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Abstract 
The study examines the European Union coverage in a Swedish and a Romanian newspaper 

during three different weeks. The aim is to answer the question of how the different countries 

portray EU and what quality there is on the information the readers or users receive from the 

papers. How the media portrays the European Union is an important topic to study when it 

comes to democracy. The European Union makes a lot of national decisions and controls a lot 

of our daily politics so it is important that the people get relevant and good information.  

Sweden joined the European Union in 1995 after a referendum where only 52, 3 percent of 

the Swedish population wanted to join and then only if the European Union acknowledged 

Sweden’s wish to remain neutral. Romania’s on the other hand joined the European Union in 

2007 after long negotiations. The country had to improve a lot of social and economical 

problems before they were aloud to join. When they finally did join the European Union 

together with Bulgaria they did so under the strict conditions that they would fight the 

corruption and other problems harder.  

The theories we used was: normative theory, media effect theories, framing, medialogic, 

gatekeeping and europeaness. The previous studies we were inspired by was Vanni 

Tjenströms “Europa Norrifrån” (2001), Ulf Wallin´s “ Vad vi fick veta” (1994) and Göran 

Palm´s “I marknadens och nationens namn” (2002).  

With this study we could discover that the Swedes view the European Union mostly like a 

profit organization and the economical part of the membership was very important. The view 

the Swedes had of themselves was a very positive one. They thought that their living 

standards were much better than that of other citizens in other countries in the EU. The 

Romanian people see the union more like a hope for the future but they see themselves as 

failures.  

 

Key words: Information quality, the European Union, Romania, Sweden, normative theory, 

comparative studies, newspapers, journalism, media coverage  
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1. Inledning 
 

1952 undertecknades den Europeiska kol- och stålgemenskapen av Frankrike, Västtyskland, 

Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Fem år senare undertecknades Romfördraget 

och EG bildades. Femtio år senare så kommer Rumänien och Bulgarien med i gemenskapen 

som numera är en union. 

Vi vill undersöka hur Sveriges största dagstidning rapporterar om EU och jämföra det med en 

liknande tidning i Rumänien, för att se vilka likheter och skillnader det finns i tidningarnas 

sätt att rapportera om EU. På det sättet kan vi få en antydan om ett generellt mönster av hur 

ländernas medier avbildar EU.  

Vi tycker att EU och hur unionen framställs i medierna är intressant utifrån ett europisk 

identitetsperspektiv då EU numera är synonymt med Europa. (Thiesse, 1999) 

Rumänien är intressant ur ett undersökningsperspektiv då det är ett av de senaste länderna 

som kommit med unionen. Rumänien skiljer sig väldigt mycket kulturellt och politiskt från 

Sverige, medan Sverige har haft fred de senaste 200 hundra åren så har Rumänien kämpat mot 

invasioner av olika slag och Sovjetunionens överhöghet.  

 

1.1 Syfte 

Vi har två syften med den här uppsatsen. Vårt första syfte är rent deskriptivt, vilket innebär att 

vi vill beskriva och redovisa hur de två tidningarna skriver om EU.  

Det andra syftet är att utifrån en normativ utgångspunkt undersöka kvalitén i 

nyhetsbevakningen i EU. Det är intressant då EU styr så mycket av vår vardag och det är en 

demokratisk fråga om befolkningen i de båda länderna får tillräckligt med bra information.  

En undersökning av mediers syn på EU i de olika länderna är ytterst relevant om man har som 

utgångspunkt att medier har en stark påverkan på läsarens eller användarens syn på saker och 

ting. 
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1.2 Problemområde och frågeställningar 

Vi tänker undersöka dagsmedier och deras EU-bevakning. Vi har valt att studera den största 

dagstidningen i Rumänien och Sverige och se hur det två länderna skriver om EU och hur de 

framställer EU innan, under och efter länderna blivit medlemmar.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur ser EU-bevakningen ut i Sveriges respektive  

Rumäniens största dagstidning? 

 Vilka frågor tas upp? 

 Hur framställs EU? 

 Hur har EU-bevakningen förändrats över tid? 

 Vilken kvalité har EU-bevakningen? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart en tidning i varje land. Anledningen är att de 

tidningarna är stora och kändes mest väsentliga att undersöka. På grund av att tidningarna är 

så stora så anser vi att det ändå går att dra viktiga slutsatser från den bild de förmedlar 

eftersom de når ut till så många.  

När det gäller tidningarna så har vi avgränsat oss till de mest relevanta delarna. Vi valde att 

undersöka Sverige och Rumänien då vi har personliga relationer till länderna. Vi har enbart 

valt att analysera texter som har en tydlig EU-fokus. Artiklar där EU endast nämnts som en 

del i en uppräkning har därför strukits från undersökningen.  
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2. Bakgrund 
 

I följande kapitel kommer vi att presentera de olika länderna som vi har studerat med fokus på 

deras relation till EU, landets mediesituation och landets självbild. Detta är viktigt för att få en 

förståelse för varför vissa EU-nyheter träder fram mer än andra.  

 

2.1 Rumänien 
 

Rumäniens relation till EU 
” Romania´s accession is to be seen as a historic process in which the countries of Central 

and Eastern Europe overcome the division of the continent, which lasted for more than 40 

years, and join the area of peace, stability and prosperity created by the union.” 

Så lyder ett citat från introduktionen till rapporten Agenda 2000 – Commission opinion on 

Romania´s application for Membership of the European Union som publicerades 1997. Citatet 

summerar kommissionens tankar kring medlemskapet.  

Rumänien bildades första gången som självständig stat 1859 då furstendömena Moldavien 

och Valakiet slogs samman. Transsylvanien var ockuperat av Österrike-Ungern och 

införlivades i Rumänien först efter första världskriget.  

Tanken på ett enat kungarike hade funnits sedan 1400-talet då man talade samma språk i alla 

furstendömen och delade samma religion, nämligen den kristna-ortodoxa. Men landet 

splittrades av stora imperier som Österrike-Ungern och det Ottomanska imperiet. Efter andra 

världskriget tog kommunisterna över makten och Rumänien utropades till folkrepublik. 

Diktatorn Ceausescu kom till makten 1965 och styrde landet med järnhand fram tills 

revolutionen 1989.  

Efter kommunismens kollaps har de styrande i landet arbetat hårt med erkännandet av gränser 

och minoriteter genom avtal med grannländerna Ungern och Ukraina.  

Rumänien ansökte om medlemskap i EU redan 1995. Den rumänska regeringen var bered på 

att göra många reformer för att komma med då man trodde att medlemskapet skulle bidra med 

harmoni inom landet. (Agenda 2000, 1997) 

Rumänien blev tillsammans med Bulgarien medlemmar i EU den 1:a januari 2007 efter långa 

förhandlingar. Granskningen av Rumäniens anpassningsarbete inom rättsliga, inrikes samt 

jordbruksfrågor har fortsatt efter ländernas anslutning. Denna fortsatta granskning kan ligga 

till grund för eventuella säkerhetsklausuler som kan tillämpas mot både Rumänien och 

Bulgarien.  
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Anledningen till Rumäniens långsamma anpassning till EU:s krav beror mycket på den 

utbredda korruptionen i kombination med bristande resurser och kvardröjande kommunistiska 

tankebanor och attityder (UD:s rapport, 2007). 

Rumänien har tagit vissa steg för att förbättra områdena där de brister. Bland annat så har de 

gjort framsteg när det gäller minoritetsskydd. De har även tagit åtgärder för att förbättra 

barnhem och adoption vilket landet har kritiserats hårt för tidigare (Agenda 2000). 

 

Bilden av det egna landet och folket 

Den senaste undersökningen i Eurobarometern nr. 69 (2008) visar att rumänerna har en 

mycket negativ bild av det egna landet och befolkningen jämfört med de andra 

medlemsländerna i EU. De tror att i Rumänien finns det mindre jobb, levnadskostnaderna är 

högre och institutionerna fungerar sämre än i andra medlemsländer. 82 procent av den 

rumänska befolkningen tror att deras levnadsstandard är sämre än befolkningen i andra 

medlemsländer (Eurobarometer 69: Romania, 2008).   

De här tankarna kan direkt ledas till att rumänerna lämnar hemlandet och söker lyckan någon 

annan stans antingen temporärt eller definitivt.  Den här stora utvandringen har lett till många 

nya problem för landet, dels att de arbetsdugliga försvinner och sen problemen som uppstår i 

länderna man invandrar till, främst Spanien och Italien.  

Trots den här negativa bilden av det egna landet är rumänerna mycket mer positiva till 

framtiden än befolkningen i till exempel grannländerna Bulgarien och Ungern. Rumänerna är 

bland de främsta i EU när det gäller framtidsoptimism men samtidigt är de bland de mest 

missnöjda med dagens läge(Eurobarometer 69: Romania, 2008). 

När det gäller EU:s framgångar och framtid är de mycket mer positiva än de andra 

medlemsländerna. 61 procent av befolkningen tycker att EU rör sig framåt jämfört med 37 

procent i hela EU. (Ibid) 

Det som rumänerna tycker att EU har och kan hjälpa dem med är inom frågor som: 

ekonomins tillväxt, en social trygghet, möjligheten till att söka jobb utomlands och 

möjligheten till att samarbeta mer med andra länder. (Ibid) 

Undersökningen visar att rumänerna anser att EU borde prioritera klimat-, fattigdoms- och 

säkerhetsfrågorna. När det gäller saker som rumänerna generellt oroar sig för är det landets 

ekonomi, de stigande priserna och migration. (Ibid) 
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Mediesituationen i Rumänien 

Efter landets frigörelse från kommunismen blomstrade medievärlden och man utnyttjade den 

nyvunna press och yttrandefriheten. Som resultat av det har Rumänien det största 

mediepublikationen i Östeuropa både inom radio, tv och press (Rumänska ambassaden, 

2008). 

Efter kommunismens fall så trodde många i västvärlden att kommuniststaterna skulle anpassa 

sina medier till deras sätt. Men intellektuella i öststaterna ville skapa en ”tredje väg”, varken 

väst eller öst influerat. Tyvärr har dock inte riktigt det hänt utan öststaterna har tagit över 

mycket av det dåliga i väst-medievärld som till exempel ansluta sig till stora mediekoncerner 

(Williams, 2005).  

De rumänska medierna är uppdelat mellan fem stora företag. Förutom de som ägs av stora 

affärsmän som Patriciu, Sarbu, Voiculescu och Vintu, ägs de flesta tidningarna av 

schweiziska Ringier (Romanian Media Explained). 

Även om det har minskat så utsätts medier och enskilda journalister fortfarande för 

påtryckningar och hot från myndigheter, politiker och näringsliv. Det förekommer även att 

journalister tvingas avslöja sina källor.  

Det finns många av statsmakterna oberoende medier men när landet fick sin yttrandefrihetslag 

så förbjöds förtal och ”förolämpning” av den egna nationen. På det sättet kunde de oberoende 

journalisterna straffas om politikerna ansåg att man förtalade landet.  

Sedan 2004 kan inte journalister längre få fängelsestraff för förtal och ”förolämpning” 

eftersom det har avskaffats som brott. Med detta så ökade journalisternas möjligheter att 

granska politiker och andra makthavare. 

Dock är fortfarande många TV och radiostationer samt de flesta tidningar beroende 

ekonomiskt eller på annat sätt av politiker eller affärsmän. Utöver det så är företagen som 

distribuerar alla tidningar statligt (UD:s rapport, 2007). 

Generellt i öststaterna så är TV favoritmediet och även om pressen dominerade i början av 

1990-talet så har tidningsläsandet minskat betydligt. (Williams, 2005) 
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2.2 Sverige 
 

Sveriges relation till EU 

Den 13 november 1994 hölls en rådgivande folkomröstning där det svenska folket sa ja till 

EU med 52,3 procent av rösterna. Den första januari 1995 trädde Sverige med i EU som 

fullvärdiga medlemmar av unionen tillsammans med Finland och Österrike.  

Redan på 1950-talet hölls en debatt i Sverige av den politiska eliten och näringslivet som 

ansåg att Sverige borde ansluta sig till dåvarande EEG. Problemet var att Sverige skulle få 

offra full kontroll över inrikes- och utrikesfrågor vilket man inte såg som möjligt med sin 

neutralitets politik. Istället valde Sverige att vara drivande inom frihandel och 1960 bildades 

Efta. 

