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Abstract 
The opinions about the European Union vary considerably between the member states. There 

are likely several reasons of this, the following study examines one that ought to play a major 

role. This study examines the idea that media affects the public opinion. According to the 

theory of Framing media can not only tell us what to think about, media also has the power to 

influence how we think about the matter. “Framing: Toward Clarification of a fractured 

paradigm” by Robert M. Entman works as a main influence of this study. Entman suggests 

that frames promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described.  

 

The aim of the study is to analyse how the European Union is depicted in German and 

Austrian newspapers. To find underlying frames in the chosen 114 articles, a comparative 

qualitative textanalysis has been used. The four, by Entman suggested, items that compose 

frames were searched, analysed and compared. The result concludes that different frames 

occur in German and Austrian newspapers. The various EU-opinions in the two countries 

could with other words partly be due to different kinds of media reports.  

 
Nyckelord: Framing, EU, media, allmänna opinionen, medias effekt 
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1. Introduktion 
 
Detta måste firas! Berlin bullade upp för storartad fest med uppträdande världsartister, 

internationella mat- och godisstånd och 100 000-tals förväntansfulla besökare viftandes med 

blå fanor och ballonger. Sverige firade med ett seminarium. Den Europeiska Unionen (EU) 

fyllde 50 år, det uppmärksammades på olika vis runt om i Europa. Tyskland var visserligen 

ordförandeland för Europeiska Rådet under jubileumsåret vilket gör ovanstående jämförelse 

vilseledande. Dock skildrar exemplet de stora skillnader som finns mellan medlemsstaternas 

attityder. Inte bara festligheter värderas olika i unionen, EU i allmänhet väcker många 

varierande känslor och åsikter. I Nederländerna tycker 77 % av befolkningen att EU-

medlemskapet är en bra sak, medan skepticismen i Österrike är desto högre. Av österrikarna 

anser 36 % att landets medlemskap i EU är positivt.1  Unionen vill vinna popularitet i 

samtliga länder, den säger sig eftersträva en hög grad av demokrati, med andra ord ytterligare 

stöd från befolkningen. För att EU ska kunna erhålla ytterligare legitimitet måste 

anledningarna till de varierande åsikterna härledas och analyseras. Svar måste hittas till varför 

uppfattningarna om EU skiljer sig åt så markant mellan unionens medlemsländer. Naturligtvis 

finns det åtskilliga förklaringar för nyss nämnda problematik. I följande studie finns ingen 

möjlighet att undersöka dem alla. Därför studeras enbart en förklaringsfaktor som kan ha en 

betydande påverkan på den allmänna opinionen. Denna studie ämnar undersöka medias 

eventuella påverkan på opinionen.   

 

Medias påverkansfunktion är en komplex omständighet som ger upphov till ett demokratiskt 

underskott likväl som det är en nödvändig institution för levande demokrati. Samtidigt som 

media försvårar deltagande i den politiska processen genom att utesluta, vinkla och framhålla 

vald information på ett godtyckligt vis, så behövs media i det moderna informationssamhället 

som en länk mellan politiker och folket. Media är således en nödvändighet, men den måste 

analyseras, granskas och kontrolleras. Media måste skildra en rättvis bild av verkligheten, ty 

en bra media behövs för att skapa en demokratisk politisk kultur.2 Sammanfattningsvis berör 

följande studie ur ett bredare perspektiv problematiken kring media och dess eventuella makt 

att påverka den allmänna opinionen. Sett ur en snävare synvinkel undersöks hur den politiska 

kommunikationen kring EU ser ut och vilken innebörd det har för européernas åsikter om 

unionen.     
                                                 
1 Eurobarometer 67 First results – våren 2007, s 16 
2 Tjernström (2001), s 23-25 

 5



1.1. Syfte och hypotes 
 

Studiens syfte är att undersöka hur EU skildras i tysk respektive österrikisk media. I Tyskland 

tycker 65 % av befolkningen att EU är bra. Tyskarna ställer sig därmed klart mer positiva till 

den Europeiska unionen än Österrike där 36 % är positiva.3 Min hypotes är därför att EU 

figurerar oftare, och på ett positivare vis i tysk media än i österrikisk. 

 

1.2. Frågeställningar  
 
• Vilka inramningar4 används i tysk media för att skildra EU och hur många EU-artiklar 

publicerades under vald undersökningsperiod? 

• Vilka inramningar används i österrikisk media för att skildra EU och hur många EU-

artiklar publicerades under vald undersökningsperiod? 

 

1.3. Tidigare forskning 
 

Det har varit relevant och utvecklande för studien att ta del av tidigare forskning som 

undersökt medias framställning av den Europeiska Unionen. I Sverige granskade Ulf Wallin 

hur EG/EU skildrades inför folkomröstningen om medlemskap 1994. En grundlig 

presentation av medias rapportering under åren 1989-1992 framställdes och mynnade ut i ett 

resultat som redogjorde för hur EG under 1988-89 skildrades som en oklar massa. De få 

artiklar om EU som publicerades återfanns dessutom oftast på anonyma sidor under 

exempelvis näringsliv. Under 1991 dominerades debatten av den negativa opinionen, trots att 

båda sidor fick likvärdigt med medieutrymme. Många artiklar handlade om konkreta 

försämringar inom områden som snus, arbete - och brottslighetsfrågor, vilket tros ha berört 

folket mer än ja-sidans argument om stora abstrakta ämnen som ekonomi. Wallin antar att 

medias roll bidrog till mer EU-skepticism bland folket. Syftet med studien var inte att bevisa 

en korrelation mellan medias rapportering och svenskarnas åsikter om EU. Dock tycker sig 

Wallin genom sin studie ha funnit troligt stöd för att bekräfta en sådan förmodan.5

 

                                                 
3 Eurobarometer 67 First results – våren 2007, s 16 
4 För en bättre förståelse av ordet inramningar hänvisas till teorikapitlet.  
5 Wallin (1994), s 247-248 
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Legitimitetskrisen som följde i samband med att Maastrichtfördraget trädde i kraft fick 

Willem Saris att vilja undersöka om det var möjligt att ändra folkets åsikter om EU och dess 

institutioner.6 Hans metod var intervjuer som ramades in på passande vis för att nå önskat 

resultat. Studien visar att försökspersonerna relativt enkelt ändrade åsikt från ett nationellt till 

ett europeiskt perspektiv. Det var även utförbart att åter igen kasta om deras åsikter till ett 

nationellt perspektiv. Främst personer med lite kunskap om EU visade ambivalenta 

uppfattningar om unionen. I Saris slutord poängterades att eftersom det är så lätt att genom en 

intervju ändra folkets åsikter, torde även politiker i den riktiga världen ha goda chanser att 

vända opinionen till sin fördel. Han höjde ett varnande finger för att EU skulle uppleva 

ytterligare legitimitetskriser om inte en folkligare aspekt infördes. 7 Tio visa år senare med 

krisen om det nya fördraget färskt i minnet kan hans antagande inte annat än bekräftas.    

 

En komparativ studie hur de nordiska medierna skildrade EU under år 1993 och 1996 utfördes 

av Vanni Tjernström. Hon ville undersöka ”i vilken utsträckning som en europeisk politisk 

kommunikation uppstått i de nordiska länderna, t ex i form av en gemensam europeisk 

politisk agenda eller i fråga om europeiska perspektiv i de nordiska ländernas media”8. Efter 

ett grundligt teoretiskt kapitel som redogjorde för politisk kommunikation och teorin om 

Framing beskrev hon det komparativa synsättet och den kvantitativa innehållsanalysen som 

utgjorde en betydande del av studien.9 Tjernström valde att komplettera den kvantitativa 

delen med en kvalitativ textanalys i syfte att finna mer djupgående inramningar i artiklarna.10 

Tjernström kom fram till att bilden av EU är högst olika i de fyra länderna. Endast i Danmark 

kunde hon urskilja benägenheter för en europeisk politisk kommunikation, bara där 

rapporterades det enligt studien om EU på ett tillfredsställande vis.11   

 

Åtskilliga studier har behandlat medias framställning av EU i det egna landet.12 Komparativa 

studier är svårare att finna, undantaget Vanni Tjernströms, vilket har varit en drivkraft för 

denna studie att utföra just en sådan. Följande studie kan även bidra med ett nytt och mer 

direkt tillvägagångssätt för att undersöka medias påverkan rörande den Europeiska Unionen. 

Tidigare undersökningar, exempelvis Wallins, har koncentrerat sig på att beskriva 
                                                 
6 Saris (1997), s 406 
7 Ibid. s 428 - 430 
8 Tjernström (2001), s 47 
9 Ibid. s 391 
10 Ibid. s 91 
11 Ibid. s 392 
12 Se Anderson och Weymouth (1999) för Storbritannien, Gerhard i Tjernström (2001), s 42 för Tyskland och 
Wallin (1991 och 1994) för Sverige 
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medierapporteringen och utifrån det dragit vaga slutsatser att media sannolikt påverkar. Eller 

så har de i likhet med Saris undersökt medias påverkansfunktion, men inte i samband med hur 

media rapporterar om EU. Denna studie är en kombination av de båda, vilket ger potential att 

frambringa nya spännande forskningsresultat.  
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2. Teori 
 

Män som vägrade tjänstgöring under Vietnamkriget refererades av media som 

”inkallelsesmitare” istället för ”inkallelsevägrare” som de själva ville bli kallade.13 Kriget i 

Irak framställdes i USA som ett befriande av Irak istället för invasion av Irak.14 Under 

NATO: s intåg i Kosovo skildrades serbernas dödande konstant som oacceptabelt, medan 

NATO: s inte alltid fredliga handlingar rättfärdigades.15 Påverkar dessa ordval och skildringar 

en ”vanlig människas” åsikter om händelserna? Anses männen som vägrade krigstjänstgöring 

vara smitare? Följande teoriavsnitt har för avsikt att redogöra för de teorier som hanterar 

ovanstående problemområde och som spelar en relevant roll för denna studie.  

 

2.1. En historisk tillbakablick: hur har media påverkat opinionen? 
 

Genom tiderna har det funnits många tankar rörande graden av samband mellan media och 

den allmänna opinionen.  Minst tre olika stadier kan skönjas. Forskningen tog fart omkring 

1930-talet då den propaganda som användes under första världskriget studerades. Decenniets 

ledande teorier menade att mediernas influens på attityder var mycket betydande.16 Detta 

skapade en rädsla för massmedia, som bekräftades av exempelvis Hitlers och Mussolinis 

framgångar. Denna fasa för det mediala samhället gestaltas väl i George Orwells kända bok 

”1984”.17 Som reaktion dominerade under andra stadiet, vilket varade fram till slutet av 60-

talet, uppfattningen att attitydändringar istället berodde på personliga influenser och redan 

existerande ståndpunkter. Socialkonstruktivismen18 - som menar att våra uppfattningar och 

tolkningar av verkligheten är socialt konstruerade - har kommit att känneteckna det rådande 

stadiet. 19 Media anses ha effekt på opinionen, dock är olika människor olika påverkbara. En 

artikel inramad på visst sätt kan således inte sägas ha samma effekt på samtliga eftersom den 

ska matcha våra i hjärnan redan existerande personliga ”ramschema”.20     

 

                                                 
13 Tuchman (1978), s 2 
14 Krebs, Jackson (2007), s 35 
15 Vincent (2000), s 338 
16 Scheufele D.A (1999), s 105 
17 Zaller (1992), s 310 
18 För vidare läsning om socialkonstruktivismen hänvisas till Wendt, Alexander (se litteraturförteckning). 
19 Scheufele D.A (1999), s 105 
20 Tjernström (2001), s 32-33 
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Det finns som sagt en rik forskningstradition inom kommunikationsdisciplinerna. Åtskilliga 

har försökt förklara relationen mellan medierapporteringar och folkets åsikter. En universell 

korrelation har inte funnits eftersom undersökningar om hur människor influeras ofta är svåra 

att mäta. Många är dock överens om att ett samband finns, om än ej direkt mätbart. Här följer 

en teoretisk presentation som underlättar förståelsen för följande studie. Kapitlet inleds med 

en diskussion om hur media kan påverka demokratin vilket torde vara en väsentlig del av 

samhällsdebatten. Sedan följer en kort beskrivning av Agenda Setting Theory, vilken kan ses 

som ett första steg av min huvudteori Framing. Kapitlet avslutas med ett underlag för empirin 

genom att noga redogöra för teorin Framing. 

