-04-07 Former Swedish PM reacts to Stockholm attack 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/07/intv-amanpour-carl-bildt-sweden-

attack.cnn 

Cable News Network 2017-04-07 Sweden truck attack: What happened? 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/07/sweden-stockholm-truck-attack-what-

happened-sdg-orig.cnn 

Cable News Network 2017-04-07 Police: Vehicle drives into pedestrians 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/07/sweden-vehicle-drives-street-

pedestrians.cnn 

Cable News Network 2017-04-07 Swedish police: Unable to confirm deaths 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/07/swedish-police-conference-attack.cnn 

Cable News Network 2017-04-08 When vehicles become weapons 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/08/sweden-truck-attacks-history-

robertson-pkg.cnn 

Cable News Network 2017-04-08 Sweden: Man held on suspicion of terrorism 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/04/08/sweden-truck-attack-arrest-foster-

lok.cnn 

Cable News Network 2017-08-15 Police say headless torso belongs to journalist 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/08/15/missing-journalist-denmark-madsen-

wall-orig-vstan.cnn 

Cable News Network 2017-09-18 Swedish FM: ’More women means more peace’ 

https://edition.cnn.com/videos/world/2017/09/18/intv-amanpour-margot-wallstrom-

unga.cnn 

Cable News Network 2018-03-06 Trump: Trade war won´t hurt us 

https://edition.cnn.com/videos/politics/2018/03/06/trump-swedish-prime-minister-

tariffs-bts-nr.cnn 

Cable News Network 2018-03-08 Trial begins in murdered journalist case 



  
 

V 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/03/08/kim-wall-peter-madsen-denmark-

submarine-death-trial-pkg.cnn 

Cable News Network 2018-03-18 Sweden helps negotiate release of US prisoners 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/03/18/north-korea-us-prisoners-sweden-

mckenzie-lkl-newday.cnn 

Cable News Network 2018-04-25 Sweden: N. Korea sees itself as full ’nuclear state’ 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/04/25/sweden-north-korea-wallstrom.cnn 

Cable News Network 2018-07-19 Sweden fires rage as far north as Actic Circle 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/07/19/sweden-forest-fires-sdg-lon-orig.cnn 

Cable News Network 2018-07-25 Swedish deportation halted by woman on jet 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/07/25/sweden-deportation-elin-ersson-

afghanistan-jba-lon-orig.cnn 

Cable News Network 2018-08-01 Thieves steal Swedish royal crown jewels 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/08/01/swedish-royal-jewels-stolen-vpx.hln 

Cable News Network 2018-08-03 Man with Down syndrome shot dead by police 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/08/03/sweden-down-syndrome-police-

shooting-lon-orig-jba.expressen 

Cable News Network 2018-09-09 Far-right party surges in Sweden 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/09/09/sweden-election-exit-poll-numbers-

atika-shubert-sot-vpx.cnn 

Cable News Network 2018-09-10 Support for far-rigth party surges in Sweden 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/09/10/sweden-election-deadlock-far-right-

party-gains-atika-shubert-pkg-vpx.cnn 

Cable News Network 2018-10-05 Girl finds ancient sword in lake 

https://edition.cnn.com/videos/world/2018/10/05/sweden-girl-finds-sword-in-lake-orig-

vstop-bdk.cnn 

 
FOX News nyhetsinslag 
Fox News Channel 2017-01-24 Sweden zeroing in on decision in Assange rape 

allegations 

https://video.foxnews.com/v/5294801596001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-01-25 Sweden nearing ruling in Julian Assange case 

https://video.foxnews.com/v/5295869292001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-17 What the US could learn from Sweden´s refugee crisis 

https://video.foxnews.com/v/5327830979001/?#sp=show-clips 



  
 

VI 

Fox News Channel 2017-02-20 Tucker Carlson speaks out on Trump´s ’Sweden’ 

remark 

https://video.foxnews.com/v/5329816498001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-20 Tucker Carlson reacts to trump´s remark on Sweden 

https://video.foxnews.com/v/5330382454001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-20 Are the critics missing the point about Sweden? 

https://video.foxnews.com/v/5330471661001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-20 Trump unclear about Sweden, but did he have a valid 

point? 

https://video.foxnews.com/v/5330546413001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-20 Sweden responds: Are refugees connected to crime 

increase? 

https://video.foxnews.com/v/5330578693001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-21 Are the mainstream media missing the point about 

Sweden? 

https://video.foxnews.com/v/5330943501001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-21 Trump´s Sweden remarks misinterpreted by the media 

https://video.foxnews.com/v/5331451811001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-02-23 Sweden and President Trump 

https://video.foxnews.com/v/5334964505001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-03-02 Silence an accomplice to migrant crime on women in 

Sweden 

https://video.foxnews.com/v/5346017323001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-04-07 Homeland Security monitoring truck crash in Sweden 

crowd 

https://video.foxnews.com/v/5389490563001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-04-07 Police search for driver who crashed into crowd in 

Sweden 

https://video.foxnews.com/v/5390029449001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-04-07 Terrorism suspected in truck attack in Sweden 

https://video.foxnews.com/v/5390158086001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-04-07 Swedish authorities suspect truck crash is ’terror 

attack’ 

https://video.foxnews.com/v/5389512297001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-04-07 Swedish PM: 1 person arrested after truck incident 

https://video.foxnews.com/v/5389599139001/?#sp=show-clips 



  
 

VII 

Fox News Channel 2017-04-07 Swedish PM: Truck attack an ’act of terror’ 

https://video.foxnews.com/v/5389800699001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-04-08 Swedish police arrest suspect in Stockholm truck attack 

https://video.foxnews.com/v/5390827295001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-05-19 Sweden drops rape investigation against Julian 

Assange 

https://video.foxnews.com/v/5440807905001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-05-19 Assange after dropped rape case: ’war is just 

commencing’ 

https://video.foxnews.com/v/5441313625001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2017-05-19 Julian Assange rape charges dropped by Swedish 

authorities  

https://video.foxnews.com/v/5441028623001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2018-01-19 Immigration debate grips Sweden 

https://video.foxnews.com/v/5714980332001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2018-04-25 Danish inventor gets life in prison for murder of Kim 

Wall 

https://video.foxnews.com/v/5776352211001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2018-04-27 Site of brutal ancient mass murder found in Sweden 

https://video.foxnews.com/v/5777327908001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2018-07-17 The human cost of Sweden´s welfare state 

https://video.foxnews.com/v/5810225664001/?#sp=show-clips 

Fox News Channel 2018-09-09 Early exit polls show boost for Sweden´s far-right 

Democrats 

https://video.foxnews.com/v/5832776834001/?#sp=show-clips 

 

 