1967 lämnar Sverige in en ansökan för medlemskap i EG. Ansökan innehöll en rad förbehåll 

för att Sverige skulle få behålla sin neutralitet och rätt att utträda från gemenskapen. Ansökan 

hann aldrig gå igenom då Sverige 1971 uteslöt medlemskap och drog tillbaka sin ansökan.  

Det skulle dröja till juni 1991 innan Sverige återigen skickade in en ansökan, då Sverige såg 

nya möjligheter efter att Berlinmuren fallit några år tidigare. Dock var bibehållen neutralitet 

viktig i ansökan. 

1993 inleds medlemsförhandlingar och den andra mars 1994 får Sverige klartecken. Efter 

medlemskapet har Sverige hållit ytterligare en folkomröstning denna gång om en gemensam 

valuta. Den här gången röstade det svenska folket nej (55,9 procent) (EU-upplysningen, 

2008). 

Efter folkomröstningen 1994 följde flera år av missnöje bland svenska folket och inte förrän 

1992 började det synas en positiv trend till medlemskapet i EU (SOM-institutet). 

 
Bilden av det egna landet och folket 

Den senaste undersökningen i Eurobarometer nr. 69: Sweden(2008) visar att svenskar är 

bland de mest tillfredsställda och optimistiska folket när de gäller levnadsstandard i hela EU. 

Svenskarna är också nöjda med medlemskapet och från en strikt finansiell ståndpunkt så 

tycker de till och med att de har dragit nytta av medlemskapet. 

De känner också att det läggs en stor vikt på landets åsikt i EU och att deras röst räknas. 

Andra medlemsländer är mycket mer skeptiska när det gäller den egna rösten och förmågan 

att kunna framföra sin åsikt.  
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Svenskarna tycker att det egna landet borde besluta i frågor som rör hälsa och den egna 

sociala tryggheten som de anser fungerar mycket bra. Det som de tycker att EU borde ta mer 

ansvar för är bekämpningen av terrorism, klimatfrågorna, energifrågor och transport.    

 

Mediesituationen i Sverige 

Sverige fick sin första tryckfrihetslag redan 1766. Det som var unikt för den svenska 

tryckfrihetslagen i jämförelse mot senare liknande lagstiftning i andra länder var att den 

svenska tryckfrihetslagen även innehöll skyldighet att ha offentlighet i ämbetsverk och 

myndigheters handlingar. 1810 blev tryckfriheten stadgad i grundlag och 1992 tillkom 

yttrandefrihetsgrundlagen (Hadenius, Weibull, 2003). 

Fram till 1980-talet dominerades det svenska medieutbudet av Sveriges Radio och 

dagspressen. Dagspressen bestod av ett antal storstadstidningar samt lokala morgontidningar. 

Sveriges Radio bestod av både television och radio och var helt statsägd. Tidningar hade en 

stark politisk färg även om den under 1980-talet började avta och flera tidningar skaffade sig 

en oberoende roll. Under 1990-talet skedde en stor förändring då nya aktörer kom in på 

etermedia marknaden vilket upplöste det statliga monopolet. Dagspressen behöll sin starka 

position även om läsvanorna ändrades något. Mediesystemet gick från en politisk syn till en 

mer ekonomisk syn där försäljning blev viktigare än politisk påverkan. Lågkonjunkturen 

under 1990-talet tvingade ett flertal tidningar att höja sina priser vilket ledde till att 

försäljningen sjönk och flera tidningar slogs ut. Gratistidningen Metro gjorde succé och 

öppnade upp nyhetsläsandet till grupper som andra tidningar inte lyckats nå. Det visade att 

många var intresserade av nyheter men inte att betala för dem. Även internet växte sig starkt 

under 1990-talet och gratisnyheter blev en självklarhet.  I och med den nya tekniken var inte 

tidningarna bundna till en distributionsform utan kunde utnyttja både rörlig bild och ljud för 

att nå ut med sina nyheter. Tidningarnas sjunkande upplagor har på senare år stabiliserats och 

de svenska medierna är idag koncentrerat till ett antal större koncerner (Hadenius, Weibull, 

2003). 

 

2.3 Den Europeiska Unionen 

Tankarna om ett enat Europa har funnits i hundratals år men personen som ligger bakom den 

Europeiska Unionens grund är Jean Monnet. Tanken formades efter andra världskriget då 

Europa låg i spillror. För att förhindra att ett sådant hemskt krig skulle äga rum igen så 
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bildade man kol- och stålunionen då dessa varor är basen i vapentillverkande ( Williams, 

2005). 

Unionen förändrades och sedan Maastrichtfördraget 1993 består EU numera av tre pelare; 

Den första pelaren är EG som behandlar de ekonomiska frågorna, den andra är den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den tredje pelaren behandlar de rättsliga och 

inrikespolitiska frågorna (Tjernström, 2001). 

 

EU-bevakningen i medierna 

Studier har visat att bevakningen av EU i press och TV är ganska liten i medlemsländerna. 

Det visade sig att journalisterna mest skrev om toppmöten och konferenser som behandlade 

det egna landets hjärtefrågor. Europaparlamentets debatter, den europeiska kommissionens 

affärer och ordförandeländernas olika initiativ bevakades generellt väldigt lite (Williams, 

2005) .  

En av anledningarna kan vara de olika hindrena som journalister stöter på när de bevakar i 

Bryssel. Bland annat så klagar journalisterna på kommissionens brist i att kommunicera med 

medierna. Man är mycket medveten om problemet inom EU och man försöker vidta åtgärder 

för att åtgärda kommunikationsbristen och vara mer öppna men skadan är redan skedd och 

många länder har minskat sin EU-bevakning avsevärt. (Ibid) 

Ett annat journalistiskt hinder inom EU-bevakningen finns på hemmaplan. Här måste 

journalisterna som skriver om EU kämpa för att få artikeln att gå igenom och om den går 

igenom så är det efter mycket omskrivning. En engelsk chefredaktör berättade att han brukar 

avvisa mer än tre fjärdedelar av alla EU artiklar. Den här motvilligheten till att publicera 

artiklar om EU kan ha med två saker att göra; dels tror redaktörerna oftast att läsarna är 

ointresserade sen så är det svårt att göra artiklarna begripbara och intressanta. EU nyheter 

saknar också drama och möjligheterna att göra nyheten personlig minskar (Williams, 2005).  

 

Vad blir nyheter? 

Vad som blir nyheter är givetvis olika från land till land men generellt sätt så kan man se en 

lutning mot ekonomiska och finansiella nyheter.  

Mycket av nyheterna är också negativa och antieuropeiska visar en studier gjort av Norris i 

Williams(2005). Norris upptäckte att TV var mer negativa mot EU än pressen men generellt 

så är EU nyheterna negativa. (Williams, 2005)  
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EU och medier 

Den europeiska unionen försöker definiera vad Europa är och vad som innebär att vara 

europeisk och på det sättet skapa en samhörighet EU-länderna emellan. På det viset kan 

Europa konkurrera på den globala marknaden inom medier. (Morley, Robins, 1995) 

Den här identifikations- och kultur-process var inte en del av unionens ursprungliga plan. 

Men allteftersom unionen växte så behövde man skapa känslan av gemenskap och Monnet 

ska tydligen sagt att ” if we were beginning the European Community all over again, we 

should begin with culture”(citerad i Williams, 2005). 

För EU spelar därför medier självfallet en mycket stor roll och sättet som EU framställs på 

både inom unionen men även utanför. Medierna är även viktiga för unionen i sin funktion att 

sprida kunskap och medvetande om medlemsländerna sinsemellan.(Morley, Robins, 1995) 

 

2.4 Tidningarna  
 

Vi har undersökt en svensk och en rumänsk tidning. Båda är nationellt ägda och anses vara 

stora seriösa dagstidningar i respektive land. Här följer information om de båda tidningarna. 

 
 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är enligt deras egen hemsida en oberoende liberal tidning. Tidningen 

grundades den 23 december 1864 av Rudolf Wall. Idag är det Sveriges ända riksspridda 

morgontidning och hade 2007 en upplaga på 344 200 tidningar. Man räknar med att totalt 

858 000 personer dagligen läser tidningen. Totalt har tidningen och internet upplagan 1,3 

miljoner läsare dagligen. Dagens Nyheter är en Stockholmsorienterad tidning vilket innebär 

att större delen av läsaren bor i Stockholmsregionen. Tidningen är en del av 

Bonnierkoncernen som är ett av norra Europas ledande medieföretag. 37 procent av tidningen 

består av annonser. Dagens Nyheter omsätter 1,9 miljarder kronor varje år varav 65 procent 

av intäkterna kommer från annonser. Tidningen har sammanlagt 580 anställda och ett flertal 

medarbetare i olika länder. Bland de länder som är med i EU finns det medarbetare i 

Helsingfors, Berlin, London och Bryssel. Man har även en Stockholmsbaserad korrespondent 

för Östeuropa.  
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Adevarul 

Adevarul är en av de största tidningarna i Rumänien med en daglig upplaga på 87 000 

exemplar. Den har en spridning i hela landet och trycks från måndag till söndag.  

Målgruppen är personer från 25-45 år, av medelinkomst och gymnasieutbildning. Basen 

ligger i Bukarest. (Mediapres.ro) 

Tidningen ägs av Adevarul Holding som ägs av Dinu Patriciu som den rikaste mannen i 

Rumänien och äger ett flertal tidningar, tv-kanaler och tidningar i både Rumänien och 

Ukraina.  (Romanian Media Explained, 2008) 

Tidningen är en ny version av den gamla kommunistiska tidningen Scinteia (Gnistan). 

Chefredaktören Dumitru Tinu ändrade tidningen till en ny modern och framgångsrik tidning 

men när han avgick 2003 så tog hans dotter med sig 80 av journalisterna och 

styrelsemedlemmarna och startade den nya tidningen Gandul (Tanken). Anledningen ska ha 

varit att den nya tidningsledningen inte delade samma politiska uppfattningar som den förre 

ägaren. (Romanian Media Explained) 

 

2.5 Sammanfattning 

Det man kan observera i bakgrundskapitlet är att Sverige och Rumänien är väldigt olika 

historiskt sett. Medan Rumänien har haft de relativt kaotisk med krig och kommunism så har 

Sverige varit ganska skyddat. Det har lett till att länderna har väldigt olika självbilder och 

uppfattningar om EU. Rumänerna ser det egna landet som misslyckat och EU som ett hopp 

medan svenskarna är stolta över det egna landet och har varit skeptiska till EU.  

Den gemensamma nämnare de har är EU som också har en egen agenda för vad de önskar att 

medierna gör. De vill att medierna ska verka för en att främja den gemensamma kulturen så 

att alla medlemsländerna ska känna sig som en del av en gemenskap.  
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3. Teori och tidigare forskning 

I följande kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning och de teorier som vi har 

använt i vår undersökning. Vi börjar med den tidigare forskning som vi har inspirerats av på 

olika sätt och sedan följer teorierna som vi har baserat undersökningens analys på. Som det 

nämns i metodavsnittet så är det beklagligt att vi enbart har lyckats finna svensk tidigare 

forskning som gjorts inom det här området. Det mest önskvärda vore givetvis om vi hade 

funnit någon rumänsk också men vi har inte funnit någon.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Vi har valt att titta på relevant forskning som angick vårt syfte och våra frågeställningar för att 

se hur de har gått tillväga och vilka metoder de hade använt sig för att undersöka det här 

området.  

 

Europa Norrifrån (2001) av Vanni Tjernström 

Vanni Tjernströms akademiska avhandling, Europa norrifrån- En nordisk komparativ studie 

av europeisk politisk kommunikation, beskriver EG/EU-bevakningen i en dagstidning från 

varje nordiskt land. Hon vill undersöka om och hur de nordiska medierna skriver om EU och 

hur EU framställs. Hon anser att det är viktigt med en fungerande europeisk offentlighet för 

att kunna bygga ett Europa med medborgaranda och delaktighet. Hon menar att mediernas 

roll än så länge är avgörande för att kunna nå dit.  

Hennes empiriska undersökning syftar till att beskriva de innehåll om EG/EU som finns i de 

nordiska dagstidningarna, om de olika länderna tidningar har några speciella särdrag, de 

redaktionella förutsättningarna och utveckla begrepp för analys av politisk kommunikation. 

Hon har undersökt EG/EU under två år 1993 och 1996 med ett kodschema. Sammanlagt har 

hon kodat över tusen artiklar sin avhandling.  