 

2.2. Media och det demokratiska underskottet 
 

”Each of us lives and works on a small part of the earth´s surface, moves in a small circle, 

and of these acquaitances knows only a few intimately. Of any public event that has wide 

effects we see at best only a phase and an aspect...Inevitably our opinions cover a bigger 

space, a longer reach of time, a greater number of things, than we can directly observe. 

They have therefore, to be pieced together out of what others have reported and what we 

can imagine.”21

 

Det är viktigt att förstå hur media kan påverka opinionen då det i förlängningen är en fråga 

om demokrati. Media rapporterar inte bara om politik, de hjälper även till att skapa den 

”politiska verkligheten” genom val av nyheter och hur dessa framhålls.22 Makten att styra 

medias agenda innehas av en elit, det vill säga politiker, högre regeringstjänstemän, 

journalister, vissa aktivister och olika sorters experter. Även vänner och familj kan förmedla 

sakförhållanden, men oftast kan ursprunget härledas till de styrandes uttalanden.23 Att en 

politisk elit bestämmer vårt nyhetsintag rimmar illa med den inkluderande demokratiska 

tanken att ”ju fler som på olika sätt förbereder de politiska besluten, desto högre blir beslutens 

kvalitet”24. För att reducera det demokratiska underskottet måste media bli mer oberoende 

och professionell.25  

 

                                                 
21 Lippman (1922/1946) s 59, citerat ur Zaller (1992) s 6 
22 Mc Nair (1999), s 73 
23 Zaller (1992), s 6 
24 SOU 2000:1 s 245 ur Bengtsson 2001 s 441 
25 Graber, McQuail, Norris (1998), s 256 
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Karen Siune urskiljer massmedias tre huvuduppgifter för att upprätthålla en god demokrati. 

Media har först och främst en informerande funktion, det ska i media klargöras vilka beslut 

som fattas i riksdag och regering och medborgarna ska ges chansen att uttrycka sina åsikter 

om systemet. Eftersom vi lever i en snabbföränderlig tid är det viktigt att media tar sitt ansvar, 

ty det är svårt för andra informerande institutioner såsom skolan att hinna med i utvecklingen. 

Medborgarna ska för det andra kunna kontrollera makthavarna. För att möjliggöra en 

granskning krävs tillräckligt med information, vilket lättast införskaffas genom 

medierapportering. Den tredje funktionen införlivas under direkt demokrati, det vill säga 

folkomröstningar som exempelvis EU-medlemskap. Medborgarna agerar under nämnd 

situation i en politisk roll, det är således demokratiskt avgörande att de är välinformerade.26  

 

Ur ett europeiskt perspektiv förs med jämna mellanrum debatten om ett demokratiskt 

underskott i den Europeiska Unionen. Sophia Kaititzi-Whitlock argumenterar att skulden 

ligger på ett kommunikationsproblem. Europainvånarna har ej getts utrymme att involveras i 

EU-politiken. Misslyckande i att förmedla information om EU: s politik och hur väsentligt det 

är att delta i den politiska utvecklingen ligger till grund för detta.27 EU: s institutioner har 

visserligen genom åren utvecklats för att främja starkare demokrati och verka för en 

Europakänsla bland folket. Dock motverkas försöken av en media som är nationellt 

orienterad.28 Media innehar med andra ord politisk makt och är därmed en faktor för hur 

fungerande demokratin är.  

 

2.3. Agenda-Setting Theory 
 

“It (the media) may not be successful much of the time in telling people what to think, but it 

is stunningly  successful in telling its readers what to think about” 29

 

Ett första steg på vägen att förklara hur den allmänna opinionen påverkas är Agenda-Setting 

Theory. Detta teoretiska perspektiv infördes av McCombs och Shaw år 1972 i samband med 

en undersökning av det amerikanska presidentvalet 1968.30 Kärnan i teorin menar att media 

                                                 
26 Siune (1994), s 13-14 
27 Kaitatzi-Whitlock (2005), s 9 
28 Ibid. s 18 
29 Cohen B. (1963), s 13 
30 Mc Combs, Shaw (1993), s 58 
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innehar en dagordningsfunktion; media influerar vad vi tänker på.31 Från att ha varit ett 

forskningsområde som koncentrerade på frågeställningen: vem sätter den allmänna agendan 

och under vilka förutsättningar, har Agenda-Setting Theory utvecklats till att undersöka 

frågeställningen: vem sätter medias agenda? Undersökningarna har därmed förenats med 

discipliner som ”Journalistiken i samhället” och ”Gatekeeping”.32 Dessa perspektiv inriktar 

sig kring journalistikens villkor, egenskaper och problem och fokuserar speciellt på vem som 

har makt att välja och vilka val som görs i mediearbetet.33 Teorin framhåller inte en 

förklaringsmodell för hur media påverkar opinionen, men den kan ses som ett första steg av, 

eller besläktad med ”Framing”. I vissa sammanhang omnämns Framing som ”second-level 

agenda-setting”.34   

 

2.4. Framing 
 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described”.35

 

Förklaring till hur media påverkar opinionen finns att söka i teorier om ”Framing”. 

Litteraturen är omfattande36 och många forskare försöker finna svaret på gåtan hur det går till 

då vi påverkas. Två olika inramningar tävlar om uppmärksamheten, i citatet ovan nämnda 

medias inramningar och individuella mottagarinramningar vilka har definierats som ”mentally 

stored clusters of ideas that guide individuals´processing of information”37. Båda sorters 

ramar kan uppträda som en oberoende eller beroende variabel.38 I följande studie undersöks 

effekten av de individuella ramarna som en variabel beroende av medias ramar. 

 

I samband med Framing är ordet salience, eller betydenhet för att låna en vedertagen svensk 

översättning39, ett centralt begrepp som ofta nämns. Det betyder att en eller flera delar av 

                                                 
31 McQuail (2005), s 512 
32 Mc Combs, Shaw (1993), s 60-61 
33 McQuail (2005), s 308 
34 Scheufele (1999), s 103 
35 Entman (1993), s 53 
36 Exempel på betydelsefulla texter inom området är: Entman (1991, 1993), Tuchman (1978) och Zaller (1992).  
37 Entman (1993), s 53 
38 Scheufele (1999), s 107 
39 Tjernström (2001), s 34 
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texten betonas och görs mer synlig, meningsfull och minnesvärd. Placering, repetition och 

ordval är exempel på metoder som ofta används för att uppnå extra betydenhet. Det är inte 

säkert att mottagaren tar åt sig den information som ges extra värde i texten eftersom den 

måste stämma överens med de individuella inramningarna. Sannolikheten ökar emellertid för 

att just den betonade delen av texten fastnar i mottagarens minne och medvetenhet.40   

 

Tuchman beskriver nyheter som folkets fönster mot världen. Nyhetens inramningar avgör vad 

folket lär sig om sig själva, sina institutioner, ledare samt om andra nationaliteter. Hur folket 

sedan påverkas beror på om fönstret, som Tuchman liknar det vid, är stort eller litet, har 

många fönsterrutor, om det vetter mot en gata eller trädgård etc. Även betraktarens position är 

betydelsefull för hur denne påverkas. Befinner sig personen nära eller långt ifrån fönstret, 

tittar han/hon rakt mot fönstret eller kikas det lite från sidan.41 Även betraktarens placering 

influerar således graden av påverkan vilket betyder att en universell effekt av hur människor 

influeras inte är urskönjbar. Flertalet studier visar emellertid att Framing påverkar en stor del 

av mottagarna som tar del av nyheten.42  

 

2.4.1. Studier som stärker teorin Framing 

Undersökningar har gjorts inom vitt skilda områden för att undersöka hur våra åsikter ändras 

beroende på hur nyheter vi tar del av ramas in. Ett av de mer klassiska exemplen är en studie 

av Kahneman och Tversky43 som visade att en klar majoritet av försökspersonerna vid en 

katastrofsituation skulle göra olika val beroende på det ordval som används för att återge 

händelsen. Situationen var densamma i de båda fallen, en ny asiatisk sjukdom förväntades 

döda 600 människor. Försökspersonerna fick välja mellan två olika åtgärdsprogram som 

skulle bekämpa sjukdomen. Det visade sig att olika val gjordes beroende på om frågan 

formulerades efter hur många som skulle överleva eller hur många som skulle dö.44  

 

Michael O´Connell studerade sambandet mellan brottsrapporteringen i irländsk press och 

irländarnas uppfattning om brottsläget i landet som verkade överdrivet negativt med tanke på 

Irlands jämförelsevis låga kriminalitet. Hans hypotes var att brottsnyheter var 

                                                 
40 Entman (1993), s 53 
41 Tuchman (1978), s 1 
42 Entman (1993), s 54 
43 Ibid. s 53 
44 Kahneman och Tversky i Entman (1993) s 53 
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överrepresenterade, fokuserade på extrema brott, hade en förkärlek för att gestalta sårbara 

offer och osårbara lagbrytare samt präglades av en allmän pessimistisk ton. Hans 

innehållsanalys av diverse irländska medier bekräftade hans antagande vilket O´Connell 

menade gav troliga empiriska bevis för att media påverkat irländarnas negativa bild av 

brottsläget.45   

 

En annan studie gäller amerikansk media. Vid två olika tillfällen blev passagerarplan av 

misstag nedskjutna eftersom de hade identifierats som potentiella hot. Ett sovjetiskt stridsflyg 

sköt ned ett koreanskt plan (KAL) år 1983, och 1988 blev ett iranskt plan nedskjutet av den 

amerikanska flottan. Robert M. Entman undersökte med hjälp av narrativ-metoden hur 

annorlunda dessa snarlika händelser skildrades i amerikansk media. Han undersökte dels hur 

mycket sändningstid vardera händelse fick, och dels genomfördes en mer kvalitativ 

undersökning som analyserade ordval och bilder. Nedskjutningen av det iranska planet 

gestaltades i stora drag som ett tekniskt problem, medan medierapporteringen av 

Sovjetunionens dåd tog formen av en moralisk skandal.46 I samband med KAL-skandalen 

röstade senaten och representanthuset enhälligt för att fördöma händelsen som en brutal 

massaker. Även allmänheten visade sitt missnöje i en undersökning. Hela 52 % tyckte att 

händelsen hade hanterats väl försiktigt av Reagan-administrationen. I fallet med det iranska 

planet tyckte däremot 71 % att den amerikanska flottan hade handlat rättfärdigat. Iran ansågs 

till och med av 74 % bära en större skuld för händelsen än USA.47  Styrkan med Entmans 

undersökning är således att sambandet mellan medias skildringar och folkets åsikter har 

kunnat åskådliggöras.  