Tjernström fann att de nordiska ländernas rapportering hade ett tydligt nationellt intresse. Där 

den norska tidningen skrev mycket om fisket, den finska skrev om försvarsfrågor och den 

svenska skrev om frågor som handlade om vad svenskarna tjänar på unionen. Den enda som 

skilde sig något åt var den danska där man i större utsträckning hade ett europeiskt perspektiv. 

Vi har mest använt oss utav Vanni Tjernströms studie Europa norrifrån, då vi tyckte det var en 

relevant forskning som studerade hur olika nordiska medierna skriver om EU. Hon hade 
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också använt sig av en komparativ innehållsanalys liksom vi gör. Vi har haft stor nytta av 

hennes kodschema och de kategorier hon använt sig av. Hon har även i sin fortsatta forskning 

skrivit om att EU:s utvidgning med länder i öst kan vara ett intressant ämne för framtida 

komparativa studier. Något som känns inspirerande då det är vad vår undersökning också går 

ut på. 

 

Vad vi fick veta (1994) av Ulf Wallin 

Förutom Tjernströms studie har även Ulf Wallins avhandling Vad vi fick veta – En studie i 

svenska nyhetsmediers rapportering åren före folkomröstningen om EU kring journalistik och 

hur EU/EG framställdes i medierna innan folkomröstningen 1994, varit mycket väsentlig. 

Hans två övergripande syften med sin undersökning var att beskriva den bild massmedierna 

gav av EG innan det blev aktuellt med en folkomröstning och hur medierna efter ansökan har 

skildrat den svenska EG-debatten. Vi har inspirerats av hans syfte när vi formulerade vår 

egna.  

Hans utgångspunkt är att massmedierna spelade en betydelsefull roll i EG-frågan då få väljare 

hade en personlig uppfattning om gemenskapen utan hänvisades istället till mediernas 

argument för och emot EG. Han anser därför det är viktigt att undersöka vilken kvalité 

bevakningen hade. För att beskriva kvaliteten använder han sig framförallt av två 

kvalitetsaspekter, mediernas beskrivningsvärde och mediernas beslutvärde. Med mediernas 

beslutvärde avsågs hur objektiva medierna var och med mediernas beskrivningsvärde ville 

han se hur väl bilden av EG som medierna målade upp stämde överens med den verklighet 

som utspelade sig.  

När det gäller mediernas beslutvärde visar hans studie att Rapport, Aktuellt, Dagens Nyheter 

och Göteborgs-posten höll en objektiv hållning med lika många för- och emotargument till ett 

svenskt EG-medlemskap. Däremot hade Svenska Dagbladet fler förargument och 

Arbetarbladet fler emot argument. Hans studie visar också att Dagens Nyheter har i särklass 

det högsta informationsvärdet vilket är relevant för vår undersökning vid val av tidning för att 

beskriva de svenska massmediernas EU-rapportering.  

Sammanfattningsvis visar Ulf Wallins studie att väljarna var hänvisade till den bild medierna 

skapade. Den i sin tur påverkades av den organisation och de resurser redaktionen hade samt 

journalisternas intresse. 
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I marknadens och nationens intresse (2002) av Göran Palm 

Göran Palm, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet, har forskat 

inom medier, makt och journalistik i ett internationellt perspektiv med inriktning på EU. 

Hans syfte med sin avhandling I marknadens och nationens intresse (2002) är att ge en bild av 

hur nyheter om EU blir till och de villkor samt faktorer som påverkar det journalistiska 

arbetet. 

Palms utgångspunkt är att medierna skapar sin egen verklighet och att nyheter är socialt 

konstruerade berättelser. Han menar att den dagliga nyhetsproduktionen är socialt 

konstruerad. För att förstå de socialt strukturerade villkoren använder han sig av begreppet 

framing. Han menar att framing skapar de ramar och regler som journalister arbetar efter. 

Resultatet av Palms undersökning är att EU-journalistiken inte är dålig men att den har dåliga 

förutsättningar. Att Europa hamnar i periferin och istället är det nationens intressen som 

hamnar i centrum. För att kunna sälja EU-nyheter måste man även anpassa dem för 

marknaden vilken styr bort nyheterna från den medborgarjournalistik som han anser borde 

vara idealet. 

Hans slutsats är att journalistiken inte tjänar medborgarintresset utan den nationella politikens 

och marknadens intresse.  

 

 

3.2 Teorier 

Mediernas effekt 

Dagens informationssamhälle har lett till att vi är omringade av medier en väldigt stor del av 

vår vakna tid så att medierna har en effekt på sina läsare eller användare är ganska förståeligt 

men till vilken grad och hur de påverkar människor är fortfarande relativt oklart (McQuail, 

2005).  

I den här studien kommer vi att utgå från att de påverkar och i så fall har ett samhällsansvar. 

Att medier påverkar är en direkt konsekvens av vad de gör, de sprider information och 

påverkar vare sig de vill eller inte. Enligt McQuail (2005) kan medierna påverka oss på 

följande sätt: 

 De kan skapa en medveten samhällsförändring. 

 De kan skapa en omedveten samhällsförändring.  

 Skapa en mindre samhällsförändring. 

 Förenkla en förändring av något slag. 
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 Förstärka det nuvarande läget. 

 Förhindra utveckling. Det här sättet innebär att medierna har ett ideologiskt syfte som 

de vill lägga över på sina användare.  

 

Normativa teorier – vad medierna bör göra 

Medierna sägs inte bara ha effekter på samhället utan de har även en viktig samhällsfunktion 

där deras effekter och uppgifter är välkomnade. Uppgifter som att sprida information, låta 

olika åsikter träda fram, underhålla och underlätta debatt. 

När man talar om normativa teorier så talar man alltså om mediernas uppgifter och vad de bör 

göra. Givetvis finns det väldigt många åsikter om det men alla är i alla fall överens om att 

mycket förväntas av dem. (McQuail, 2005) 

Genom de normativa förväntningarna på medierna kan man försöka bedöma ett innehålls 

kvalité. Men själva begreppet kvalité är inte ett bestämt begrepp Rosengren citeras i 

Wallin(1994:15) 

” Quality, then, is one or more characteristics satisfying certain standards backed up by more 

or less central values and norms”. 

Förväntningarna på medierna började egentligen med deras nära relation till de olika 

samhällsmakterna och deras roll som informationslänk mellan makthavarna och det vanliga 

folket. Då blir det att medierna ska arbeta för allmänhetens intresse och då måste medierna ge 

en bra och relevant samhällsinformation. Det är också underförstått att medierna ska hjälpa 

till att propagera olika samhällsprinciper som rättvisa, demokrati och kulturella värderingar.  

Problemet är att massmedier handlar om affärer och de måste tjäna pengar så vilket mål 

medierna egentligen har är ibland svårt att avgöra. Eftersom medierna lever på annonser och 

läsare så brukar deras syn på vad som ligger i allmänhetens intresse sammanfalla med vad 

allmänheten tycker är intressant.  

Det finns för- och nackdelar med den normativa pressen på medierna. Vissa menar att 

medierna inte borde ha några normativa mål alls utan vara fria att göra som de vill inom 

lagens gränser.  

McQuail(2005) sammanfattar olika saker som förväntas av medierna inom olika områden: 

 Mediernas frihet – Medierna bör vara fria från statligt eller annan förtryck så att de 

kan fritt uttrycka sanningen utan att behöva oroa sig för konsekvenserna.  

 Mediekoncerner – Koncernerna bör inte påverka medierna till en hög grad. 
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 Variation av information, opinion och kultur – Det är önskvärt att medierna uttrycker 

åsikter från alla delar av samhället. Alla ska kunna få komma till tals.   

 Hjälpa till med landets säkerhet – Även om medierna ska vara kritiska mot staten och 

makten så ska de hjälpa till vid tillfällen då landets säkerhet hotas i till exempel krig. 

Då ska de bidra med att sprida nödvändig information till allmänheten. 

 Främja demokratin – Genom att underlätta för allmänheten att delta i den politiska 

debatten. 

 Främja kulturen – Medierna ska utgöra ett diskussionsforum för kulturer och kunna ge 

uttryck för många sådana. 

 Möta internationella krav – Medierna ska främst arbete för den egna nationen men de 

ska även bidra med kunskap om internationella händelser. 

En forskare vid namn Laitila gjorde 1995 en komparativ studie om 31 europeiska länders 

journalistkårer. Laitila studerade kårernas yrkeskoder och vad de ansåg vara bra journalistik 

och sammanfattade det i sex punkter (McQuail, 2005:174): 

 Sanningsenlig information. 

 Klar information. 

 Försvara allmänhetens rättigheter.  

 Ta ansvar när det gäller att forma allmänhetens opinion. 

 Ha standarder när det gället samlandet och framförandet av information.  

 Respektera källornas integritet. 

Medierna vill också gärna vara objektiva, alltså deras egna åsikter ska inte framträda i texten. 

Westerståhl (1972) gjorde en undersökning om Sveriges Radios opartiskhet och arbetade fram 

en modell för vad som krävs för att en nyhet ska bli objektiv. (Wallin, 1994:17) 

 

Sanningskravet är det viktigaste, är inte nyheten sann faller allting annat. Med relevans menas 

att nyheten ska ges den plats och det utrymme som är relevant. Balans når nyheten ifall olika 

källor får komma till tals och ge sin synvinkel. Neutralitet handlar om journalisten inte får ta 

någon ställning eller ställa sig på den ena källans sida. (Wallin, 1994) 
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Europeaness  

Med uttrycket ”Europeaness” eller paneuropeiskidentitet menas den gemensamma kulturella, 

europeiska identiteten. Det är många forskare som har studerat vad som krävs för att man ska 

känna sig europeisk och på det sättet känna sig delaktig i gemenskapen. Vi anser att det är 

väsentligt för vår studie eftersom Europa är numera synonymt med EU. 

Morley och Robins skriver om pan-Europe fenomenet i boken Spaces of Identity (1995). De 

menar att EU jobbar hårt att skapa den här känslan bland deras medlemstater på olika sätt som 

man kan läsa vidare om i vårt bakgrundskapitel. Enligt dem skulle motivet för denna 

europeiska gemenskap vara att skapa ett fundament som kan konkurrera med den globala 

medium marknaden.(Morley och Robins, 1995) 

Alla är dock inte lika positiva till den här känslan av europeaness och ett Europa utan 

kulturella eller kommunikationsbarriärer. Vissa medieforskare menar att den här 

homogeniseringen av kulturer kan leda till en kulturell och nationell förvirring. Att man inte 

längre riktigt vet var man har sin tillhörighet och att den regionala tillhörigheten då blir 

starkare. (Ibid) 

Samtidigt påpekar vissa forskare att nationell identifikation också är en myt liksom idén om 

den europeiska identifikationen. Nationer är ett modernt påhitt som uppkom under den 

franska revolutionen och romantiken då man sökte sig till att ge tillbaka makten till folket och 

var då tvungna att identifiera ”folket”(Thiesse, 1999). 

Det paneuropeiska identitets byggande har också kritiserats för att skapa en slags europeisk 

överlägsenhet där invandrare från andra kontinenter riskerar att känna sig utanför. Man 

riskerar att hamna i den gamla koloniala överlägsenheten där Europa är standarden och allt 

annat är annorlunda i en negativ bemärkelse. (Morley och Robins, 1995) 

 

Framing 

Enligt McQuail (2005) handlar begreppet framing om hur man väljer att presentera eller 

vilken ram man väljer att placera en nyhet i. Han citerar Tuchman (1978) som anser att 

Goffman (1974) är fader till det här begreppet och menar att det handlar om att organisera 

information och erfarenheter på ett sätt som gör det hela begripligt.  

Framing handlar om hur samma verklighet kan beskrivas på olika sätt, som är lika sanna, men 

som leder tankarna i skilda riktningar (Strömbäck, 2000). 

Medierna gestaltar verkligheten och dessa gestaltningar påverkas i sin tur 

mediekonsumenterna i deras tolkningar av verkligheten (McQuail, 2005). 
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Enligt Entman (1993) i McQuail (2005) betyder framing att välja. Entman summerar 

begreppet och menar att det handlar om att svara på varför, döma och föreslå botemedel i en 

händelse.  

Enligt Tjernström (2001) innebär framing att medierna tolkar och bearbetar nyheter i 

allmänhet och politisk kommunikation i synnerhet. Hon knyter an till begreppet domestication 

som innebär att internationella frågor översätts till nationella förhållanden. 

I anslutning till Entmans framställning så för framing samman kvantitativ och kvalitativa 

ansatser.  

Entman innehållsanalyser fem allmänna typer av frames: 

 Uttalande om grad av betydenhet. 

 Vem som agerade. 

 Vem som drabbas. 

 Om vilken sorts händelse. 

 Generalisering till ett större sammanhang. 
Entman (1993) i McQuail(2005:378) 

 

 

Medielogik 

Nyheter som ett standardiserat format som har sitt ursprung i bland annat tradition, arbetssätt 

och mottagarens smak och intresse (McQuail, 2005). 

Händelser och fakta som enligt medielogiken lättast blir en nyhet är sådant som kan 

tillspetsas, förenklas, polariseras, intensifieras, konkretiseras, personifieras eller som kan 

underbyggas med stereotyper (Strömbäck, 2005) 

Nyhetsvärdering enligt Hvitfelt (1985) i Hadenius, Weibull(2003:345). Sannolikheten att en 

händelse blir en nyhet ökar enligt följande: 

 Politik, ekonomi samt brott och olyckor. 

 Och om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd. 

 Händelser och förhållanden. 

 Som är sensationella och överraskande. 

 Handlar om enskilda elitpersoner. 

 Men är viktiga och relevanta. 

 Utspelas under kort tid men som del av ett tema. 

 Har negativa inslag. 

 Har elitpersoner som källor. 
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Gatekeeping  

Begreppet gatekeeping använts som en metafor för hur olika processer (gates) och personer 

förhindrar att vissa nyheter kommer fram. Dessa portar eller gates kan handla om de 

journalistiska arbetsprocesserna, nyhetsvärdering, redaktionella organisationer med fler.  När 

det gäller nyhetsvärderingen så gäller följande enligt McQuail (2005): 

 Stor händelse 

  Nära geografiskt 

 Klarhet 

 Signifikans  

 När i tid 

 Relevans 

 Negativitet  

 Personifiering  

 Drama och action  

Observera att McQuails nyhetsvärdering enligt gatekeeping teorin överensstämmer på många 

punkter med Hvitfeld (1985). 

Enligt gatekeeping teorin så är chansen mycket större att man får uttala sig i medier om man 

är en elitperson som till exempel en politiker eller en VD. Medierna tycker även om att 

personifiera dessa elitpersoner som är med regelbundet i medierna så att läsarna eller 

användarna kan identifiera sig med dem. (McQuail, 2005) 

 

3.3 Sammanfattning 

I den tidigare forskning som vi inspirerats av fick man fram olika resultat beroende på vad 

man hade för syfte och frågeställningar. Tjernström (2001) fick fram att alla de nordiska 

länderna, förutom kanske Danmark hade ett tydligt nationellt intresse i EU.  

Wallin(1994) studerade hur EU framställdes under folkomröstningen 1994 och han studerade 

liksom oss vilken kvalité det var på EU bevakningen.  

Palm(2002) studerade EU journalistik och kom fram till att den inte är dålig men den har 

dåliga förutsättningar, det vill säga att det är svårt yrkesmässigt att få bra information om EU. 

Teorierna vi har valt att använda i den här uppsatsen är teorier om det normativa, om 

mediernas effekter, om framing, medielogik, gatekeeping och Europeaness. Fokuset har mest 

varit på de normativa teorierna om vad medierna bör göra och vad som förväntas av dom.  
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4. Metod och material 

 
Vi har gjort en komparativ studie med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Det verkade 

rimligt eftersom de båda metoderna kompletterar varandra. Med den kvantitativa 

innehållsanalysen kunde vi få fram material som vi sedan kunde använda som grund i den 

komparativa metoden.  

Frågeställningen eller problemet handlar om EU och hur man bevakar EU i olika länder. Vi 

har valt att fokusera på Sverige och Rumänien av personliga och praktiska skäl. I följande 

kapitel presenteras både den kvantitativa innehållsanalysen och den komparativa metoden 

utförligare.  

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi började med en kvantitativ innehållsanalys för att få fram material från texten som vi sedan 

kunde jämföra utifrån en komparativ metod.  

Metoden är effektiv när man ska närma sig ett stort material. I den här metoden översätts 

forskningsfrågorna till variabler, med vilka man kan kvantifiera relevanta egenskaper i texten. 

(Nilsson, 2000) 

 Ostbye m.fl. (2004:214) förklarar metoden på följande sätt: 

” Kvantitativ betyder -  här som överallt annars - att vi strävar efter en siffermässig 

beskrivning av materialet. Det innebär inte att vi måste utelämna alla kvalitativa egenskaper 

hos materialet. Vi kan ha variabler som fångar upp kvalitativa egenskaper.” 

Utifrån den här siffermässiga beskrivningen av materialet kan man sedan börja analysera och 

dra slutsatser kring materialet. 

 

Undersökningens genomförande 

I början av våra studier har vi läst på om EU och tidningarnas historia kring EU. 

”Precis som vid all annan textanalys är det nödvändigt med viss genrekännedom och kunskap 

om den diskur och det större sociala sammanhang som texterna är hämtade ifrån” 

(Bergström, Boréus, 2005) 

Tillvägagångssättet av den kvantitativa innehållsanalysen har vi gjort enligt Nilssons (2000) 

sex steg.   

1. Definiera problemet.  
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2. Definiera urvalet 

3. Definiera variablerna. 

4. Konstruera ett kodschema. 

5. Testa kodschemat. 

6. Databehandling och analys.  

 

Urval 

Vårt urval består av två stora dagstidningar i Sverige (Dagens Nyheter) och i Rumänien 

(Adevarul). I bakgrundskapitlet står det kort om varje tidning.  

Vi valde Adevarul eftersom den är den största rumänskägda tidningen upplagemässigt och 

den liknar Dagens Nyheter till layout och utformning. Den största tidningen i Rumänien är 

Libertatea men vi valde bort den eftersom vi ansåg den vara mer lik en kvällstidning som 

Aftonbladet och då skulle inte jämförelsen bli rättvis. Libertatea ägs också av det schweiziska 

medieföretaget Ringier och inte ett rumänskt företag.  

Dagens Nyheter valde vi eftersom det är Sveriges största dagstidning och är dessutom 

svenskägd. Den anses även vara en ledande tidning när det gäller debatter och seriositet. 

Att tidningarna var nationellt ägda ansåg vi vara viktigt då vill ville undersöka tidningar fria 

från yttre nationell påverkan så mycket som möjligt. Med yttre nationell påverkan menar vi att 

om en tidning är ägd av en stor utländsk mediekoncern så kan det påverka tidningens 

inställning till EU. En tidning ägd av ett norskt företag skulle på så sätt kunna vara mer 

skeptiskt till EU än vad en tidning ägd ett tysk företag möjligtvis skulle vara. Detta skulle 

kräva en helt ny undersökning för att vara säker på men för att undvika en diskussion har vi 

därför valt att fokusera på två tidningar som är nationellt ägda.   

Vi har undersökt Dagens Nyheter och Adevarul under tre veckor. Vi har valt att inte 

undersöka sportdelen då vi anser att den inte är relevant i vår undersökning. Eftersom bara en 

av oss kan rumänska delade vi upp arbetet så att vi bara undersökte en tidning var. Men 

eftersom vi hela tiden var delaktiga i varandras arbeten och hjälptes åt med det mesta under 

själva urvalet och analys kommer vi ändå referera till ordet ”vi” när vi pratar om hur vi 

undersökte de respektive tidningarna. 

Vi har sökt efter ordet EU och EG i respektive tidning för att sedan med hjälp av ett 

kodschema göra en innehållsanalys. För att på ett så tidseffektivt och enkelt sätt som möjligt 

hitta artiklar i Dagens Nyheter valde vi att använda oss av Presstext. Det är en fulltextdatabas 
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där man kan hitta de flesta av artiklarna publicerade i Dagens Nyheter från 1992 och framåt, 

undantag finns för vissa frilanstexter som inte finns med i databasen . (PressText)  

Vi sökte på orden ”EU” och ”EG” och fick totalt fram 219 artiklar under de tre undersökta 

veckorna. Av dessa strök vi sedan de artiklar som inte handlade om EU eller EG som till 

exempel uppräckningar där EU nämns.  Totalt fick vi ihop 178 artiklar som handlade om EU 

eller EG i Dagens Nyheter. För att vara säkra på att vi inte missa något genom att använda 

Presstext tog vi sedan och jämförde pappersversionen av tidningen med två datum i 

undersökningen.  

För att få fram vårt material i Adevarul använde vi deras egna arkiv på Internet. Även här 

jämförde vi två dagar med en pappersversion för att se att det verkligen stämde överens. 

Resultatet blev också här att vi fick fram samma material. Totalt hittade vi 112 artiklar i 

Adevarul. 

Vi började med att välja en vecka under den period vi skulle göra undersökningen. Då EU 

hade ett toppmöte planerat i november med anledning av finanskrisen så valde vi att 

undersöka den veckan och sedan gå bakåt i tiden till en vecka året innan och året efter landet 

blev medlemmar i EU. 

I Sveriges fall blev datumen: 11-17 november 1994, 10- 16 november 1995 och 14-20 

november 2008. I Rumäniens fall blev de undersökta veckorna: 10-16 november 2006, 16- 22 

november 2007, 14-20 november 2008.  Totalt har vi analyserat 290 artiklar från båda 

tidningarna.  

 

Kodschema och variabler 

I vårt tillvägagångssätt har vi följt Bergström och Boréus råd om att göra en tidig insamling 

av det material som ska undersökas och avgränsa detta. Sedan konstruera ett analysinstrument 

som anger det som ska noteras i materialet. Ett vanligt sådant instrument kallas för 

kodschema, (Bergström, Boréus, 2005). 

Vi formade vårt kodschema och variablerna utifrån vår frågeställning. Vi ställde frågor till 

texten så att vi kunde få svar på frågeställningarna. Som Ostbye m.fl. (2004) skriver så finns 

det ett oändligt antal frågor man kan ställa till materialet eller texten och därför måste man 

begränsa sig utifrån ens frågeställningar.  

Vi har på ett tidigt stadium testat att dubbelkoda materialet för att se om vi får fram samma 

resultat två gånger oberoende av varandra. Detta är viktigt för att se om kodschemat är 
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tillräckligt välutvecklat för att vara konsekvent i bedömningen av hela materialet. (Bergström, 

Boréus, 2005). 

För att få en enklare översikt av resultatet har vi valt att presentera våra kategorier där med en 

enklare förklaring och motivering i samband med resultatet. Hela kodningen finns också att 

tillgå i bilaga 1. 

 

4.2 Komparativ metod 

Komparativa studier är en metod där man kan jämföra olika länder och på det sättet visa på 

likheter och skillnader. Syftet med komparativa studier kan vara att få en förståelse för 

politiska system, deras uppbyggnad, orsaker och betydelse. (Denk, 2002) 

Enligt Tjernström (2001) är den jämförande politiken ett av statsvetenskapens kärnområden 

och de politiska jämförelserna utgör en bas för generaliseringar om politik.  

Enligt Blumler och Gurevitch (1990) så drar man paralleller mellan landets politiska system 

och dess mediesystem i den komparativa metoden. Man undersöker medielandskapet och 

varför det ser ut som det gör. 

Blumler (1992) beskriver i Tjernström (2001:s.53) hur den komparativa forskningen är en 

naturlig del i kommunikationsforskningens internationalisering. Han menar att komparativa 

studier kan bidra med tre kunskapsbidrag; 

 Det första bidraget är att se våra egna kommunikationsförhållanden i en ny belysning 

genom att jämföra den med något annat lands kommunikationsförhållande. Något som 

kanske inte hade varit särskilt tydligt i vår egna rumsliga och tidsmässiga avgränsning. 

 Det andra bidraget är att slippa ett lands kulturella skygglappar som kan göra att man 

blandar ihop det egna landets kommunikationsförhållanden med andra länders.  

 Det tredje bidraget är att närmare visa och bestämma vilka skillnader som uppstår när 

kommunikation organiseras på ett visst sätt.  

Mediernas påverkan på befolkningen är en svår och komplex fråga men något som är säkert är 

att medier är nödvändig för en väl fungerande demokrati även om den formar vår världsbild 

genom olika processer (Tjernström, 2001). 

 

4.3 Metodkritik 

 En anmärkning mot den komparativa metoden som bland annat Swanson (1992) påpekar i 

Tjernström (2001) är att jämförelser mellan olika länder kan leda till att nations- och 



27 

 

kulturspecifik kunskap kan gå förlorad. Ett sätt att förhindra att detta sker är att ha författarna 

från samma länder som forskningen eller studien bedrivs kring och det har vi gjort.  