   

2.4.2. Universellt paradigm för Framing-processen 

Entmans ”Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm” har för många varit 

underlag för vidare studier inom Framing. Entmans syfte är, inte helt okritiserat48, att skapa 

ett allmänt och universellt paradigm för Framing-processen.49 Målet är att uppnå ett 

                                                 
45 O´Connell (1999) s 191, 211 
46 Entman (1991), s 6 
47 Ibid. s 22-23 
48 D´Angelo (2002), s 872, 876-878, Entmans ovilja att se hur det kan behövas konkurrerande idéer för att förstå 
hur framing fungerar har kritiserats. D´Angelo säger sig kunna utkristallisera åtminstone tre framing-paradigmer: 
den kognitiva, den konstruktivistiska och den kritiska modellen. 
49 McQuail (2005), s 511 
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omspännande synsätt som kan användas inom olika discipliner såsom statsvetenskap, 

socialpsykologi och kulturella- och sociologiska studier.50  

 

De två huvudbegrepp som framhålls är selection och salience (urval och betydenhet). De 

förekommer på åtminstone fyra olika nivåer eller lokaliseringar som Entman kallar det: 

avsändaren (till texten) som förmedlar medvetna eller omedvetna val, texten vars inramningar 

upptäcks genom närvaron eller frånvaron av vissa nyckelord, metaforer, bilder etc., 

mottagaren som inte nödvändigtvis matchar sina inramningar med avsändarens och därför 

inte alltid påverkas som avsändaren tänkt. Även samhället utgör en nivå av värde eftersom 

dess kultur bildas av de gemensamma inramningarna.51  

 

För att kunna upptäcka inramningarna i en text uppmärksammar Entman fyra egenskaper som 

kan agera mall när de ska identifieras. Han menar att inramningarna definierar problem, 

diagnosticerar orsaker till problemet, tar moralisk ståndpunkt samt föreslår behandling av 

problemet. En ram behöver inte uppvisa alla fyra kännetecken och en mening kan innehålla 

fler än en. Ett vakande öga måste även hållas på vad texterna utelämnar eftersom de 

omständigheter som framställs kan bli missvisande om inte alternativ presenteras. Detta 

problematiserades i debatten innan Kuwaitkriget bröt ut. En samstämmighet rådde bland de 

bestämmande i USA att inte diskutera möjligheten till förhandling mellan Irak och Kuwait. 

Istället presenterades i media endast två möjligheter till lösning: krig direkt, eller sanktioner 

först och förmodat krig senare. Genom att rama in vissa valmöjligheter fick inte amerikanarna 

ta del av alla alternativ, vilket försvårade chansen att utöva kritik och i förlängningen betydde 

minskad press på eliten att redovisa flera lösningar av problemet.52    

 

 

 

 
 

                                                 
50 Entman (1993), s 56 
51 Entman (1993), s 52-53 
52Ibid. s 52-55 
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2.5. Analysram 
Som så många föregångare har denna studie influerats av Robert M. Entman, hans vilja att 

skapa en Framing-paradigm och hans tankar kring hur inramningar ska sökas. Analysramen 

för att finna inramningarna i utvalda artiklar utgår därför från hans karaktärisering av ramar, 

de: 

• definierar problem 

• diagnosticerar orsaker till problemet 

• tar moralisk ståndpunkt 

• föreslår behandling till problemet 

 

Dessa områden kommer i artiklarna således aktivt sökas och analyseras. Uppmärksammas bör 

att varje text inte nödvändigtvis innehåller alla fyra beståndsdelar. Jag bär även med mig 

Daniel Helldén och Alexa Robertsons råd ur Handbok för Mediaarkivforskare:  ”Övertolka 

inte!”, nyheterna läses av vanliga människor som inte har tid att läsa igenom texten tio 

gånger.53 Om artiklarna övertolkas kan det med andra ord innebära mer skada än nytta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
53 Helldén och Robertson (1995), s 20-21 
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3. Metod och material 
 
I historien har det tvistats mycket om vilket metod som bäst används för att beskriva 

samhället. Fram till 1960-talet sågs den kvantitativa metoden överlägsen den kvalitativa som 

förknippades med ord som ”mjuk” och ”ovetenskaplig”.54 Den kvalitativa metoden har dock 

fått upprättelse och nu råder näst intill konsensus att forskningsuppgiften måste stå i fokus för 

vilken metod som är bäst tillämpbar; metoderna är endast arbetsredskap.55 Förevarande studie 

utnyttjar en slags kombination av de båda metoderna, vilket många gånger har visat sig ge ett 

gynnsamt resultat. Den betydligt mer omfattande kvalitativa delen utgörs av en sökning efter 

de inramningar som ges extra betydenhet (salience) i texterna. Den kvantitativa delen består i 

att jämföra hur stort urvalet av EU- artiklar är i de olika tidningarna. En viktig fördel som Idar 

Magne Holme och Bernt Krohn Solvang betonar med att använda både kvantitativa och 

kvalitativa inslag är att sannolikheten för att valet av metod påverkar resultatet minskar om 

båda metoderna kommer fram till liknande svar. Även om undersökningen visar på avvikande 

resultat är inte hoppet förlorat då det ger anledning att utveckla nya tillvägagångssätt, vilket 

kan mynna ut i nya spännande forskningsresultat.56 Valet att kombinera den kvantitativa och 

kvalitativa metoden var ingen självklarhet då flertalet tidigare studier inom Framing använt 

kvantitativa57 eller kvalitativa metoder 58. Dock ligger metoden i linje med Entmans 

betraktelsesätt för hur inramningar sökes. Entman menar, i sitt försök att skapa en Framing-

paradigm, att försiktighet ska vidtas när ord eller meningar enbart kodas som positiva eller 

negativa. Viktiga samband som ges extra betydenhet (salience) riskerar då att gå förlorade och 

därför bör textens inramningar sökas genom en mer differentierad läsning av texten.59  

 

3.1. Kvalitativ metod – en textanalys 

Då studiens huvudtillvägagångssätt är en kvalitativ metod presenteras den här närmare. 

Viktigt att ha i åtanke är att forskarens värderingar, identitet och övertygelser alltid kommer 

att påverka analysen med en kvalitativ metod. Eftersom det är ofrånkomligt måste det nämnas 

i uppsatsen.60 I följande studie har sålunda ambitionen varit att vidta försiktighet för att 

                                                 
54 Ritchie, Lewis (2003), s 8 
55 Holme, Solvang (1997), s 76 
56 Ibid. s 86 
57 Se exempelvis McLeod och Detender (1999), Semetko och Valkenburg (2000)  
58 Se exempelvis Vincent (2000), Entman (1991) 
59 Entman (1993),  s 57 
60 Denscombe (1998), s 244 
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influeras av personliga övertygelser och förutfattade meningar. Förhoppningen är att en god 

förståelse för ämnet har kunnat motverka betydande påverkan. Det essentiella vid kvalitativ 

forskning är att identifiera ”mönster och processer, gemensamma drag och skillnader”61 . 

Målet är att kunna generalisera de egna upptäckterna. Generaliseringarna ska sedan jämföras 

med redan existerande teorier och förklaringar, vilket då kan styrka eller försvaga dessa. 62 

För att koppla det till förevarande studie, kommer resultatet här att jämföras med teorin om 

Framing, det vill säga att media kan påverka opinionen. Det kan dock vara svårt att göra 

trovärdiga generaliseringar med en kvalitativ metod eftersom den ofta använder ganska få 

analysenheter. Detta kan vara en nackdel med ett kvalitativt tillvägagångssätt, liksom den 

uppenbara risken att forskarens tolkningar influeras av tidigare kunskap och åsikter. Detta 

måste emellertid vägas mot de fördelar och möjligheter som en kvalitativ forskning innebär. 

Den visar förståelse för de tvetydigheter och motsägelser som ett komplext samhälle de facto 

präglas av. Den erkänner att alternativa förklaringar kan existera, det behöver inte finnas en 

allmängiltig. Dess förklaringar är ”förankrade i verkligheten”, den måste inte förenkla 

verkligheten, utan kan beskriva ett mer nyanserat samhälle. Den ger med andra ord möjlighet 

till en rikare och mer detaljerad analys.63 Till sist några tänkvärda ord: ”ett öppet sinne är inte 

ett blankt sinne”.64 Det ska finnas en grund att bygga på, forskaren måste ha kunskap i 

området, men ändå vara medveten och öppen för oväntade upptäckter.  

 

3.2. Komparativ metod 
 
Komparativ forskning definieras ofta: ”forskning som använder data från åtminstone två 

länder”.65 Det har argumenterats för att komparativa studier har försummats inom 

medieforskning66, något som denna studie har tagit fasta på. Här presenteras det centrala 

problemet som har tagits i beaktande vid val av en komparativ metod, samt de förtjänster den 

kan medföra. Det finns varierande farhågor med att välja en komparativ studie, till de 

allvarligaste hör problematiken att kunna dra säkra slutsatser då det är nästintill omöjligt att 

hitta enhetliga länder67 att jämföra. En stat är uppbyggd av ett komplext system där många 

                                                 
61 Miles och Huberman 1994, s 9 i Denscombe (1998), s 248 
62 Denscombe (1998), s 249 
63 Ibid. s 259-261 
64 Ibid. s 253 
65 Tjernström (2001), s 51 
66 Ibid. s 50 
67 Poängteras bör att det inte nödvändigtvis måste vara länder som agerar analysenheter. Likhetstecken mellan 
analysenhet och land görs dock i detta stycke eftersom följande studie analyserar länder. 
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olika faktorer kan vara avgörande för resultatet.68 Det är således ett kritiskt och avgörande 

moment under uppsatsprocessen att finna likvärdiga studieobjekt, därför bör extra 

ansträngningar läggas härvid. Om studien lyckas finna jämförbara länder kan däremot 

behållningar göras i form av generaliseringar. Eftersom databasen blir större ökar 

sannolikheten att resultatet representerar även icke-studerade länder69, vilket fallstudier går 

miste om då jämförelsen är begränsad till ett sorts politiskt, ekonomiskt och kulturellt 

system.70 Den komparativa analysen har även rekommenderats av Helldén och Robertson. De 

menar att metoden kan tillföra en mer sofistikerad ådra till studien eftersom den underlättar 

urskiljningen av mönster i nyhetsrapporteringen.71 I följande studie är förhoppningen att en 

komparativ metod ska möjliggöra upptäckter som en fallstudie hade gått miste om. Texters 

inramningar består inte bara av ordval, metaforer och bilder, utan även av vad som utelämnas. 

Exkluderingar kan vara särskilt svåra att upptäcka utan jämförande texter, men även faktorer 

som ordval torde vara enklare att analysera med en jämförande text.    

 

3.3. Materialinhämtning  

Undersökningsmaterialet består av tyska och österrikiska tidningsartiklar. De tyska 

tidningarna hämtades från Växjös universitetsbibliotek. Dessa bläddrades igenom och alla 

artiklar som handlade om EU klipptes ur. Artiklar där EU bara nämndes, men som egentligen 

behandlade ett annat ämne valdes bort. De österrikiska artiklarna krävde däremot mer 

ansträngning. Efterforskning visade att de var näst intill omöjliga att finna i Sverige. Efter 

rådfrågning drogs slutsatsen att en noggrann sökning på Internet torde ge tillfredsställande 

materialunderlag, de båda tidningarna die Presse och der Standard har väl utarbetade 

hemsidor som innehåller alla i tidningsform utgivna artiklar. För säkerhets skull tillfrågades 

de båda tidningarnas kundtjänst som meddelade att alla artiklar publiceras på hemsidan, 

endast exempelvis TV-tips och aktiekurser redovisades ej, vilket ändå inte hade kommit till 

användning för denna studie. För att finna alla artiklar som behandlade EU användes 

sökorden: Europa, (die) EU och Regierungskonferenz. Dessa ord söktes inte bara i rubriken 

utan i hela texten, vilket medförde ett stort antal träffar. Många för studien irrelevanta artiklar 

rensades ut, vilket var ett tidskrävande arbete.        