En annan kritik som bland annat Palm (2002) tar upp är att det skrivs för lite 

vardagsjournalistik om EU. Det kunde man undvikit om man slumpmässigt hade valt ut 

veckor att undersöka. Vi valde att bortse från den här för att ta liknande veckor i samma 

länder då stora saker hände i landet kring EU, alltså när medlemskapet ägde rum och när 

toppmötet kring finanskrisen ägde rum. Anledningen till detta var att vi ville få ett så rättvis 

underlag som möjligt så att vi kunde få en chans att jämföra länderna. 

När det gäller antalet artiklar, 290 stycken, anser vi att det är tillräkligt många för att kunna 

göra en god kvantitativ innehållsanalys. Kritik kan däremot framföras mot att stor del av 

materialet kommer från Dagens Nyheter 1994, 126 stycken artiklar av de totalt 290 

analyserade, troligtvis hade materialet sett något annorlunda ut om vi valt en annan vecka. 

Men vi tror att det är framförallt kvantiteten som denna vecka var extra hög på grund av 

folkomröstningen och att själva resultatet i övrigt skulle sett likadant ut om vi hade valt att 

undersöka en annan vecka. 

Valet av tidningar tåls också att kritiseras. Upplagemässigt så är Dagens Nyheter en klart 

större tidning än Adevarul och resurserna som de båda tidningarna har skiljer sig stort åt. 

Valet av den rumänska tidningen är subjektiv och vi har mer använt oss utav den tonen och 

känslan som tidningen framför i valet av tidning än några direkta fakta. Hade vi valt en annan 

rumänsk tidning hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut även valet av en annan svensk 

tidningen hade troligtvis gett ett helt annat resultat. Genom att läsa Wallin (1994) har vi sett 

att de svenska tidningarna skiljer sig mycket åt i EG-bevakningen och vi kan bara anta att de 

rumänska tidningarna också gör det men har inte hittat någon liknande rumänsk 

undersökning. Vi har därför försökt hitta två tidningar som har hög trovärdighet.  

Vi har även haft problem när det gäller att hitta tidigare forskning då den enda tidigare 

forskning vi funnit varit svensk. Liknande rumänsk forskning har vi inte hittat.  

Validitet i en innehållsanalys beskrivs av Neuendorf (2002) som ett sätt att se att man 

verkligen undersökt det man gett sig ut för att undersöka. När det gäller validitet för vårt 

kodschema har vi försökt använda så enkla kategorier som möjligt för att de på så sätt ska 

vara lätta att tolka. Vi har även provkodat varandras texter i den mån det varit möjligt för att 

se om vi kommit fram till samman resultat. Att undersökningen är möjlig att göra om med 

samma resultat ger en hög reliabilitet. Vårt resultat har även en god reliabilitet då det stämmer 

överens med tidigare studier. (Neuendorf, 2002) 
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5.     Resultat 

Här presenteras resultatet av vår innehållsanalys i Dagens Nyheter och Adevarul. Varje 

kategori behandlas för sig med en kort beskrivning av vad vi undersökt och varför det är 

relevant i vår undersökning följt av resultatet. I resultatet kommer vi även att knyta tillbaka 

till fyra av våra fem ursprungliga frågeställningar, nämligen: 

 

 Hur ser EU-bevakningen ut i Sveriges respektive Rumäniens största dagstidning? 

 Vilka frågor tas upp? 

 Hur framställs EU? 

 Hur har EU-bevakningen förändrats, innan, under och efter 

medlemskapsförhandlingarna? 

 

Den femte och sista frågeställningen om kvaliteten i tidningarnas bevakning tänker vi 

återkomma till i slutdiskussionsdelen.  

Sammanlagt har vi använt oss av 290 artiklar i vår analys. Under de undersökta veckorna 

hittade vi 112 artiklar i Adevarul och 178 stycken i Dagens Nyheter som tog upp EU eller EG. 

 

Diagram 1.1 Antalet artiklar varje år i respektive tidning 

 

I den rumänska tidningen låg antalet artiklar på en konstant jämn nivå med 40 stycken som 

flest 2006 och 34 som det minsta antalet 2007. I Dagens Nyheter såg resultatet av antalet 

artiklar väldigt annorlunda ut. 1994 var antalet artiklar 126 för att sedan sjunka till 23 året 

efter och 2008 blev resultatet 29 artiklar. Anledningen till den enorma mängd av artiklar 1994 

beror med stor sannolikhet på att den vecka vi valde att analysera sammanföll med 

folkomröstningen då Sverige sa ja till EU. 
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Antal artiklar 126 23 29 40 34 38
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Vem står bakom nyheten 

För att se om tidningarna använder sig av mycket eget material eller om man väljer att anlita 

nyhetsbyråer valde vi att undersöka vem som skrivit varje nyhet. Detta för att en utländsk 

nyhetsbyrå och landet som nyhetsbyrån kommer ifrån kan bidra med vissa värderingar i 

nyheterna. Landets egna åsikter om EU kan alltså speglas. 

I Dagens Nyheter står det i slutet av artikeln vem som skrivit i form av en byline. Är det inte 

en reporter som skrivit så står det personens yrke, till exempel doktor, författare eller 

professor . Har en nyhetsbyrå skrivit artikeln så står det nyhetsbyråns namn efter artikeln. 

I Adevarul var man tvungen att läsa i texten för att se om artikeln var skriven av en 

nyhetsbyrå.   

Det viktigaste vi ville få fram var om länderna använder sig mycket av nyhetsbyråer i sin EU-

rapportering. Enligt Wallin (1994) så använde sig Dagens Nyheter i 15 procent av fallen 

någon form av telegrambyrå i sin EG-bevakning. Även om det är en relativ liten del av 

bevakningen så skiljde den sig stort från vissa andra tidningar i hans undersökning. I de 

mindre svenska dagstidningarna använder sig man i stor uträckning av telegrambyråer i sin 

EG rapportering enligt Wallins undersökning. Dessa tidningar har en läsarkrets lika stor eller 

större i jämförelse med Adevarul (Hadenius,Weibull, 2003). Det är därför intressant att se 

vilka resurser Adevarul lägger på sin EU-bevakning. 

 

 

Diagram 1.3a Var artiklarna kommer ifrån 

DN94 DN95 DN08 AD06 AD07 AD08

Egen reporter 94 14 23 25 27 16

Nyhetsbyrå 18 0 4 9 2 15

Övrigt 12 0 1 3 4 6
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Adevarul hade en större andel texter från nyhetsbyråer än Dagens Nyheter, framförallt var det 

2008 som det tillkom en stor mängd nyheter från nyhetsbyråer. Det kan kanske förklaras 

antingen att tidningen inte har lika stora resurser att ha personer på plats eller att de helt enkelt 

vi ha mer EU-nyheter och satsar på nyhetsbyråerna. 

I Dagens Nyheter ser man att det gjorts en klar satsning av egen reportertext. Även här skiljer 

1994 sig något då man i använt sig av både nyhetsbyråer och experter i olika områden när det 

gäller framförallt ekonomi och politik.  Dessa har kategoriserats i övrigt.  

1995 använde man sig bara av egna reporterna under den undersökta veckan och 2008 fanns 

det endast ett fåtal nyhetsbyråer och övrigt artiklar men mönstret är liknande de från 1994.  

I Adevarul ser resultatet för åren 2006 och 2007 ganska likadant ut. Tidningen har använt sig 

av något färre nyhetsbyrå artiklar år 2007. Den stora skillnaden syns 2008 där har antalet 

nyhetsbyrå artiklar kommit ifatt den egna reporter texten. 

Vi har även valt att undersöka om utländska nyhetsbyråer har ett stort inflytande när det gäller 

EU-artiklarna. Därför har vi även delat upp antalet nyhetsbyrå texter i både inhemska och 

utländska samt en kategori då både en inhemsk och utländsk har fungerat som källa till en 

artikel. Detta är intressant då de två vanligaste förekommande nyhetsbyråerna i tidningarna är 

englandstationerade Reuters och franskstationerade AFP. Frågan är då hur mycket av det egna 

landets åsikter om EU framträder i nyheterna.  

 

Diagram 1.3b Vilken nyhetsbyrå 

 

Den vanligaste förekommande nyhetsbyrån är den inhemska, vilket i Dagens Nyheter är den 

svenska Tidningarnas telegrambyrå (TT) och i Adevarul de rumänska nyhetsbyråerna 

Mediafax och NewsIn. 

AFP Reuters Övrigt inhemsk
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Den franska AFP är den vanligaste förekommande utländska nyhetsbyrån i Adevarul men 

tidningen använder sig även av Reuters. 

 I Dagens Nyheter har man däremot bara använt sig av Reuters och då bara två gånger under 

undersökningsperioden. Att Adevarul använt sig av en fransk nyhetsbyrå beror till stor del på 

att Frankrike var ordförande land 2008 då de flesta av artiklarna var från nyhetsbyråer. Det 

kan också vara en förklaring till varför man använde sig mer av nyhetsbyråer 2008. Frankrike 

ligger närmare Rumänien kulturellt då de båda språken har sitt ursprung från den latinska 

språkgrenen. Det är vanligare bland den äldre generationen i Rumänien att man talar franska 

vilket leder till att det översättningsmässigt och administrativt är lättare att använda sig av 

AFP i Rumänien. Liksom det är lättare för svenskar att använda sig av Reuters. 

 

I vilken del av tidningen står nyheten 

För att undersöka hur tidningarna ser på EU-nyheter och i vilket sammanhang tidningar 

placerar artiklarna har vi valt att undersöka i vilken del av tidningen de är publicerade.  

 

 Diagram 1.4 Vilken del av tidningen 

 

I Dagens Nyheter dominerar politikdelen när det gäller antalet nyheter 1994. För att sedan 

sjunka något under 1995 och 2008 finns det bara en EU-nyhet i politikdelen. Istället har man 

börjat placera EU-nyheterna i inrikesdelen. Anledningen till detta kan vara att man har börjat 

se nyheterna ur ett svensktperspektiv. Många av nyheter 2008 handlade om hur svenskar 

berördes eller kommer beröras av beslut som togs i Bryssel istället för att som tidigare år 
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handla om hur EU styrs och hur EU kommer påverka Sverige som land. De flesta nyheter 

kom därför att hamna i inrikesdelen som en naturlig del i nyhetsflödet.  

Under 1994 handlade många nyheter om valet och hur folk kommer att rösta och senare om 

själva röstresultatet. Det handlade även mycket om hur olika partier tog ställning i EU-frågan 

och hur EU splittrade partier. 

1995 så var det mycket uppföljningar kring vad människor tyckte och vad som hänt ett år 

efter folkomröstningen, därför var politikdelen stark även detta år. 

I Adevarul har man en ganska jämn uppdelning av antalet artiklar per del i tidningen. 2008 

startade tidningen en ny del vid namn Europa och det är därför övrigt stapeln blev mycket 

större där och EU-nyheterna i inrikesdelen nästa försvann.  

Eftersom utvandringen ur Rumänien för tillfället är mycket stort så har de flesta rumänska 

tidningar inklusive Adevarul en diaspora del. I den delen fokuserar man på de länder dit flest 

rumäner invandrat, nämligen Spanien och Italien. Där hamnar de flesta EU-nyheter som 

handlar om migration och arbetsmarknad eftersom det är de frågorna som berör rumäner i den 

situationen mest.  

Det första året vi undersökte i Adevarul 2006 så dominerade EU nyheterna i finansdelen. 

Mycket handlade om nya ekonomiska satsningar som gjordes och hur rumänerna själva skulle 

förbättra sin ekonomiska situation inför medlemskapet.  

År 2007 skrevs det mest EU-artiklar i inrikesdelen vilket kan förklaras med att rumänerna 

börjar bry sig mer om vad EU gör för det egna landet och hur det egna landet påverkas av 

medlemskapet.  

Att den övriga kategorin är så stor år 2008 kan förklaras med att en stor del av artiklarna om 

EU fanns i diasporadelen. Mycket handlade om rumänernas situation i Italien.  

 

 

 

 

Vilka ämnen tas upp 

För att undersöka vilka frågor i EU som tas upp har vi delat upp artiklarnas innehåll i elva 

olika kategorier. Artiklar som inte handlade om något specifik fråga utan bara beskrev vad 

som hände i EU eller hur EU fungera hamnade i kategorin informativt om EU, här hamnade 

även artiklar där det skrevs om folkomröstningar och opinioner.   
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Diagram 1.5a Vilka ämnen tas upp 

 

Informativt om EU är den absolut dominerande kategorin. Anledningen till detta i Dagens 

Nyheter år 1994 är att många argumenttexter var informativa om varför man skulle gå med 

eller inte i EU. 

I Dagens Nyheter år 1994 är även ekonomi/tillväxt en stor kategori då det var det viktigaste 

argument för varför Sverige skulle gå med i EU. Sverige var under perioden inne i en 

lågkonjunktur och EU sågs som en lösning för landets haltande ekonomi. 

I tidningen 1995 är det betydligt jämnare mellan kategorierna med endast ett fåtal i varje. 

Fortfarande är de flesta artiklarna informativa vilket beror på att många artiklar handlar om 

vad som hänt sedan 1994 och vad folk tycker om EU ett år efter valet. 

2008 är fortfarande informativt om EU den dominerande kategorin i Dagens Nyheter. 

Anledningen till detta är att det fortfarande är vanligt med artiklar där tidningen skriver vad 

EU gör och det nya fördraget som ska röstas igenom. Många av tidningens EU-nyheter är 

även åsiktstexter som handlar om det nya fördraget och vad som kommer att hända. 

Ekonomi och tillväxt delen berörde i stort sett bara frågor kring finanskrisen och vad EU gör 

för att motverka den.2008 kan man även se att miljö har fått en plats på agendan i de båda 

tidningarna. 

DN94 DN95 DN08 AD06 AD07 AD08

Jordbruk 2 3 4 1 0 0

Ekonomi/tillväxt 16 1 4 3 3 7

Migration 1 0 0 2 1 6

Energi 0 0 1 4 2 3

Handel 6 1 0 1 3 4

Utbildning och forskning 1 1 2 0 0 2

Miljö 0 2 4 1 7 3

Försvarsfrågor 2 5 6 2 0 2

Arbetsmarknad 6 2 3 3 0 0

Informativt om EU 86 6 9 19 12 8

Övrigt 4 2 1 2 6 1

Vilka ämnen som tas upp
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I Adevarul dominerade självklart informationen om EU mest år 2006 eftersom det var året 

innan landet blev medlem. Efter det syns det en stadig minskning av informativt om EU från 

2006 till 2008 men det är ändå den största kategorin. 

Det man ser i tabellen 1.5a är att migrationsdelen inte är särskilt stor i början men år 2008 är 

det den tredje största kategorin. Att ekonomidelen är så stor år 2008 kan ha med finanskrisen 

att göra. Det man också kan observera att kategorierna och frågorna är mycket mer spridda år 

2008, man tar upp lite om allting.  

 

Diagram 1.5b Vilka ämnen tas upp 

 

I en jämförelse mellan tidningar totalt är det jämnare mellan kategorierna i Adevarul även om 

informativt om EU är klart dominerande. I Dagens Nyheter är förutom informativt om EU 

även ekonomi/tillväxt en dominerande kategori medan migration och energi frågor inte fått 

någon plats alls.  Att Dagens Nyheter skriver mycket om EU som en ekonomisk vinning och 

bra för tillväxten får stöd i Tjernströms (2001) undersökning där hon bland annat skriver att 

EU i Sverige kan ses som ett ekonomiskt projekt med betoning av nationella och materiella 

aspekter. 
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Jordbruk 1 9 10

Ekonomi/tillväxt 21 13 34

Migration 1 9 10

Energi 1 9 10

Handel 7 8 15
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Rumsbestämning 

För att undersöka var EU-artiklarna utspelar sig har vi kategoriserat dem i fem olika 

kategorier. En europeisk kategori för artiklar som handlar om hela eller större delen av 

Europa. En nationell kategori för artiklar om det egna landet och dess relation till EU. Ett 

regionallt där norden eller medelhavet är ett tydligt exempel. Den globala kategorin handlar 

om artiklar där EU nämns i ett globalt sammanhang. 

  

Diagram 1.6a Rumsbestämning 

 

 

Diagram 1.6b Rumsbestämning                 Diagram 1.6c Rumsbestämning 

 

Det är stor skillnad när det gäller tidningarnas artiklar om EU i den undersökta perioden. 

Adevarul har ett tydligt mer europeiskt perspektiv i sina texter tillskillnad från Dagens 

Nyheter som har en större nationellt fokus. När det gäller det globala perspektivet har Dagens 

Nyheter en nästan dubbelt så stor del som Adevarul. Båda tidningarna skriver däremot 

ungefär lika mycket med regional anknytning. 
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

A
xe

lr
u

b
ri

k

Rumsbestämning

Europeis
k

50%
Nationell

25%

Regional
t

14%

Globalt
11%

AD totalt
Europeis

k
23%

Nationell
56%

Regional
t

14%

Globalt
7% DN totalt



36 

 

Adevarul har däremot successivt minskat den regionalbevakningen och tittar man på 2008 

siffror ser man att det europeiska perspektivet fått en klar överhanden på bekostnad av de 

regionala och nationella frågorna. 

I Dagens Nyheter syns det en utjämning från 1994, som dominerades av valet i Sverige och 

grannländerna, till 1995 då nästa alla kategorier fick lika många artiklar. 2008 är det åter det 

nationella perspektivet som dominerar även om det bara är en liten fördel mot det europeiska.  

Att Dagens Nyheter har en starkt nationellt fokus 1994 beror på att många artiklar handlade 

om det svenska valet. De regionala frågorna rörde hur grannländerna tänkte rösta och hur de 

skulle beröras av ett svenskt ja eller nej. 

 2008 är det en ny lågkonjunktur på väg in i Sverige som lägger många EU frågor i fokus för 

den nationella ekonomin även Lissabonfördraget ska röstas igenom av den svenska riksdagen. 

De globala artiklarna handlar om miljöfrågor och samarbeten mellan EU och andra stora 

regioner. 

Att Adevarul har ett europeiskt perspektiv kan förklaras av deras geografiska position. 

Tillskillnad från Sverige så ligger Rumänien mitt i Europa. Det europeiska perspektivet kan 

också handla om det europeiska idealet, att man i Rumänien är stolt över sin europeiska 

bakgrund och tror att EU och Europa i stort är bättre än det egna landet. Eurobarometern nr. 

69 (2008) 

 

Ideologiskt perspektiv 

Vi har undersökt artiklarnas ideologiska perspektiv för att se om de är skrivna utifrån ett 

europeiskt mål eller ett eget intresse. Eget intresset är kategoriserat i tre egna kategorier: 

Ekonomi, politik och övrigt.   

 

Diagram 1.7a Artiklarnas ideologiska perspektiv 

DN94 DN95 DN08 AD06 AD07 AD08
DN 

totalt
AD 

totalt
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Dagens Nyheter har betydligt fler artiklar med nationellt egenintresse åren 1994 och 1995, 

även Adevarul visar ett liknande mönster för åren 2006 och 2007, året före och efter  

respektive år länderna gick med i EU. 

 2008 är det däremot ungefär dubbelt så många artiklar med Europeiskt mål som det är 

artiklar med eget intresse i de båda tidningarna. Att det var ett högt egenintresse i Dagens 

Nyheter 1995 och 1995 får stöd av Tjernström (2001) och Palm (2002) som båda skriver att 

den svenska EU-bevakningen har ett stark nationellt intresse. Det är därför inressant att se att 

Dagens Nyheter har mer fokus på Europeiskt mål under 2008. Det kan bero på att 

finanskrisen fått en stor plats i rapporteringen och att den ses något som EU måste lösa. 

Många nyheter handlar också om miljö med EU i en central roll för en bättre miljö. Även 

försvarsfrågor har flyttats från den nationella arenan till att mer handla om vad EU har för 

inställning till vissa känsliga situationer i världen. 

Att Adevarul till en början hade ett mer nationell intresse kan ha med själva medlemskapet att 

göra. Att man helt enkelt ville veta vad EU medlemskapet skulle föra med sig för det egna 

landet.  

2008 ökar det europeiska intresset med förklaring liksom i Dagens Nyheter av finanskrisen. I 

Adevarul framställdes krisen som en europeisk angelägenhet och det var Europa i stort som 

skulle ta sig ut ur den.  

 

 

Diagram 1.7b Artiklarnas eget intresse 

 

DN94 DN95 DN08 AD06 AD07 AD08 DN totalt AD totalt

Ekonomi 24 4 2 3 3 3 30 9

Politik 47 9 7 2 5 2 63 9

Övrigt 7 0 0 7 5 2 7 14
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I Sverige dominera det politiska egenintresset med många frågor kring svenska lagar och 

Sveriges möjligheter att påverka den europeiska politiken. Den ekonomiska delen utgörs i 

stort sett av olika bidrag som Sverige kan eller har fått ta nytta av. 

I Adevarul är kategorierna betydligt jämnare och här finns även andra egna intressen som inte 

handlar om ekonomi och politik, istället handlar de mer om migration och hur rumänerna ska 

klara sig bättre utomlands.  

 

Vilken värdering har rubriken 

Här nedanför presenteras resultatet av vilken värdering rubriken i varje artikel har. Om den är 

negativ, positiv, neutral eller inte har någon värdering alls. 

 

Diagram 1.8a Rubrikens värdering 

 

 

Diagram 1.8a Adevaruls värdering totalt                       Diagram 1.8a Dagens Nyheters värdering totalt 

 

De flesta artiklarna i båda tidningarna hade en neutral värdering. En skillnad kan ses i Dagens 

Nyheter 1994 där nästan lika många positiva som neutrala rubriker fanns. 

I Adevarul har antalet positiva rubriker ökat något medan de neutrala har minskat. Skillnaden 

mellan Dagens Nyheter och Adevarul är väldigt liten, det finns något fler positiva rubriker i 

Dagens Nyheter men det beror enbart på år 1994 annars hade resultatet varit omvänt. De 
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positiva rubrikerna i Dagens Nyheter 1994 beror på att många artiklar handlade om hur EU-

medlemskapet skulle vara positivt för det svenska näringslivet och tillväxten. Att det 2008 

skrivs positivt om EU handlar mycket om att finanskrisen fått även de tveksamma EU-

länderna att bli mer positivt inställda. Bland annat skrivs det om att Islands inställning till EU 

har förändrats.  

Att Adevaruls rubriker är mest neutrala kan förklaras av att man inte riktigt har samma 

rubriksättning som man har i Sverige. Rubrikerna är inte lila säljande utan är mer neutrala och 

man låter artikeln tala istället.  

Att resterande rubriker är till den mesta delen positiva understryker Rumäniens positiva 

attityd mot EU. 

 

Vem får uttala sig 

Här är resultatet om vem som får uttala sig i artikeln som ett citat eller indirekt anförande. 

Endast den personen som fått den största tyngden har kodats och när det inte funnits ett tydligt 

uttalande har artikeln inte kodats.  

 

Diagram 1.9a Vem får uttala sig 

 

DN94 DN95 DN08 AD06 AD07 AD08

Politiker 30 9 15 15 14 15

Tjänstemän 4 0 0 6 5 8
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Övrigt 7 1 0 0 0 0
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Diagram 1.9b Vem får uttala sig                                            

 

Diagram 1.9c Vem får uttala sig 

 

Politiker är den vanligaste förekommande källan i både Adevarul och Dagens Nyheter. 1994 

hade Dagens Nyheter däremot ett stort antal experter och ett ännu större antal egna 

journalister som kommenterade händelser kring valet. Bland annat var det vanligt att Dagens 

Nyheters korrespondenter i Bryssel kommenterade händelser. I Adevarul är det betydligt 

vanligare att tjänstemän besvarar frågor medan man i Dagens Nyheter endast vänder sig till 

politiker. Inte en enda berörd komma till tals i Adevarul och endast ett fåtal journalister. Det 

kan förklaras dels med att tidningen antagligen inte hade resurser nog att ha en reporter på 

plats i Bryssel så som Dagens Nyheter hade. Sedan är respekten för politiker, tjänstemän och 

experter större än för journalister i Rumänien. Artiklarna där politiker uttalade sig handlade 

mer om att de hade gjort något dramatisk eller skandalöst uttalande och tjänstemän och 

experten fick mer stå för kunskapen.  
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5.1 Sammanfattning 

I vårt resultat har vi funnit att det finns stora skillnader när det häller EU-bevakningen i den 

Rumänska och Svenska tidningen. I Dagens Nyheter skedde en stor satsning av att få in EU-

nyheter så mycket som möjligt året innan man blev medlem. Det är generellt vanligare att 

man använder sig av nyhetsbyråer i Adevarul och då framförallt franska AFP, speciellt under 

2008 kunde man se en tydlig ökning av användningen av AFP i Adevarul. I Dagens Nyheter 

har man gått ifrån att lägga EU-nyheter i politiker delen till att ha dem under inrikes. I 

Adevarul däremot har man 2008 startat en ny del i tidningen som heter Europa och där de 

flesta EU-artiklar hamnar.  