                                                 
68 Esaiasson etc (2005), s 113, 116 
69 Gurevitch och Blumler (1990) i Tjernström (2001), s 50 
70 Blumler etc (1992), s 4 
71 Helldén och Robertson (1995), s 20 
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3.4. Diverse val  

3.4.1. Val av analysenheter     

När en komparativ metod används är val av analysenheter väsentligt. Denna studie vill 

undersöka om de olika medlemsstaternas uppfattningar om unionen kan bero på media. 

Därför var det nödvändigt att jämföra ett land där befolkningen var positiva till EU, med ett 

där de var mer negativa, för att se om medierapporteringen skiljde sig åt. De lämpligaste 

analysenheterna hade varit Österrike och Nederländerna eftersom de är de båda extremerna 

gällande befolkningens åsikter om EU. I Nederländerna är 77 % av befolkningen nöjda med 

EU och i Österrike är motsvarigheten 36 %. Dock förhindrades detta val av bristande 

språkkunskaper, holländska behärskas ej. Istället för Nederländerna valdes Tyskland som 

jämförande analysenhet. Tyskland ligger med sina 65 % på övre hälften i tabellen om EU-

uppfattningar, en bra bit över snittet på 57 %.72 Det skiljer med andra ord 29 % mellan 

Österrike och Tyskland, en marginal som torde vara tillräcklig för att säkerställa slutsatser. 

Fördelen med en jämförelse av tysk och österrikisk media är även att de delar språk, det 

underlättar en analys eftersom exempelvis ordval kan jämföras. Valet av Österrike och 

Tyskland gjordes således främst på grund av deras olika EU-uppfattningar och att de delar det 

tyska språket. Mindre vikt las vid faktorer som politiska system. Uppbyggnaden av länderna 

är dock relativt lika, vilket ansågs vara tillfredställande nog.     

 

3.4.2. Val av dagstidningar 

Dagstidningar är populär lektyr i Tyskland såväl som i Österrike. I Tyskland läser cirka 74 % 

regelbundet en dagstidning73, medan siffran i Österrike är cirka 75 %.74 Dagstidningarna når 

således ut till en stor del av befolkningen vilket har motiverat dagstidningen som ett 

undersökningsobjekt i studien.  

 

Avsikten med förevarande studie är inte att undersöka hur olika dagstidningar påverkar 

mottagaren beroende på tidningens politiska färg, om det är storstads/landsortstidning eller 

morgon/kvällstidning och så vidare, vilket är ett vanligt förekommande syfte i mediestudier.75 

Istället har dagstidningar valts som når ut till ett stort antal människor ur olika målgrupper, 

                                                 
72 Eurobarometer, First Results – våren 2007, s 16 
73 BDZV: http://www.bdzv.de/facts_and_figures+M54ce500954d.html  
74 Medien in Österreich: http://www.bka.gv.at/Docs/2006/4/10/Medien_in_Oesterreich06.pdf
75 Wallin 1991, s 33 
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och som anses vara förtroendeingivande. Den största dagstidningen i Tyskland är Bild-

Zeitung med cirka fem och en halv miljoner upplagor och i Österrike är det Kronen-Zeitung 

med cirka 1 miljon upplagor76. Dessa tidningar kan emellertid jämföras med den svenska 

kvällspressen; dels ingjuter de inte ett så starkt förtroende och dels skriver de knappt om den 

Europeiska unionen. Därför har de aldrig varit aktuella för studien.  

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) och Berliner Zeitung valdes ut som representanter för 

tysk media. FAZ är den största landsomfattande kvalitetstidningen, den är konservativ77 och 

hade en upplaga på cirka 400 000 under det tredje kvartalet år 200578. Man skiljer ofta mellan 

regionala och landsomfattande tidningar, i Tyskland är högutbildade den främsta målgruppen 

för de landsomfattande.79 FAZ läses därmed framförallt av denna grupp människor. Som 

motvikt utsågs den största regionala tidningen i Berlin80, den liberala Berliner Zeitung som 

hade en upplaga om cirka 180 000 under 2005- års tredje kvartal.81 De regionala tidningarna 

rapporterar även om utomregionala händelser.82           

 

Av de österrikiska dagstidningarna anses die Presse och der Standard hålla en hög kvalitet, 

även i en internationell jämförelse. Detta i kombination med att de når ut till en stor del av 

läsarna gjorde tidningarna till passande studieobjekt för denna undersökning. De är båda 

politiskt oberoende, dock drar die Presse, med en upplaga på cirka 110 000 under tredje 

kvartalet år 2005 åt det konservativa hållet, medan der Standard är lite mer liberal. Der 

Standard hade en upplaga på cirka 90 000 under 2005-års tredje kvartal.83 Information 

motsvarande den om de tyska dagstidningarna, som menade att regionala respektive 

nationella dagstidningar når ut till olika målgrupper har ej funnits vid informationssökningen 

om österrikisk media. Därför har inte hänsyn tagits till detta, utan fokus har legat på de 

dagstidningar som når ut till störst del av befolkningen och som samtidigt ingjuter högt 

förtroende.     

 

                                                 
76 Landguiden: http://databas.bib.vxu.se:2188/
77 Landguiden: http://databas.bib.vxu.se:2188/
78 Zeitungen Online: http://www.zeitungen-online.de/  
79 Tageszeitungen Presse: http://www.deutsche-tageszeitungen.de/die_tageszeitungen/index.php  
80 Berliner Verlag:  http://www.berlinonline.de/berliner-verlag/daten-und-fakten/  
81 Zeitungen Online: http://www.zeitungen-online.de/  
82 Tageszeitungen Presse: http://www.deutsche-tageszeitungen.de/die_tageszeitungen/index.php  
83 Medien in Österreich: http://www.bka.gv.at/Docs/2006/4/10/Medien_in_Oesterreich06.pdf  
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3.4.3. Val av undersökningsperiod 

Studiens undersökningsperiod sträcker sig under veckan 15/10 2007 – 22/10 2007.84 Denna 

vecka valdes eftersom media präglades av det nya europeiska fördraget. Åsikterna om 

fördraget har fått vara indikator för den mer generella EU-uppfattningen. Denna slutsats har 

dragits eftersom det nya fördraget symboliserar ökad integration, en vilja att vara del av en 

stark union. Anledningen att endast en vecka undersöktes var delvis tidsbegränsningen, en 

veckoperiod resulterade i 114 artiklar att analysera, vilket var ett tidskrävande arbete. Delvis 

berodde även valet av undersökningsperiod på vad som kan kallas en viss teoretisk mättnad85. 

Analysen av de 114 artiklarna gav tydliga fingervisningar för de olika slags rapporteringarna i 

de båda länderna, resultatet ansågs tillräckligt tillfredsställande.    

                                      

3.5. Avgränsningar 

 
Den ursprungliga tanken var att under den kvantitativa delen av analysen inte bara räkna hur 

många artiklar som publicerats, utan även undersöka artiklarnas placering och storlek. Denna 

idé fick dock överges eftersom det visade sig ytterst komplicerat att få tag på valda 

österrikiska tidningar i Sverige. Istället fick tidningarnas internetsidor gälla som arkiv, vilket 

omöjliggjorde chansen att se till artiklarnas placering och storlek. Det hade säkerligen kunnat 

vara bidragande för studien med ytterligare kvantitativa undersökningar utöver antalet 

artiklar. Emellertid torde inte detta påverka studien i så hög grad eftersom den huvudsakligen 

ska finna bakomliggande inramningar. Entman poängterade i ”Framing: Toward Clarification 

of a Fractured Paradigm” att för upptäckt av textens inramningar, är en differentierad läsning 

det viktigaste.86  

 

Det bör uppmärksammas att avgränsningar även gjorts såtillvida att endast en faktor som kan 

influera den allmänna opinionen gällande EU har undersökts. Det finns säkerligen andra 

orsaker än media till befolkningens åsikter om EU. Den nationella EU-utbildningen, hur länge 

staten varit medlem i unionen eller om landet är nettobetalare, det vill säga betalar in mer 

pengar än vad som fås tillbaka i stöd, är sannolikt några betydande omständigheter. Denna 

                                                 
84 Samtliga undersökta tidningar ges endast ut måndag-lördag, därför undersöktes i praktiken sex dagar.  
85 Enligt Esaiasson etc. (2005) fås teoretisk mättnad när materialet är utnyttjat till fullo, och ytterligare material 
troligtvis inte kommer generera i nya slutsatser, forskaren är redo att generalisera. S 187, 301  
86 Entman (1993),  s 57 
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uppsats har ingen möjlighet att undersöka alla faktorer, utan har fått nöja sig med att pröva en 

som torde spela en väsentlig roll – medias eventuella påverkan.   

 23



4. Empiri och Analys 
 
Följande empiriavsnitt utgår från Entmans definition av Framing.87 Inramningarnas, enligt 

Entman, fyra komponenter har sökts och analyserats i artiklarna för att möjliggöra upptäckter 

av eventuella differenser i de olika ländernas media. Poängteras bör att de citat som i detta 

arbete redovisas har översatts till svenska av författaren, för att se dem i originalspråk 

hänvisas till bilagan. Det måste även påpekas att analysen inte skiljer på de olika tidningarna. 

När exempelvis Tyskland behandlas beskrivs inte enskilt vad FAZ rapporterar om, eller hur 

det skiljer sig mot Berliner Zeitung. Detta är ett medvetet val då studiens ändamål inte är att 

undersöka olika dagstidningarnas skilda rapportering, utan att utreda hur EU skildras av olika 

länders media. Dessutom skilde sig rapporteringen inte nämnvärt mellan de olika tidningarna, 

om så varit fallet hade en specifik tidningspresentation övervägts. Analysen föregås av ett 

bakgrundsavsnitt med avsikt att underlätta förståelsen för de artiklar det refereras till. 

Bakgrunden redogör för de händelser som dominerade media under undersökningsperioden 

15/10 2007 - 21/10 2007. I Tyskland bestod detta huvudsakligen av Lissabonmötet inför det 

nya fördraget, medan österrikisk media även la tonvikt vid införandet av universitetskvoter.   

 

4.1. Bakgrund  

4.1.1. Regeringskonferensen inför Lissabonmötet 
 
För att ändra EU: s institutionella förutsättningar krävs en regeringskonferens. Dessa 

förhandlingar hålls mellan medlemsstaternas regeringar, ofta med en företrädare för nationella 

regeringen och företrädare för kommissionen. De viktigaste regeringskonferenserna har lett 

till Europeiska enhetsakten (1986), Maastrichtfördraget (1992), Amsterdamfördraget (1997), 

Nicefördraget (2001) och Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (2004).88 

År 2005 upplevde unionen en institutionell kris då det föreslagna fördraget röstades ned i 

Frankrike och Nederländerna. En period av eftertanke inleddes som resulterade i en ny 

regeringskonferens, initierad av det tyska ordförandeskapet i juni 2006. Denna åstadkom ett 

reformfördrag som har för avsikt att effektivisera och stärka den demokratiska legitimiteten i 

                                                 
87 ”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating 
text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 
treatment recommendation for the item described.” 
88 Europa Ordlista: http://www.europa.eu/scadplus/glossary/intergovernmental_conference_sv.htm
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unionen.89 Den 18 oktober 2007 skrev alla medlemsstater under fördraget i Lissabon som nu 

även måste ratificeras i samtliga länder innan valet till Europaparlamentet i juni 2009, 

antingen av parlamentet eller genom en folkomröstning.        