I båda tidningarna skriver man väldigt informativ om EU, speciellt i Dagens Nyheter är det 

den kategorin som dominerar EU-artiklarna. Dagens nyheter har ett mer nationellt fokus i sina 

Artiklar tillskillnad från Adevarul som har ett mer europeiskt perspektiv. Även eget intresset 

är mer dominerande i Dagens Nyheter än i Adevarul, framförallt artiklar som handlar om det 

egna landets ekonomiska vinning eller förlust är vanligt förekommande.  

Det finns en dominans av positiva rubriker när det skrivs om EU i de båda tidningarna även 

om de allra flesta rubriker ändå är neutrala.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

6. Slutsatser och diskussion 

Vi tänkte i slutsatsen och diskussionsdelen av uppsatsen knyta tillbaka till våra syften. Vi 

hade två olika syften med den här undersökningen. Först hade vi ett deskriptivt syfte där vi 

ville främst beskriva hur det såg ut i de olika tidningarna. Vad vi fick fram från vårt första 

syfte kan man läsa om i resultatet.  

Det andra syftet vi hade med undersökningen var att undersöka kvalitén på tidningarnas EU-

bevakning. Och det är det som den här delen av uppsatsen främst ska handla om.  

Enligt den komparativa metoden så kan man antingen fokusera på skillnader eller på likheter. 

Gurevitch och Blumler (1990) menar att det är fel att begränsa sig så och eftersom det finns 

utrymmer i uppsatsen att ta upp både skillnader och likheter så tänker vi göra det. 

 

6.1 Tidningen som informationskälla 

Den femte frågeställning vi hade handlade om kvalitén på mediernas EU-bevakning. För att 

medierna ska fungera som beslutsunderlag när det gäller politiska frågor så gäller det att 

informationen är av kvalité (Wallin, 1994). Med begreppet kvalité menas här om 

informationen lever upp till de normativa standarderna som till exempel hur objektiva de är. 

Det mest självklara i undersökningen var att båda tidningarna skrev som mest om EU året 

innan medlemskapet. Det var givetvis för att ge information till folket om EU och vad 

medlemskapet skulle innebära för länderna.  

Den största skillnaden inom det här området var att Dagens Nyheter satsade enormt på EU-

bevakningen innan Sveriges folkomröstning. Antagligen så tog de sitt journalistiska uppdrag 

på ytterst allvar och ville att folk skulle få så mycket information som möjligt inför 

ställningstagandet. I Rumänien röstade man inte, därför var bevakningen om EU i Adevarul 

inte lika omfattande. 

Det vi fick se i resultatet var att frågorna som togs upp mest om EU både i Dagens Nyheter 

och i Adevarul hade ett informativt syfte. Även om de informativa artiklarna om EU har 

successivt minskat i båda tidningarna så dominerar de ändå nyheterna från EU.  

För att knyta tillbaka till McQuails (2005) teori om hur medierna kan påverkar sina användare 

faller det här inom syftet att förenkla en förändring. Tidningarna ville alltså sprida 

information för att göra förändringen enklare.  
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Eftersom enbart 52,3 procent av den svenska befolkningen röstade ja till EU medlemskapet så 

kan det tyda på att befolkningen var ganska skeptiska eller negativa till medlemskapet (EU-

upplysningen). Dagens Nyheter som är en liberal tidning kan därför haft en sådan stor del 

positiva EU-rubriker för att sälja in EU som någonting bra för Sverige och inte minst 

näringslivet. Stöd för det finns i Tjernström (2001) där hon skriver att Dagens Nyheter ville 

vid tidpunkten innan folkomröstningen lyfta upp de ekonomiska fördelarna som särskilt goda 

argument för ett europeiskt samarbete. Dagens Nyheter vill på det sättet skapa en 

samhällsförändring. I det fallet kan man ifrågasätta dagstidningarna i allmänhet och Dagens 

Nyheter i synnerhet när det gäller tillförlitlighet som informationskälla eftersom de vill 

påverka sina läsare (McQuail, 2005).  

Enligt Westerståhls(1972) objektivitetsmodell i Wallin(1994) så måste medierna för att ge en 

objektiv syn på nyheten vara sanningsenliga, relevanta, neutrala och balanserade. Man kan 

fråga sig hur neutrala Dagens Nyheter var i det här fallet. Hur hade folkomröstningen sett ut 

ifall Dagens Nyheter inte hade varit positiv till EU när det gäller de ekonomiska aspekterna? 

Det kan vara något att forska vidare om.  

Rumänerna var mycket mer EU positiva från början och hade tagit många åtgärder för att 

förbättra landet innan de fick gå med i EU därför behövdes inte lika många säljande och 

positiva rubriker. 

EU nyheternas placering är viktigt eftersom alla de olika delarna har olika funktioner. Som 

Wallin(1994) skrev och som vi kan se i vårt resultat hamnar mycket av EU nyheterna under 

finans och ekonomidelen. Inte minst år 1994 i Dagens Nyheter. Det leder till att nyheten 

måste prioriteras enligt den delens nyhetsvärdering, det vill säga vad som utgör en intressant 

ekonominyhet. Wallin(1994) skriver att enligt uppgifter från Dagens Nyheter så läser enbart 

10 procent av deras läsare finans- och ekonomisidorna. Det betyder att många av läsarna gick 

miste om mycket information om EU år 1994, inte minst om det var på just dessa sidor 

Dagens Nyheter argumenterade som mest för de ekonomiska fördelarna av ett medlemskap. 

Det gör att man kan ifrågasätta liksom Wallin(1994) gör, hur mycket EU information man 

egentligen fick 1994 och vidare hur mycket man egentligen får idag.  
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Informationen som man får om EU kan ha passerat många händer eller så kallade gatekeepers 

innan den når läsaren. Använder en tidning sig av en nyhetsbyrå så måste informationen 

passera ännu mer gatekeepers innan den når läsaren. En modell av Wallin(1994:109) visar hur 

informationens väg via Reuter och TT kan gå: 

1. Förslag av kommissionen  

2. Talesman för kommissionen  

3. Reuters reporter i Bryssel  

4. Reuters redaktion i London  

5. TT:s utrikesdesk. Översättning  

6. Tidningen 

När informationen väl har kommit till tidningen så måste den bearbetas via många 

nyhetsvärderingsprinciper. Den ska också göras intressant genom processer som tillspetsning, 

personifiering etcetera. Så när informationen väl kommer till läsaren så är den väldigt 

bearbetat och enligt framing teorin så har den tolkats och omformats av varje anhalt vilket 

leder till läsaren får en förvrängd bild av sanningen. Återigen kan vi knyta tillbaka till 

objektivitetsmodellen och fråga oss om tidningarna, främst Adevarul uppfyller 

sanningskravet. 

Det här gäller först och främst Adevarul som kanske av resursskäl använder sig väldigt 

mycket av olika nyhetsbyråer. Man kan vara särskilt kritisk till de utländska eftersom man 

inte riktigt vet vilka värderingar som följer med och hur opartiska nyhetsbyråerna egentligen 

är.   

Sammanfattningsvis kan man säga att EU styr en väldigt stor del av vår vardag. Informationen 

om EU är därför väldigt viktig vilket vi också tog upp i vårt syfte i början av uppsatsen. Vilket 

man kan se i tidningarna mer och mer skriver om EU på inrikessidorna. Både i Dagens 

Nyheter och i Adevarul har det varit svårt att fastställa kvalitén i informationen de båda 

tidningarna ger sina läsare om EU. Båda slåss om läsarna på olika sätt, Dagens Nyheter verkar 

ha problem med att informationen verkligen når deras läsare, vidare har de problem med 

neutraliteten. Adevarul har problem med att de inte har tillräckligt med resurser till att ha 

korrespondenter i Bryssel och får då sin information från olika nyhetsbyråer vilket kan leda 

till en felaktig bild av sanningen och i så fall inte uppfyller objektivitetskravet.  För att saker 

ska bli bättre för tidningarna rent objektivitetsmässigt så borde de ha mer personer på plats. 

Adevarul borde använda sig mindre av internationella nyhetsbyråer och förlita sig mer på det 

egna landets för att få ett mer nationell perspektiv på nyheterna. Antagligen så litar de mer på 

utländska nyhetsbyråer och anser att det är bättre kvalité på nyheterna därifrån. Det kan 
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förklara varför deras användning av utländska nyhetsbyråer har ökat så markant det senaste 

året.  

Vi anser att det är väldigt konstigt att tidningarna inte använder sig mer av reportrar på plats, 

har man inte resurser så kan man ju samarbeta med andra tidningar. Det vore en lösning på 

problemet för att nyheten ska gå igenom så få mellanhänder som möjligt. Vår undersökning är 

mycket relevant inom den här frågan då den tyder på att både ett land som varit med i EU 

länge och ett land som nyligen kommit med i EU har problem när det gäller bevakningen. Det 

här är som vi nämnde i inledningen en demokratisk fråga då EU styr mer och mer av det som 

innan var nationella beslut.  

 

6.2 Tidningarnas bild av EU jämfört med folkets 

Den senaste Eurobarometern nr. 69(2008) som undersökte ländernas uppfattning om EU tyder 

på mycket som vi även kan se i vår undersökning. Följaktligen speglar tidningarna mycket av 

det allmänna klimatet i länderna men inte allt.  

Frågorna som togs mest upp i Adevarul utöver informationen om EU var; ekonomi– och 

tillväxtfrågor, miljöfrågor, försvarsfrågor och handelsfrågor (diagram 1.5b) .  

Frågorna som man mest tog upp utöver information var ekonomi- och tillväxtfrågorna och det 

är också det som rumänerna själva anser att EU kan eller har hjälpt dem mest att förbättra. 

Utöver det så tyckte rumänerna att EU kan och har hjälpt dem med områden som den sociala 

tryggheten, möjlighet till arbete utomlands och ett ökat samarbete med utlandet.  

(Eurobarometer nr.69, 2008)  

Det speglar sig också i vår undersökning då delen om migration och arbetsmarknad 

tillsammans blir mycket stort (diagram 1.5b). Många av dessa frågor togs mest upp i diaspora 

delen där det handlade om rumäners arbetssituationer i Spanien och Italien.  

Att rumänerna har en mycket positiv bild av EU visar sig också i vår undersökning av 

Adevarul då undersökningen av deras rubriker visade sig vara mest neutrala men en hel del 

var också positiva (diagram 1.8a). De rubriker som var negativa var att landets egna politiker 

hade problem med att bestämma vilka de skulle skicka till Bryssel eller inte.  

Det Adevarul kan kritiseras för är att de inte använt en enda berörd som uttalar sig om 

någonting EU relaterat. Om den lilla människan inte får komma till tals hur ska då andra i 

landet veta vad vanliga människor tycker? Till Adevaruls försvar så hade de i kategorin om 

vem som får komma till tals (se diagram 1.3c) en relativt stor övrig del där de flesta i den 

delen var någon form av expert. Experten var ofta en professor eller en VD av något slag som 
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fick uttala sig om hur EU:s beslut, främst kring ekonomi, skulle påverka dem. Enligt 

Hvitfelds(1985) nyhetsvärdering i Hadenius, Weibull(2003:345) så ökar också en händelses 

chans att bli en nyhet om det handlar om politik och om man har en elitperson som källa. 

I Dagens Nyheter 2008 var förutom, informativ om EU, artiklar om försvarsfrågor det 

vanligaste. Sveriges neutralitetspolitik har länge varit en känslig punkt i det europeiska 

samarbetet (EU-upplysningen). Svenskarna själva anser att EU bör ta mer ansvar för att 

bekämpa terrorism (Eurobarometern nr. 69, 2008). Försvarsfrågor är något som upprör och 

engagerar och kan tillämpas på Strömbäcks (2005) teorier om medielogik. Då försvarsfrågor 

är något som är enkelt att konkretisera, förenkla och tillspetsa. På så sätt undviker man den 

tråkighets stämpel som EU nyheter fått (Williams, 2005). Även miljöfrågorna får en stor plats 

bland artiklarna om EU.  Enligt Eurobarometern nr. 69(2008) är det också något som det 

svenska folket tycker att EU ska engagera sig i. Miljöfrågorna har legat högt på tidningarnas 

agenda och har blivit ett tema där varje negativt inslag blivit en nyhet då det berör många. En 

händelse som kan appliceras i ett större sammanhang blir lättare en nyhet (Hadenius, Weibull, 

2003).   

 

6.3 Ländernas olika EU perspektiv 

Det skiljer sig en hel del i sättet att se på EU i Dagens Nyheter och Adevarul. Det som var 

tydligast både i Eurobarometern och i vår undersökning var att i Adevarul och vi tar oss 

friheten att generalisera och säga i Rumänien så anses EU vara ett ideal. Medan i Dagens 

Nyheter och Sverige handlar EU mer om vinst och pengar. 

 

EU som ideal 

I Eurobarometer nr.69(2008) kan man läsa om rumänernas själbild i jämförelse med resten av 

EU. 82 procent anser att deras levnadsstandard är sämre än befolkningen i de andra 

medlemsländerna. Som vi nämnde i bakgrundskapitlet så leder dessa tankar till att många 

söker lyckan i något annat medlemsland och nu när landet har blivit medlemmar i EU så har 

utvandringen ökat. Man idealiserar EU mycket och anser att medlemskapet kommer föra med 

sig mycket bra för landet. Rumänien kommer på andra plats i Eurobarometerns undersökning 

år 2008 när det gäller framtidsoptimism, etta kommer Sverige.  

Enligt teorin om paneuropa så önskar EU att alla medlemsländer ska identifiera sig med EU 

och känna sig europeiska. Adevarul verkar ha tagit till sig den EU positivismen som landet 
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känner och börjar sammansmälta Rumänien och EU. Man identifierar sig mycket mer med 

Europa. Det kan i så fall enligt Hvitfelds (1985) nyhetsvärderingsprinciper göra att man 

skriver mer om Europa eftersom man känner att man blir ännu närmare kontinenten 

kulturellt(Hadenius, Weibull, 2003). 

Det finns stora skillnader mellan Adevarul och Dagens Nyheter när det gäller 

rumsbestämning. Medan hälften av alla artiklar i Adevarul utspelar sig Europa så utspelar sig 

inte ens en fjärdedel i Europa i Dagens Nyheter. Istället så utspelar sig mer än hälften i det 

egna landet medan i Adevarul är det enbart en fjärdedel som utspelar sig i det egna landet. 

(Diagram 1.6b, 1.6c) 

Andelen artiklar som utspelar sig eller handlar om Europa ökar också i Adevarul och 2008 

kan man se en avsevärd skillnad mellan artiklarna som utspelar sig i Europa och de som 

utspelar sig i det egna landet (diagram 1.6a).   

 

EU som en ekonomisk vinst 

Debatten i Sverige har länge handlat om vi tjänar på att gå med i unionen eller inte. Enligt den 

senaste Eurobarometer nr.69(2008) kan man se att svenskar anser sig tjänat på att vara med i 

unionen. Stor del av nyheterna i Dagens Nyheter lägger också fokus på frågor som berör 

pengar. Enligt framing teorin så påverkas läsarna att tro att EU är en ekonomisk vinst om 

medierna rapportera mycket om att Sverige får bidrag från EU. Enligt teorier om medielogik 

så behöver en nyhet en vinkel för att kunna tillspetsas så att den väcker läsarens intresse ( 

Strömbäck, 2005). I Ett flertal nyheter om EU har vinkeln lagts på den ekonomiska frågan då 

man lika gärna kunnat lägga den någon annan stans. För att visa vad vi menar har vi ett 

exempel på en notis(Dagens Nyheter 20 november 2008): 

 

Ingen gratis frukt till svenska skolbarn 

Nästan en miljard kronor satsas på att ge gratis frukt och grönt till skolbarn i EU . Men 

svenska elever blir troligen utan. 

– Min preliminära bedömning är att nyttan inte väsentligt överstiger kostnaden, säger 

jordbruksminister Eskil Erlandsson (c).  

  

Istället för att fokusera på varför svenska skolbarn ska klara sig utan frukt har man istället valt 

att lägga in ord som gratis och en miljard. Det här handlar om pengar som Sverige går miste 

om för att jordbruksministern inte ser någon nytta i det. I ett flertal artiklar kan man se hur 
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pengar och stora ekonomiska summor gör grund till nyheter. Ett intressant ämne för framtida 

forskning skulle vara att undersöka hur många av EU-nyheterna har något slags belopp i sig 

eller handlar om bidrag. Men man kan även se en tendens till ett minskat eget intresse när det 

gäller ekonomi. Enligt tabell 1.7b så har det egna intresset sjunkit mycket. Speciellt det 

ekonomiska. Istället har många nyheter börjat handla om globala problem som finanskrisen 

och globaluppvärmning. 

 

6.4 EU nyheter och framing 

När det gäller EU-nyheter i stor och det man kan se i undersökningen och som även får stöd i 

Williams (2005) och Palm (2002) undersökningar är att EU-nyheter måste sättas in i ett skal 

för att bli nyheter, det vill säga framing. Annars blir det ett slags icke nyheter som vår 

kategori informativ om EU tydligt visar. Artiklarna här vore intressant att sätta i nya 

kategorier som inte är bundna till traditionella normer när det gäller nyheter och 

nyhetsrapportering. Kanske ser vi då ett nytt slags format av nyheter. När journalisterna inte 

kan konkretisera händelser, går de då över till att istället informera? På vilken nivå ska EU-

nyheter läggas? Hur mycket måste tidningarna förenkla för att medborgarna ska förstå och ta 

till sig nyheter? Det vore även intressant att studera vidare och göra en stor komparativ studie 

kring alla EU-länder och deras bevakning något som vi dock inser skulle bli väldigt 

tidskrävande. 

 För att avsluta vill vi bjuda på ett exempel på hur banala dessa icke EU-nyheter ibland kan bli 

(Dagens Nyheter, 2008-11-20): 

 

Banan sopad för ja till EU-fördrag 

Riksdagen röstar, om inte himlen ramlar ner, ja till EU:s Lissabonfördrag. Fördraget flyttar 

makt från Sverige till EU . Enligt en ny analys av Lissabonfördraget innebär det ett 

"principiellt men mycket betydelsefullt skifte". 
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Kodschema och variabler  

Här följer det kodschema som vi använde oss av för att få fram resultatet i vår undersökning. 

När något inte kan kodas används en nolla (0). 

 

1. Veckodag – Vilken veckodag är artikeln är skriven i? 

1. Måndag 

2. Tisdag 

3. Onsdag 

4. Torsdag 

5. Fredag 

6. Lördag  

7. Söndag 

 

2. Vem står bakom nyheten – Är artikeln skriven av någon på tidningen, en nyhetsbyrå 

eller någon utifrån? 

1. Inhemsk nyhetsbyrå 

2. Utländsk nyhetsbyrå 

a) Övrigt 

b) England – Reuters 

c)  Frankrike - AFP 

3. En inhemsk i samarbete med en utländsk nyhetsbyrå 

a) Övrigt 

b) England- Reuters 

c) Frankrike- AFP 
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4. Egen reporter  (När tidningen själv ligger bakom så räknas det till en egen reporter, 

ex. DN ledare) 

5. Rapport 

6. Någon utanför tidningen (insändare) 

7. Övrigt 

 

 

3. I vilken del av tidningen kommer artikeln – Vad heter den del av tidningen som 

artikeln är publicerad i? 

1. Utrikes 

2. Inrikes 

3. Finans & Ekonomi 

4. Kultur 

5. Ledare eller krönika 

6. Debatt eller insändare 

7. Politik 

8. Europa 

9. Övrigt 

4. Vilka frågor tas upp – Under vilken kategori hör artikeln bäst hemma? 

1. Jordbruk 

2. Ekonomi/tillväxt 

3. Migration 

4. Energi 

5. Handel 
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6. Utbildning och forskning 

7. Miljö 

8. Försvarsfrågor 

9. Arbetsmarknad 

10. Informativt om EU, demokrati, politiken i EU, EU:s utvidgning 

11. Övrigt 

 

5. Rumsbestämning – Handlar artikeln om Europa, den egna nation, en region eller 

världen? 

1. Europeiskt 

2. Nationell 

3. Regionallt ex norden 

4. Globalt 

5. Övrigt 

6. Ideologiskt perspektiv – Vilket mål finns att tyda i artikeln, är det europeiskt eller har 

artikeln ett intresse för det egna landet?  

1. Europeiskt mål 

2. Eget intresse 

A ekonomi 

B politik 

C övrigt 

3. Övrigt 

7. Vilken värdering har nyhetens rubrik – Är rubriken postiv, negativ eller neutralt 

inställd mot EU? Eller saknas det en värdering? 

1. Negativ 
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2. Positiv 

3. Neutral 

4. Ingen värdering 

 

8. Vem får uttala sig- Vem får komma till tals i artiklar? 

1. Politiker 

2. Tjänstemän 

3. Experter och företagsledare 

4. Berörd 

5. Journalist 

6. Övrigt 

 

Kodningsresultat 

Nedan följer kodningsresultatet med kategorierna som numrerade som ovan på y-

axeln och antalet på x-axeln. Första fältet betyder alltså att det fanns 9 artiklar på 

måndagen. 

 

 

Dagens Nyheter 1994 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 9 18 1 2 24 30 18 30 

2 24 0 1 16 80 78* 51 4 

3 18 0 21 1 16 9 48 29 

4 13 94 2 0 6 

 

8 3 

5 24 4 21 6 0 *2a=24 

 

36 

6 23 8 8 1 

 

*2b=47 

 

7 

7 15 0 65 0 

 

 *2c=7 

  8 

  

0 2 

    9 

  

4 6 

    10 

   

86 

    11 

   

4 
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Dagens Nyheter 1995 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 0 2 3 7 7 5 9 

2 6 0 6 1 7 13* 4 0 

3 3 0 3 0 7 3 14 5 

4 5 14 1 0 2 

 

0 3 

5 2 0 0 1 0 *2a=4 

 

1 

6 2 0 0 1 

 

*2b=9 

 

1 

7 4 0 10 2 

    8 

  

0 5 

    9 

  

1 2 

    10 

   

6 

    11 

   

2 

     

 

Dagens Nyheter 2008 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 2 5 4 10 20 2 15 

2 4 1* 15 4 13 9* 4 0 

3 8 1* 2 0 3 2 18 7 

4 6 23 1 1 4 

 

6 1 

5 2 0 4 0 0 *2a=2 

 

4 

6 8 1 2 2 

 

*2b=7 

 

0 

7 2 0 2 4 

    8 31 

 

0 6 

    9 

 

*2b=1 0 3 

    10 

 

*3b=1 

 

9 

    11 

   

1 

     

 

Adevarul 2006 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7 5 7 1 18 3 7 15 

2 7 3* 10 3 10 12* 9 6 

3 11 1 12 2 6 25 2 11 

4 6 25 0 4 9 

 

22 0 

5 6 3 0 1 0 *2a=3 

 

0 

6 3 0 0 0 

 

*2b=2 

 

0 

7 0 0 10 1 

 

*2c=7 

  8 40 

 

1 2 

    9 

 

*2b=1 0 3 
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10 

 

*2c=2 

 

19 

    11 

   

2 

     

 

Adevarul 2007 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 0 7 0 13 4 7 14 

2 8 2* 15 3 13 13* 11 5 

3 8 0 5 1 6 17 0 11 

4 3 27 0 2 2 

 

16 0 

5 8 4 2 3 0 *2a=3 

 

2 

6 2 0 0 0 

 

*2b=5 

 

0 

7 2 0 2 7 

 

*2c=5 

  8 

  

3 0 

    9 

 

*2a=2 0 0 

    10 

   

12 

    11 

   

6 

     

Adevarul 2008 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 4 16 0 25 14 8 15 

2 5 7* 3 7 5 7* 12 8 

3 6 4* 4 6 3 17 3 12 

4 4 16 0 3 1 

 

13 0 

5 12 6 0 4 2 *2a=3 

 

0 

6 5 

 

0 2 

 

*2b=2 

 

0 

7 1 *2b=1 1 3 

 

*2c=2 

  8 

 

*2c=6 12 2 

    9 

  

1 0 

    10 

 

*3b=1 

 

8 

    11 

 

*3c=3 

 

1 

    
 