 

4.1.2. Universitetskvoterna i Österrike 
 
Konflikten om universitetskvoter mellan Österrike och EU-kommissionen startade redan i 

mars 2003. Kommissionen väckte åtal mot Österrike med skälet att icke-österrikiska EU-

medborgare diskriminerades vid fördelningen av österrikiska universitetsplatser. Den sjunde 

juli 2005 kom EG-domstolens dom, Österrike skulle behandla alla EU-studenter på samma vis 

som österrikare behandlades. Därefter sökte sig många utländska studenter, speciellt tyskar till 

de österrikiska universiteten. Särskilt populärt var studier i ämnet medicin eftersom det råder 

ständig brist på medicinplatser i Tyskland, och det var betydligt enklare för tyskarna att 

komma in på en österrikisk utbildning. Anstormningen av utländska studenter fick Österrike 

att 2006 införa nya regler för medicinuniversiteten, från och med höstterminen 2006/07 skulle 

75 % av platserna reserveras för studenter med österrikiska slutbetyg. Detta fick 

Kommissionen att i januari 2007 på nytt väcka åtal mot Österrike, kvoteringen av 

studieplatser ansågs inte stämma in på EU-rätten. För att försvara kvotsystemet skickade 

Österrike en lång rapport till Bryssel. Det argumenterades att läkarbrist hotade landet eftersom 

de utländska studenterna åker tillbaka till hemländerna efter utbildningen. Österrike såg sin 

chans att säkerställa en fortsatt studieplatskvotering genom hotelser om att försvåra 

fördragsförhandlingarna inför Lissabonmötet i oktober 2007. Detta gav utdelning, för att 

rädda fördraget meddelade Kommissionen den 17: e oktober 2007 att skjuta upp åtalet mot 

Österrike i åtminstone fem år. Universitetskvoterna har varit en viktig fråga i Österrike, vilket 

har resulterat i mycket uppmärksamhet från den nationella pressen. Extra många artiklar om 

kvoterna publicerades under denna studies undersökningsperiod, eftersom det var tiden som 

Kommissionen skulle besluta om eventuell uppskjutning av åtalet mot landet.90  

 

4.2. Frames definierar problem 
 

Eftersom artiklarna skildrar olika händelser har varje text en egen problemdefinition. 

Uppgiften här består således i att sammanfatta innehållet till en övergripande definiering av 
                                                 
89 Europeiska Unionens råd: http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=SV&mode=g
90 Der Standard 17/10 2007, Chronologie: Von der Klage bis zur Verfahrensaussetzung. 
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problemet i de båda länderna, vilket i följande fall blir om medlemskapet i EU utmålas som 

negativt. Ses det egna landet som en del av unionen, eller är det en ständig kamp mellan 

nationen och EU? Undersökningsperioden gäller ett skede som präglades av 

fördragsförhandlingen. Majoriteten av artiklarna skildrade förväntningarna inför mötet, själva 

mötesförloppet och efterspelet i Lissabon. Alla artiklar som berör EU har analyserats, dock 

har extra vikt lagts vid redogörelserna för det nya fördraget, vilket har använts som en 

indikator på den generella EU-uppfattningen.  

 

4.2.1. Tyskland 
 
De flesta artiklarna om fördraget utmärks av en självklarhetskänsla. Det slösas inte med 

måttlösa lovord, men artiklarna kännetecknas nästan genomgående av ett positivt ordval. Det 

nya fördraget tycks behövas för att förbättra unionen och ifrågasätts praktiskt taget inte. 

Problemet består inte i fördraget, utan snarare i de hot som finns mot det. Även många övriga 

artiklar som inte handlar om fördraget har en positiv ton, dock karaktäriseras de främst av en 

saklighet. Här har fördragsartiklarna valts ut och en presentation av tysk medias rapportering 

följer nedan: 

 

Såvida alla staterna ratificerar fördraget, kommer det att göra unionen 

tydligt mer slagkraftig och demokratisk.91 92

 

Det planerade reformfördraget avser förändra EU: s institutionella struktur, 

vilket skulle förenkla det dagliga arbetet i Bryssel och öka unionens styrka 

i världspolitiken.93  

 

Det nya fördraget möjliggör snabbare beslut, genom höga poster ger det 

Europa ett ansikte, det höjer tydligt det politiska värdet på EU-parlamentet 

och därmed på medborgarna.94   

 

                                                 
91 Berliner Zeitung 18/10 2007, s 2, In neuer Verfassung. För citatet i originalspråk se bilaga, nr 1. 
92 Observera att det är författarens val att skriva vissa ord i fet stil, gäller för alla empirins citat. 
93 Frankfurter Allgemeine Zeitung 19/10 2007, s 2, Merkel: Wenige Millimeter vor dem Ziel. För citatet i 
originalspråk se bilaga, nr 2. 
94 Berliner Zeitung 20/10 2007 s 4, Europas nächste Hoffnung. För citatet i originalspråk se bilaga, nr 3. 
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Det nya fördraget tycks ha varit efterlängtat. Måhända att Tysklands hjärta bankade lite extra 

för projektet eftersom det var ordförandeland i Europeiska unionens råd när fördraget 

förbereddes. Inte desto mindre sågs det som något mycket önskvärt och välbehövligt: 

  

Det är åstadkommet…De inledda reformerna som startade för nästan sex 

år sedan med sammankallandet av författningskonventet är äntligen 

avslutade.95   

 

Sen verket slutfördes under fredagen är alla lyckliga och tillfreds.96

 

Det problem som kan urskiljas är de svårigheter som fördraget kan råka ut för. Innan 

toppmötet var hotet några enskilda länders specialkrav och efter toppmötet finns fortfarande 

risken att det inte ratificeras i alla 27 medlemsländer.  

 

Lissabon erbjuder den sista chansen att anta detta nya EU-fördrag. Om inte 

detta lyckas måste vi leva många år med Nicefördraget. Det skulle leda till 

en djup kris för EU.97  

 

EU-toppmötet i Lissabon ska äntligen anta unionens reformfördrag, dock 

har det funnits stridigheter ända till slutet…Problem vållar framförallt krav 

från Italien och Polen.98

 

Enväldig ratifikation sköts idag av parlamentet och ibland också av folket, 

vilket har gett EU onda överraskningar, inte minst genom 

författningsfördraget…om Lissabonfördraget måste det, som situationen ser 

ut nu, endast hållas en folkomröstning i Irland…när irländarna 

överraskande avvisade Nicefördraget visade det sig att irländska 

folkomröstningar attraherade Europaskeptiker från hela kontinenten, som 

såg en chans att strö grus i integrationsmaskineriet.99   

                                                 
95 Frankfurter Allgemeine Zeitung 20/10 2007, s 1, Im zweiten Anlauf .För citatet i originalspråk se bilaga, nr 4. 
96 Berliner Zeitung 20/10 2007, s 6, Champagner auf den Reformvertrag För citatet i originalspråk se bilaga, 
nr 5. 
97 Berliner Zeitung 18/10 2007, s 2, Das ist die letzte Chance: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 6. 
98 Berliner Zeitung 19/10 2007, s 5, Millimeter vor dem Ziel: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 7. 
99 Frankfurter Allgemeine Zeitung 20/10 2007, s 7, Schneller Griff zu den Sektgläsern: För citatet i 
originalspråk se bilaga, nr 8. 
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Det var vid läsandet av artiklar påfallande att EU betraktades ur ett ”vi-perspektiv”. Somliga 

artiklar redogjorde för kriser och förhållanden mellan EU och annan medlemsstat men ytterst 

få texter rapporterade om Tyskland och EU. De behandlade istället Tysklands tillhörighet och 

medbestämmande i unionen som en självklarhet. Detta har inte funnits klart uttryckt i 

artiklarna utan har således fått läsas mellan raderna, vilket förhindrar exemplifieringar.   

 

4.2.2. Österrike 
 

Många artiklar under perioden behandlar det nya fördraget, och i synnerhet frågan om 

universitetskvoter som Österrike hängivet drev. Även om somliga artiklar redogör för 

fördraget sakligt och ibland även med en positiv ton, är tendensen i rapporteringen snarare 

negativ. Beslutsprocessen skildras som ett fult spel och Österrike anses inte ha fått önskvärd 

utdelning av fördraget.  

 

Ett toppmöte fyllt av spekulationer, uppgörelser och utpressningar…Det 

går inte alltid rent till i EU-politiken. Speciellt inte när viktiga beslut 

anstår.100  

 

Parlamentsledamoten och österrikaren Voggenhuber menade i en intervju att:  

 

Nu får vi bara en ”mörk maskin”, alltså det tekniska förfarandet, 

beslutsprocessen, institutionsreformen. Författningens själ och essens 

avlägsnades ursinnigt överallt …vi faller tillbaka i ett Europa, där vi 

återigen möts av 18- och 1900-tals spökena: nationalism, partikularism, 

dominanstänkande och ett Europa med en teknokratisk elit, byråkratisk 

elit och statskanslier.101   

 

När överenskommelsen om det nya fördraget var sluten skrev die Presse följande:  

 

Alla är lättade, lite är klarlagt. De många undantagen och den oläsbara 

texten misspryder unionens nya rättsliga grundval och försvårar för 
                                                 
100 Die Presse 17/10 2007:Ein Gipfel voll von Spekulationen, Deals und Erpressungen: För citatet i 
originalspråk se bilaga, nr 9. 
101 Der Standard 19/10 2007: Voggenhuber im STANDARD-Interview: „Nur eine dunkle Maschine“: För 
citatet i originalspråk se bilaga, nr 10. 
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medborgarna…denna text är överhuvudtaget inte kommunicerbar till 

befolkningen, och förstärker därmed Europaskepticismen.102     

 

Inte bara det nya fördraget granskas negativt, även övriga EU-nyheter kritiseras emellanåt. 

Detta uppenbaras påtagligt i artikeln ”EU: s bistånd är förskräckligt”103. Rubrikens antydan 

om EU: s fruktansvärda bidragssystem utgör endast en bråkdel av artikeln som i själva verket 

behandlar dålig u-hjälp i allmänhet, inte bara hos EU.       

 

Artiklarna präglas av ett ”Österrike mot EU-perspektiv”. Det framställs ofta som att Österrike 

står i kamp mot EU och måste strida om sina förmåner. Rubriken ”Österrike mot Europa” 

talar sitt tydliga språk. I artikeln rapporteras:  

 

Det är inte första gången som Österrike råkar i gräl med EU-kommissionen 

innan ett EU-toppmöte. Förvisso var det inte alltid krönt av framgång som i 

det aktuella fallet med universitetskvoter104.  

 

Även om resultatet som i detta fall mynnade ut i något positivt, förstärks perspektivet att 

Österrike kämpar mot EU.  

 

Därmed hårdnar kort innan EU-toppmötet fronterna mellan Wien och 

Bryssel.105  

 

Likväl kan Österrike se tillbaka på en ansenlig följd av toppmöten där de 

försvårat livet för sina partners och som motattack blivit ihågkomna med 

spott och spe106.   

 

Christoph Mandl, rådgivare för företag och sakkunnig för projektutvärderingar inom olika 

EU-forskningsprogrammen beskrev i der Standard hur Österrike var starka nog att stå emot 

unionen:  

 
                                                 
102 Die Presse 20/10 2007: Reformvertrag: Endlich eine EU-Nacht ohne Kater: För citatet i originalspråk se 
bilaga, nr 11.  
103 Die Presse 15/10 2007: EU-Entwicklungshilfe ist ”fürchterlich”: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 12. 
104 Die Presse 18/10 2007: Österreich gegen Europa: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 13. 
105 Die Presse 17/10 2007: Uni-Zugang: Rückschlag für Österreich: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 14. 
106 Die Presse 16/10 2007: Kein Champagner in Kopenhagen: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 15. 
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Aldrig förr var motstånd mot EU så viktigt som nu...Vi skriver år 2007 e. Kr. 

Hela Europa är besatt av den europeiska Kommissionen...hela Europa? 

Nej! Ett land befolkat av oböjliga forskningspolitiker upphör inte att 

åstadkomma motstånd mot inkräktaren.107    

 

4.2.3. Frames definierar problem: en jämförelse mellan Tyskland och 
Österrike 

 
Hur ser de olika inramningarna ut i Tyskland respektive Österrike? Ses unionen som ett 

problem eller ett projekt med potential? I tysk media är debatten tämligen saklig, speciellt i de 

områdena som inte handlar om fördraget. Även fördragsartiklarna är relativt sakliga men med 

en dragning åt det positiva hållet, utan att för den sakens skulle sprudla av storslagna ord och 

överpositivism. Fördraget förknippas med effektivitet och ytterligare demokrati. Det är något 

efterlängtat som behövs för unionens fortlevnad. I österrikiska tidningar är kritiken mer 

påtaglig. Mycket negativa artiklar varvas med mer opartiska och pedagogiska som vill verka 

förklarande och undervisande för folket. Ett nytt fördrag är behövligt, men tillvägagångssättet 

gick inte riktigt till, och texten är svårförståelig för befolkningen.     

 

Största skillnaden mellan länderna återfinns i den känsla som artiklarna förmedlar: ”vi i EU” 

respektive ”de i EU”. I tysk media rapporteras sällan vilka fördelar Tyskland får av ett beslut, 

utan där framställs Tyskland som en naturlig del av unionen. Det är således en självklarhet att 

Tyskland drar fördel av unionens vinster. Detta ”vi i unionen-perspektiv” hade varit svårt att 

hitta utan en jämförelsepunkt, vilket här har varit Österrike. Vid en jämförelse tydliggjordes 

olikheterna mellan länderna. Till skillnad från tysk media skildras i Österrike EU som en slags 

motståndare. Det rapporteras om hur illa de andra medlemsstaterna tycker om 

”problembarnet” som ständigt försvårar EU-toppmöten. Ofta betonas kampen mot EU vilket 

ger en känsla av vi i Österrike mot ”de i EU”.     

 

4.3. Frames diagnosticerar orsaker till problemet 
Vad eller vem har orsakat problemet, hur ser syndabocken ut? Följande styckes ansats är att 

utreda grunderna till att Tyskland ser EU och det nya fördraget som något väsentligt och 

naturligt bra, samt varför Österrike har en mer kritisk inställning.    

                                                 
107 Der Standard 18/10 2007: Freies Studium für freie (Ö-)Bürger: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 16. 
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4.3.1. Tyskland 
 
I Tyskland utmålas ofta länder som försvårar integrationen av EU som en grund till problem. 

Situationer då detta kommer till uttryck kan vara vid tillkomsten av fördrag eller mer generellt 

i EU: s dagliga arbete.  

 

Det fattas fortfarande en överenskommelse med Polen…Ett allvarligt 

problem torde även vara den italienska reservationen mot den kommande 

platsfördelningen i EU-parlamentet.108  

 

Här verkar sålunda Polen och Italiens motstånd som förhindrande för fördraget. Även små 

nationella egenheter kan komplicera unionens grundläggande arbete, i detta fall är Bulgarien 

orsaken: 

 

Det ska handla om fred och stabilitet, om välstånd och tillväxt, frihet och 

framsteg…Faktum är att européerna älskar att begrava sig i detaljer. För 

tillfället strider de till och med om en enda bokstav…Det nya EU-landet 

Bulgarien har betänkande i en alldeles speciell punkt: De vill inte att den 

bulgariska textformuleringen av den europeiska gemenskapsvalutan ska 

betecknas som Euro.109   

 

I en artikel ur Berliner Zeitung förklaras det ”turbulenta äktenskapet” mellan Storbritannien 

och EU. Orsaken till det stormiga förhållandet anses delvis bero på brittisk media, i synnerhet 

den ytterst EU-skeptiske mediemogulen Rupert Murdoch: 

 

Tidningen hade jämfört EU-fördraget med tyskarnas angrepp under andra 

världskriget…Det är ingen nyhet att den mäktiga brittiska pressen håller 

den europeiska unionen, ja hela kontinentens existens för en gigantisk 

konspiration mot öriket…Redan hört om kampanjen för böjda gurkor? Det 

är märkliga slag som utkämpas här…Hur mycket självövervinnelse det 

kostar att säga något positivt om Europa visade sig nyligen under en frukost 

med en ledande minister. När den infödde skotten Labourmannen Jim 

                                                 
108 Berliner Zeitung 18/10 2007, s 2, In neuer Verfassung: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 17. 
109 Berliner Zeitung 16/10 2007, s , 1 Euro =1Evro= 1EUR: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 18. 

 31



Murphy tillfrågades om han kände sig som en europé, ryckte han till som 

om han hade skållat sig på sitt te, vände sig och muttrade något om känslor 

för Skottland. Mannen är Europaminister.110      

 

4.3.2. Österrike 
 

Även i Österrike ses ibland enskilda stater som problem, men huvudmotståndarrollen 

domineras av EU.  

 

I frågan om universitetskvoter agerade främst EU-kommissionen ”den onde”:  

 

Det var ett klart avslag: EU-kommissionen kommer först vid årets slut 

avgöra om de ska väcka talan eller inte i EG- domstolen mot Österrike på 

grund av universitetstillträden… Därmed hårdnar kort innan EU-toppmötet 

fronterna mellan Wien och Bryssel.111  

 

När väl Österrike triumferat och fått till stånd en förlängning av utlandsstuderandekvoten sa 

bundeskansler Gusenbauer:  

 

Det är första gången som EU-kommissionens ordförande tar Österrikes 

argumentation till kännedom.112   

 

Om inte ratificeringen av det nya fördraget lyckas, är likaså det EU: s fel eftersom fördraget är 

för komplicerat och svårläst:  

 

Det är fortfarande för tidigt att andas ut. Rättstexten kan snart komma 

tillbaka som en sur uppstötning för några regeringschefer. Det kan hända 

eftersom trycket på genomförandet av en folkomröstning stiger i några EU-

huvudstäder; det kan hända att denna text överhuvudtaget inte är förståelig 

för befolkningen och därmed stärker Europaskepticismen…Alltför många 

                                                 
110 Berliner Zeitung 20/10 2007, s 8, Turbulente Ehe: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 19. 
111 Die Presse 17/10 2007: Uni-Zugang: Rückschlag für Österreich: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 20. 
112 Die Presse 18/10 2007: Schonzeit für Österreichs Unis: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 21.  
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undantag, specialklausuler och juridiska vindlingar gör den tidigare EU-

författningen till en knappt läsbar text.113

 

 Inte heller i EU: s dagliga arbete ses alltid unionens bestämmelser med blida ögon: 

 

Genom en riktlinje kan flera växtmediciner förlora sin 

läkemedelsstatus…Den som idag köper ett traditionellt växtläkemedel som 

ringblomssalva eller lindblomster kan vara säker; Innehållet är det som 

står, läkemedlet verkar, är säkert och kontrollerat. Men det kan ändra 

sig…114  

 

4.3.3. Frames diagnosticerar orsaker till problemet: en jämförelse mellan 
Tyskland och Österrike 

 
Den väsentliga synliga skillnaden är att tysk media tycks betrakta stater som försvårar EU: s 

fortsatta integration som huvudfiende och källa till problemet. I samband med det nya 

fördraget utgörs dessa i synnerhet av Polen och Italien. I Österrike anses däremot EU vara 

rival till landet, främst eftersom de utkämpat flera slag mot varandra inför EU-toppmöten. I 

första hand EU-kommissionen har försvårat Österrikes situation. EU förstör även för sig själv, 

menar österrikisk media, genom att komma överens om ett komplicerat fördrag som torde öka 

europaskepticismen istället för att minska den.       

 

4.4. Frames tar moralisk ståndpunkt 
 

Tar artiklarna ställning för eller emot EU i allmänhet och det nya fördraget i synnerhet? 

Vilken övergripande stämning förmedlas? Eftersom även den moraliska ståndpunkten till stor 

del kan utläsas ur citaten som användes för att tolka inramningarnas problemdefinition 

kommer inte så många exemplifieringar att uppvisas i följande stycken. Istället presenteras en 

analys av de sammanfattade åsikter som kunnat skönjas.      

 

                                                 
113 Die Presse 20/10 2007: Reformvertrag: Endlich eine EU-Nacht ohne Kater: För citatet i originalspråk se 
bilaga, nr 22. 
114 Die Presse 19/10 2007: Pharmazie: Pflanzliche Arzneimittel in Gefahr: För citatet i originalspråk se bilaga, 
nr 23. 
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4.4.1. Tyskland 
 
Det redogörs huvudsakligen positivt i tysk media för det nya fördraget och EU. Fördraget 

framställs inte som fantastiskt, den nedröstade författningen hade föredragits av många, men 

det är nästintill en självklarhet att ett nytt fördrag gynnar unionen. Ord som slagkraftighet, 

demokrati, effektivitet och förenkling för befolkningen är inte sällsynt förekommande. Det 

finns undantagsartiklar som är mer kritiska, de är dock ytterst få. I övrigt ges läsaren en 

tämligen saklig och objektiv beskrivning av unionen och dess arbete, den framställs som en 

naturlig del av vardagen.   

 

4.4.2. Österrike 
 
I Österrike är meningarna delade. Kritiken riktar sig inte huvudsakligen mot ett gemensamt 

fördrag, utan snarare hur tillkomsten av detta såg ut och att innehållet anses vara en rörig 

massa, svårbegriplig för folket. Exempel på termer som används i fördragssammanhanget är 

utpressningar, mörk maskin, oläsbar text, förstärker europaskepticism. I medierna 

präglades debatten under den undersökta tidsperioden av universitetskvoterna. EU framställs 

som hårdhänt och ett problem för Österrike. Det nämns aldrig att Österrike skulle klara sig 

bättre utan unionen, men EU agerar inte riktigt rättvist mot Österrike, som ofta har ”blivit 

ihågkomna med spott och spe”.    

 

4.4.3. Frames tar moralisk ståndpunkt: en jämförelse mellan Tyskland 
och Österrike 
 
Återigen kan den komparativa metoden tackas för intressanta upptäckter i de båda ländernas 

media. Exempelvis förknippas det nya fördraget i flertalet tyska artiklar med lättfattlighet, det 

förenklar för unionen och befolkningen. En jämförelse med österrikisk media visar att 

fördraget där associeras med raka motsatsen. Fördraget ses som en oläsbar text, som därför 

rimmar illa med unionens tre D-mål: demokrati, dialog och diskussion eftersom innehållet 

inte är begripligt för medborgarna.  

 

Vid en första läsning av de tyska artiklarna ter sig inte framställningen av unionen som 

överdrivet positiv. Istället möts läsaren av en objektivitets- och saklighetskänsla; EU tycks 

vara något självklart, det rapporteras således om en del av vardagen. I jämförelse med 
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skildringen i österrikiska dagstidningar framstår emellertid tysk medias bild av EU som 

positiv, då den österrikiska versionen är tydligt mer kritisk och negativ.     

 

4.5. Frames föreslår behandling för problemet 
 

Hur tycker den inhemska pressen att problemet bör lösas? Föreslås en behandling i frågan om 

det nya fördraget och mer generellt om EU-situationen? Artiklarna innehåller vanligtvis inte 

ett avsnitt med konkret preciserade lösningsförslag. Istället har tendenserna i texterna 

observerats, analyserats och sammanfattats, för att på så vis finna signaler på vad tidningarna 

rekommenderar.   

 

4.5.1. Tyskland 
 
Det är väl värt att återigen belysa hur välbehövligt det nya fördraget anses vara enligt tysk 

media: 

 

Detta (fördraget) ska stärka det utvidgade EU: s handlingsförmåga och 

möjliggöra en klar uppgiftsfördelning mellan gemenskapen och 

medlemsländerna.115

 

 Lösningen på tysk medias problemdefinition blir således att undanröja potentiella hinder för 

ikraftträdandet av fördraget, vilket inte torde vara överdrivet svårt då de flesta artiklarna 

överensstämmer om att det inte tycks finnas några överhängande hot mot fördraget. Ingen tror 

att Italiens och Polens särskilda önskemål kommer att stranda förhandlingarna. Det mest 

överhängande hotet skulle istället vara de eventuella folkomröstningar om fördraget som vissa 

stater kan komma att genomföra. Dock tycks inte heller det hotet tas på stort allvar, det verkar 

som att fördraget nu är ordnat, det vill säga att lösningen är funnen: 

 

Det nuvarande EU-ordförandeskapet, Portugals ministerpresident Socrates 

sa; ”EU har övervunnit sin institutionella kris”. Bundeskansler Merkel 

kallade överenskommelsen ”ett utomordentligt viktigt steg” i det utvidgade 

EU: s historia. Europa kan återigen vända sig till de beslutande, 
                                                 
115 Frankfurter Allgemeine Zeitung 16/10 2007, s 5, Weiter Streit über Zahl der Europaabgeordneten: För 
citatet i originalspråk se bilaga, nr 24. 
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ekonomiska och politiska frågorna.116 Det ursprungliga målet att förbättra 

handlingsförmågan för en union med 27 medlemsstater eller fler är därmed 

uppnått.117  

 

4.5.2. Österrike 
 
I Österrike söker främst två problem lösning. Det första är införandet av universitetskvoter. 

Många är överens om att den frågan löste sig då Kommissionen, genom Barroso, medgav en 

fem år lång betänketid. Även om den optimala lösningen hade varit att få med en klausul om 

universitetskvoter i det nya fördraget, verkar den femåriga betänketiden vara en tillräckligt 

tillfredsställande lösning: 

 

Österrike hade redan på tisdagskvällen anledning att fira. Då utfärdade 

EU: s kommissionsordförande José Barroso i ett brev till bundeskansler 

Alfred Gusenbauer en suspension av förfarandet mot universitetskvoter 

under en femårsperiod.118 Kommissionsordförande utfärdar ett fem år långt 

uppskov – en etappseger för Österrike.119    

 

Gällande det nya fördraget är åsikterna splittrade. De flesta verkar överens om att Österrike 

ska vara medlem i EU, ett fördrag behövs således. Hur fördragsprocessen ska se ut finns det 

sedan delade meningar om, gemensamt är lösningen ökad demokrati. Den österrikiske 

Europaparlamentsledamoten Voggenhuber klagade på tillvägagångssättet av det nya 

fördraget. Han menade att fransmännens och holländarnas tydliga nej till det gamla fördraget 

inte togs på allvar, det borde ha använts som väckarklocka för att öka dialogen mellan 

medborgarna och EU: 

 

Denna framvuxna avgrund av misstro kan inte överbryggas genom att 

stänga ute medborgarna, stänga ute parlamentet och stänga ute 

                                                 
116 Frankfurter Allgemeine Zeitung 20/10 2007, s 1: Einigung auf einen neuen EU-Vertrag: För citatet i 
originalspråk se bilaga, nr 25. 
117 Frankfurter Allgemeine Zeitung 20/10 2007, s 1: Im zweiten Anlauf: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 
26. 
118 Die Presse 18/10 2007, Schonzeit für Österreichs Unis: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 27. 
119 Die Presse 18/10 2007, Von der Niederlage zum Etappensieg: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 28. 
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allmänheten…Jag hade använt ett framröstat nej som chans att ta nya steg 

inom demokratiseringen.120        

 

En annan lösning som föreslås är en gemensam folkomröstning för EU-medlemsstaterna om 

det nya fördraget: 

 

Det blev visserligen ingen slakt av Lissabon, men det slogs likväl ned med 

framgång. EU-fördraget är fört i hamn, nu vill medlemsländerna ratificera 

det snabbast nödvändigt och utan klagomål. I vägen för detta finns ett rop 

som skallar allt högre i hela Europa om folkomröstning för 

reformfördraget.121     

 

4.5.3. Frames föreslår behandling för problemet: en jämförelse mellan 
Tyskland och Österrike 

I tysk media framställs fördraget som något välbehövligt. Det ses nästintill okritiserat som 

lösningen för en fortsatt handlingskraftig och stark union. Enda problemet skulle kunna vara 

de teoretiska hinder för ratifikation som fortfarande finns kvar. Emellertid ses fördraget som 

så efterlängtat att oro för dess ikraftträdande är onödigt. Även i Österrike verkar många vara 

överens om att ett fördrag kan behövas, skillnaden gentemot Tyskland är uppfattningen att det 

drastiskt måste förändras åt en mer demokratisk riktning. Fördraget har utvecklats till en 

svårläst massa, obegriplig för befolkningen, vilket har genererat i hög EU-skepticism. Olika 

lösningar på fördragsproblemet som i olika former rekommenderar mer demokrati har 

föreslagits, exempelvis en ökad dialog med befolkningen och en EU-omfattande 

folkomröstning om fördraget. Båda länderna vill således ha ett fördrag, men i Österrike är 

föresatsen en annorlunda utformning och ett annat tillvägagångssätt.     

 

4.6. Antal EU-artiklar  

För att undersöka hur mycket uppmärksamhet som riktats mot EU i de båda länderna följer 

här även en kort kvantitativ del. Den presenterar i all enkelhet varje tidning och antal EU-

artiklar som publicerades i dessa under undersökningsperioden 15/10 2007 – 22/10 2007. 
                                                 
120 Der Standard 19/10 2007, Voggenhuber im STANDARD-Interview: Nur eine dunkle Maschine: För 
citatet i originalspråk se bilaga, nr 29. 
121 Die Presse 20/10 2007, Alle für einen oder jeder für sich: För citatet i originalspråk se bilaga, nr 30. 

 37



 

                                          Tyska dagstidningar              Antal  

FAZ 37 

Berliner Zeitung 18 

Totalt 55 

                                           

                                         Österrikiska dagstidningar    Antal 

Die Presse 36 

Der Standard 23 

Totalt 59 

 

Hypotesen som publicerades i början av studien lyder: ”min hypotes är därför att EU figurerar 

oftare, och på ett positivare vis i tysk media än i österrikisk”. Resultatet ovan motsäger 

därmed den första delen av hypotesen; att fler EU-artiklar skulle publiceras i tysk media. En 

anledning kan vara att österrikisk media publicerade många artiklar om universitetskvoterna, 

en nationell angelägenhet utan motsvarighet i Tyskland under undersökningsperioden. 

Sammanlagt 13 artiklar behandlade dessa universitetskvoter. Om de skulle tas bort från den 

totala summan, skulle de österrikiska tidningarna ha publicerat totalt 46 artiklar. Visserligen 

är 46 färre än Tysklands 55, dock kan inte heller det ses som en betydande skillnad stor nog 

att bekräfta första delen av hypotesen.   

 

4.7. Sammanfattning och slutsatser 

 
Nedan följer de summerade svaren på mina frågeställningar. Dessutom utreds det om 

resultatet av empirin stöder min hypotes att EU figurerar oftare, och på ett positivare vis i tysk 

media än i österrikisk.  

 

4.7.1. Frågeställning ett – Vilka inramningar används i tysk media för att skildra 

EU och hur många EU-artiklar publicerades under vald undersökningsperiod? 

 
I tysk media beskrivs det nya fördraget, liksom hela den Europeiska unionen som en 

självklarhet. Mottot tycks vara ju mer integration, desto bättre. EU ska behandla stora viktiga 
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frågor som demokrati och slagkraftighet i världspolitiken, om myntet heter Euro eller Evro är 

irrelevant. De enskilda staternas ”små” önskningar är med andra ord oväsentliga, de är hinder 

som ska elimineras för att nå ökad integration. Tyskland ses som en del av unionen, det är en 

självklarhet att unionens bästa även gynnar det egna landet. Unionens bästa är ett 

verkningsfullt fördrag, och därför kämpas det för en realisering av detta. Under vald 

undersökningsperiod publicerades det totalt 55 EU-artiklar i de båda tyska dagstidningarna.    

 

4.7.2. Frågeställning två – Vilka inramningar används i österrikisk media för att 

skildra EU och hur många EU-artiklar publicerades under vald undersökningsperiod? 

 
I österrikisk media är motståndet starkare mot EU i allmänhet och det nya fördraget i 

synnerhet. Kritiken verkar inte rikta sig mot medlemskapet i sig utan snarare mot unionens 

tillvägagångssätt vid beslutsfattande. Befolkningens obefintliga chans till medverkan nämns 

ofta, EU beskrivs som något avlägset och svårt att påverka. Påfallande ofta rapporteras det om 

Österrike mot EU, det framställs nästan vara en tävling dem emellan. Österrikisk media söker 

främst en lösning på EU: s demokratiska underskott, vilket framställs som unionens stora 

brist. Under vald undersökningsperiod publicerades det totalt 59 EU-artiklar i de båda 

österrikiska dagstidningarna.    

 

4.7.3. Hypotesen – att EU figurerar oftare, och på ett positivare vis i tysk media än 
i österrikisk  
Följande studie har klarlagt belägg som stödjer en del av hypotesen, EU figurerar på ett 

positivare vis i tysk media än i österrikisk. Undersökningens andra del motsäger emellertid 

resten av hypotesen som säger att fler artiklar skulle publiceras i tysk media. Detta stöder inte 

hypotesen, det torde dock inte heller fälla den. Studiens ansats var att finna texternas 

bakomliggande inramningar, vilket främst görs genom en granskande läsning. Detta mål har 

uppnåtts då relativt tydliga inramningar har utkristalliserat sig. Den kvantitativa delen som har 

satt små käppar i hjulet ger istället skäl till att påminna om Holme och Solvangs ord: ”Om 

olika metoder skulle leda till olika resultat, kan det vara en sporre till att göra nya tolkningar. 

Det kan också bidra till en utveckling av nya resultat”.122    

 

 

                                                 
122 Holme och Solvang (1997), s 86 
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5. Slutdiskussion 
 
Denna studie har utrett hur EU ramas in i tysk respektive österrikisk media. Olikheter har 

upptäckts mellan de båda länderna, främst i form av hur landet uppfattar sin position gentemot 

EU. I Tyskland skildras ett ”vi i EU-perspektiv”. Österrikisk media rapporterar däremot ofta 

ur ett ”de i EU-perspektiv”, unionen framställs som något avlägset och opåverkbart. Dessa 

upptäckter går delvis i linje med min hypotes, vilket ur ett större perspektiv således ger stöd 

för teorin om Framing. Studiens resultat gör det troligt att medias rapportering har påverkat 

den allmänna opinionen i Tyskland och Österrike. För en säkrare slutsatsdragning finns det 

dock ytterligare faktorer som måste tas hänsyn till, något som denna studie har saknat 

möjlighet att undersöka. Exempelvis skulle skolväsendet, det vill säga vad ungdomarna lär sig 

om EU i skolan kunna utgöra en betydande faktor, liksom hur länge staten har varit medlem 

av unionen. I Österrike torde även de sanktioner som landet utsattes för i samband med att 

Jörg Haider 1999 blev del av Österrikes koalitionsregeringen123 ha medfört en mer negativ 

hållning gentemot EU. I Tyskland kan ordförandeskapet i Europeiska unionens råd under 

första halvåret 2007 mycket väl ha ökat EU-entusiasmen. Som synes finns många möjliga 

påverkansfaktorer, denna studie har begränsat sig till en som verkar ha spelat en betydande 

roll, om än ej ensam huvudroll.  

  

Mycket forskning har gjorts inom ämnet och mycket finns kvar att undersöka. Det skulle vara 

intressant för framtida studier att pröva ytterligare faktorer som kan ha betydelse för EU-

medborgarnas uppfattningar om unionen. Exempelvis kan skolelevers kunskaper om EU 

undersökas i olika länder, för att sedan jämföras med deras åsikter om unionen. Behållning 

skulle även kunna fås av en studie liknande förevarande, fast med ett större antal 

analysenheter och en längre undersökningsperiod. Det skulle generera i ett större 

resultatunderlag med potentialen att kunna dra säkrare slutsatser och göra vidare 

generaliseringar.  

 

  
 

                                                 
123 Nationalencyklopedin: 
http://databas.bib.vxu.se:2057/jsp/search/article.jsp?i_art_id=569719&i_word=j%f6rg%20haider  
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6. Bilagor 
 
 
1. In neuer Verfassung: ”Sofern alle Staaten den Vertrag ratifizieren, wird er die Union 
deutliche schlagkräftiger und demokratischer machen. ” 
 
2. Merkel: Wenige Millimeter vor dem Ziel: ”Der geplante Reformvertrag sieht 
Änderungen am institutionellen Gefüge der EU vor, die den Alltag in Brüssel erleichtern und 
das Gewicht der Union in der Weltpolitik erhöhen sollen.” 
 
3. Europas nächste Hoffnung: ”Der neue Vertrag ermöglicht schnellere Entscheidungen, er 
gibt Europa durch neue Spitzenämter ein Gesicht, er wertet das EU Parlament und damit die 
Bürger politisch auf.” 
 
4. Im zweiten Anlauf : ”Es ist geschafft…Die vor fast sechs Jahren mit der Einberufung des 
Verfassungskonvents eingeleitete Reform der europäischen Institutionen ist nun endlich 
abgeschlossen.” 
 
5. Champagner auf den Reformvertrag: ”Als das Werk am Freitag getan ist, sind alle 
glücklich und zufrieden.” 
 
6. Das ist die letzte Chance: „Lissabon bietet die letzte Chance, diesen EU-Vertrag zu 
verabschieden. Gelingt diese nicht, müssen wir auf viele Jahre mit dem in Nizza 
abgeschlossenen Werk leben. Das würde zu einer tiefgehenden Krise in der EU führen“.  
 
7. Millimeter vor dem Ziel: „Der EU-Gipfel in Lissabon soll den Reformvertrag für die 
Union endlich verabschieden, doch bis zuletzt gab es Streitpunkte...Probleme bereiten vor 
allem Forderungen aus Italien und Polen“.  
 
8. Schneller Griff zu den Sektgläsern: „Diese Ratifikation durch den Souverän wird heute 
von Parlamenten und manchmal auch vom Volk selbst besorgt, was der EU nicht erst im Fall 
des Verfassungsvertrages böse Überraschungen beschert hat...Über den Lissaboner Vertrag 
muss nach derzeitigem Stand nur in Irland ein Referendum abgehalten werden..als die Iren 
überraschend den Nizza-Vertrag ablehnten, zeigte sich, dass irische Referenden 
Europaskeptiker aus dem ganzen Kontinent anziehen, die hier eine Chance sehen, Sand ins 
Getriebe der Integration zu streuen.“ 
 
9. Ein Gipfel voll von Spekulationen, Deals und Erpressungen ”Ein Gipfel voll von 
Spekulationen, Deals und Erpressungen”...Sauber geht es in der EU-Politik nicht immer zu. 
Schon gar nicht, wenn wichtige Entscheidungen anstehen“. 
 
10. Voggenhuber im STANDARD-Interview: „Nur eine dunkle Maschine“. „Wir 
bekommen jetzt nur die dunkle Maschine, also die technischen Verfahren, die 
Entscheidungsprozesse, die Institutionenreform. Der Geist, der Esprit der Verfassung wurde 
geradezu mit Wut überall entfernt...Wir fallen zurück in Europa, in dem und wieder die 
Gespenster des 19. und 20. Jahrhunderts begegnen: Der Nationalismus, die Kleinstaaterei, des 
Vormachtsdenkens, und in das Europa der technokratischen Eliten, der bürokratischen Eliten 
und der Staatskanzleien.“ 
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11. Reformvertrag: Endlich eine EU-Nacht ohne Kater. „Alle sind erleichtert, wenig ist 
erleuchtet. Die vielen Ausnahmen und der unlesbare Text verunstaltet die neue rechtliche 
Grundlage der Union und machen es dem Bürger schwer...dieser Text der Bevölkerung 
überhaupt nicht vermittelbar ist und somit die Europaskepsis verstärkt.“  
 
12. EU-Entwicklungshilfe ist ”fürchterlich”. 
 
13. Österreich gegen Europa. „Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Republik Österreich 
vor einem EU-Gipfel mit der EU-Kommission anlegt. Nicht immer war das allerdings so von 
Erfolg gekrönt wie im aktuellen Fall der Uni-Quoten.“ 
 
14. Uni-Zugang: Rückschlag für Österreich. „Damit verhärten sich kurz vor dem EU-
Gipfel die Fronten zwischen Wien und Brüssel“.  
 
15. Kein Champagner in Kopenhagen. „Dennoch kann Österreich auf eine ansehnliche 
Reihe von Gipfeln zurückblicken, bei denen es seinen Partnern das Leben schwer gemacht hat 
und im Gegenzug dafür oft mit Spott und Hohn bedacht wurde.“ 
 
16. Freies Studium für freie (Ö-)Bürger. „Noch nie war Widerstand gegen die EU so 
wichtig wie jetzt...Wir schreiben das Jahr 2007 . Chr. Ganz Europa ist von der Europäischen 
Kommission besetzt...Ganz Europa? Nein! Ein von unbeugsamen Forschungspolitikern 
bevölkertes Land hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten“.  
 
17. In neuer Verfassung: ”Es steht noch eine Einigung mit Polen aus…Ein ernstes Problem 
dürften auch die italienischen Vorbehalte gegen die künftige Sitzverteilung im EU-Parlament 
sein”.  
 
18. 1 Euro =1Evro= 1EUR: ”Es soll um Frieden und Stabilität gehen, um Wohlstand und 
Wachstum, Freiheit und Fortschritt…Tatsächlich jedoch lieben es die Europäer sich in Details 
zu vergraben. Im Moment streiten sie sogar um einen einzigen Buchstaben...Doch das neue 
EU-Land Bulgarien hat in einem ganz speziellen Punkt Bedenken: Es will nicht, dass in der 
bulgarsprachigen Fassung des Textes die europäische Gemeinschaftswährung als Euro 
bezeichnet wird.” 
 
19. Turbulente Ehe: ”Die Zeitung hatte den EU-Vertrag mit dem Angriff der Deutschen im 
Zweiten Weltkrieg gleichgesetzt…Es ist nichts Neues, dass die mächtige britische Presse die 
Europäische Union, ja die Existenz des gesamten Kontinents, für eine gigantische 
Verschwörung gegen das Inselreich hält...Schon mal von der Kampagne für gebogene Gurken 
gehört? Es sind merkwürdige Schlachten, die hier ausgetragen werden...Wie viel 
Überwindung es kostet, etwas Gutes über Europa zu sagen, zeigte sich kürzlich bei einem 
Frühstück mit einem leitenden Minister. Als der Labour-Mann Jim Murphy, gebürtiger 
Schotte, gefragt wurde, ob er sich als Europäer fühlte, zuckte er, als hätte er sich am Tee 
verbrüht, wand sich und murmelte etwas von Gefühlen für Schottland. Der Mann ist Minister 
für Europa.” 
 
20. Uni-Zugang: Rückschlag für Österreich. „Es war eine klare Absage: Die EU-
Kommission werde erst bis Ende des Jahres darüber entscheiden, ob sie Österreich wegen 
seines Uni-Zugangs beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) klage oder nicht...Damit 
verhärten sich kurz vor dem EU-Gipfel die Fronten zwischen Wien und Brüssel“.  
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21. Schonzeit für Österreichs Unis. „Das ist das erste Mal, dass der Präsident der EU-
Kommission offiziell die österreichische Argumentation zur Kenntnis nimmt“.  
 
22. Reformvertrag: Endlich eine EU-Nacht ohne Kater. „Doch für ein finales Durchatmen 
ist es noch zu früh. Der Rechtstext könnte schon bald so manchem Regierungschef wieder 
sauer aufstossen. Sei es, weil in einigen EU-Hauptstädten der Druck auf Durchführung einer 
Volksabstimmung steigt; sei es, dass dieser Text der Bevölkerung überhaupt nicht 
vermittelbar ist und somit die Europaskepsis verstärkt... Allzu viele Ausnahmen, 
Spezialklauseln und juristische Windungen machen aus der ehemaligen EU-Verfassung einen 
kaum noch lesbaren Text“. 
 
23. Pflanzliche Arzneimittel in Gefahr. „Durch eine EU-Richtlinie könnten viele 
Pflanzenmedikamente den Arzneimittel-Status verlieren...Wer heute in der Apotheke eine 
traditionelle pflanzliche Arznei wie Ringenblumensalbe oder Lindenblütentee kauft, kann 
sicher sein: Da ist drin, was drauf steht, das Heilmittel wirkt, ist sicher und kontrolliert. Das 
aber könnte sich ändern...“ 
 
24. Weiter Streit über Zahl der Europaabgeordneten: ”Dieser soll die Handlungsfähigkeit 
der erweiterten EU stärken und eine klarere Aufgabenverteilung zwischen der Gemeinschaft 
und den Mitgliedstaaten ermöglichen”.  
 
25. Einigung auf einen neuen EU-Vertrag: „Der derzeitige EU-Ratspräsident, Portugals 
Ministerpräsident Socrates, sagte die EU habe „ihre institutionelle Krise überwunden“. 
Bundeskanzlerin Merkel nannte die Einigung „einen ausserordentlich wichtigen  Schritt“ in 
der Geschichte der erweiterten EU. Europa könne sich wieder den entscheidenden, 
wirtschaftlichen und politischen Fragen zuwenden.“   
 
26. Im zweiten Anlauf: „Das ursprüngliche Ziel, die Handlungsfähigkeit einer Union von 27 
oder mehr Mitliedstaaten zu verbessern, ist damit erreicht.“ 
 
27. Schonzeit für Österreichs Unis: „Österreich hatte schon am Dienstagabend Grund zum 
Feiern. Da stellte EU-Kommissionspräsident José Barroso in einem Brief an Bundeskanzler 
Alfred Gusenbauer eine Suspendierung des EU-Verfahrens wegen der Uni-Zugangsquote auf 
fünf Jahre in Aussicht.“ 
 
28. Von der Niederlage zum Etappensieg: „Der Kommissionspräsident stellt eine Schonzeit 
von fünf Jahren in Aussicht – ein Etappensieg für Österreich“. 
 
29. Voggenhuber im STANDARD-Interview: Nur eine dunkle Maschine: „Dieser sich 
öffnende Abgrund des Misstrauens kann nicht überwunden werden, in dem man die Bürger 
ausbootet, die Parlamente ausbootet, die Öffentlichkeit ausbootet...Ich hätte das Nein als 
Chance genutzt, in der Demokratisierung einen Schritt weiter zu gehen“.  
 
30. Alle für einen oder jeder für sich: „Es war zwar keine Schlacht von Lissabon, aber sie 
wurde trotzdem erfolgreich geschlagen. Der EU-Vertrag ist unter Dach und Fach, jetzt wollen 
alle Mitgliedsländer so rasch wie nötig und so klaglos wie möglich ratifizieren. Dem im Weg 
steht der Ruf nach einem Referendum über das Reformwerk, der in ganz Europa immer lauter 
erschallt“.  
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