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Abstract 
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This thesis has its focus on media portrayal of a large political institution; the 
European Union.  Articles from two nations daily newspapers have been analyzed in 
order to examine how the European Union is described and framed for their readers. 
The newspapers that was chosen for this study and from which the material was 
collected, were the Swedish newspaper Svenska Dagbladet the American newspaper 
The New York Times. The material was taken from three periods of time, and by this 
the results did not only serve a presentiment on how the media reports about the 
subject, but also an idea over the media’s coverage character over time. Also, by 
analyzing articles from newspapers from different countries, the material could give 
an answer to whether there is any difference in media reporting and coverage about 
the European Union over nation borders.      
 
Theories that have been under observation for this study, and which have functioned 
as tools for the analyzing process are: the agenda-setting theory, media ideology, 
framing, media logic and political communication. Further inspirations that have 
been under consideration and of values through the development of this thesis are 
thoughts from the modern theorist Jürgen Habermas, and earlier studies that have 
been made on the subject in matter, for example ones by Lars Palm and Vanni 
Tjernström.   
 
Results from this study showed that there were differences between the two nations 
way of reporting about the subject, and also that changes over time have occurred. 
Mostly, it was the Swedish news reporting that showed evident change over the 
three investigated periods. This can be explained by the countries over all changed 
relationship towards the European Union. Further did results from this study show 
that the American articles included more actors and subjects, compared to the 
Swedish articles. This can be a factor of the American articles longer character.  
 

Key words: European Union, media, media coverage, quantitative method, agenda-
setting theory, framing, political communication, European identity.
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1. Inledning 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens problemområde, frågeställning och syfte samt dess 
avgränsningar och disposition. 
__________________________________________________________________________________   
 
 
Som född och uppvuxen i Sverige är jag idag inte bara svensk medborgare utan även EU-medborgare. 

En detalj som jag allt för sällan tänker på eller ens reflekterar över då jag är i mitt hemland. Som 

resenär till länder utanför unionen blir jag dock mer uppmärksammad på detta och jag har de senaste 

åren reagerat över att människor automatiskt titulerar mig som a member of EU när jag säger vart ifrån 

jag kommer.  

    Sverige har varit med i EU sedan januari 1995 och delar idag medlemskapet med tjugosex andra 

nationer. Det sker mycket på den Europeiska Unionens agenda dagligen, t ex så diskuteras nationers 

medlemsansökningar, lagar stiftas och samarbeten utökas. Till ytan kan EU uppfattas vara en 

invecklad, komplicerad och svårgreppbar organisation för den generelle medborgaren. En okunskap 

som kan leda till att medborgare av medlemsnationerna helt förlitar sig på de politiker som väljer att 

respresentera nationen i unionen, att de har koll och gör det som skall göras.  

    En ytterst fördomsfull uppfattning jag har är att den allmänne svensken inte har särskilt djup insikt i 

EU och medlemskapets påverkan på Sverige och oss medborgare. En bidragande faktor till denna brist 

av kunskap och insikt tror jag kan relateras till nyhetsrapportering kring ämnet. Som medie- och 

kommunikationsstudent har jag genom åren insett vikten av information genom nyhetsjournalistik och 

dess betydelse för upplysning av oss medborgare, inte minst inom svårhanterliga områden så som t ex 

EU. Agenda-setting, framing och makt är några intressanta begrepp att närma sig i detta sammanhang i 

och med att de ämnen som medier rapporterar kring kan komma att påverka oss som mottagare såväl 

medvetet som omedvetet. Samtidigt som de ämnen som medierna inte rapporterar om kan komma att 

falla bortom vårt kunskapsfält och därmed förbli luddigt, abstrakt och kanske till och med helt oberört. 

Flertalet studier om medier och dess påverkan på mottagarna har gjorts genom åren och ibland går 

åsikterna isär. Dock finns det forskning som visar på att ju mer medier rapporterar om en särskild 

händelse eller företeelse, ju högre upp på intresseskalan och betydelseskalan hamnar det hos 

allmänheten.  

    Med detta som grund och utgångspunkt ämnar denna studie undersöka hur EU-journalistiken ser ut i 

svensk dagspress. För att sätta det i ett internationellt perspektiv och av ett intresse i att jämföra 

resultatet med den från ett icke EU-medlemsland har en komparativ ansats tagits an, och studien 

ämnar även undersöka hur EU-journalistiken ser ut i amerikansk dagspress.   
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1.2 Problemområde, frågeställning och syfte 

Uppsatsen har sitt område inom medie- och kommunikation, med fokus på politisk kommunikation. 

Den är internationellt knuten genom jämförelse av två nationers rapportering samt genom att området 

som undersöks berör ett stort internationellt organ: EU. Syftet är att undersöka hur EU gestaltas i 

dagspress och ifall förändring över tid kan påvisas, samt eventuell påverkan på mottagare. Metoden 

för studien är kvantitativ med en komparativ ansats och den är genomförd med följande delfrågor som 

grund: 

* Hur gestaltas EU i svensk kontra amerikansk dagspress? 

* I vilka sammanhang rapporteras det om EU? 

* Kan man urskilja en förändring av rapporteringen över tid? 

* Vilka är likheterna/skillnaderna i de båda nationernas EU-bevakning? 

 

Studien ämnar närma sig frågor så som till exempel EU:s roll i olika situationer, rapporteringens 

karaktär, samt i vilket rumsperspektiv artiklarna hittas. Antagandet, som också den ligger som grund 

till studien, är den att mediers rapportering har ett starkt inflytande över medborgares allmänna 

kunskap om samhällsfrågor. Detta gäller inte minst när det kommer till abstrakta och svårgreppbara 

institutioner, något som resulterat i att rapportering om EU varit intressant att undersöka. Det har även 

varit av intresse att jämföra ett EU-medlemslands rapportering kring ämnet med rapportering från ett 

icke-medlemsland, för att bland annat undersöka skillnader och likheter. Genom att välja en nation 

som inte är medlem i EU ämnar även undersökningen ge en inblick i vart svensk dagspress ställer sig i 

förhållande till utomstående dagspress. 

     

1.3 Avgränsning 

Den första avgränsningen för studien har gjorts i och med det valda arbetsmaterialet. Undersökningen 

är baserad på publicerade nätartiklar. Detta för underlättande av sökandet av artiklar och som fördel 

utifrån lättillgängligheten på internet. Den andra avgränsningen uppkom i valet av länder vars artiklar 

skulle undersökas. Utefter eget intresse som svensk medborgare valdes en svensk tidning. För att 

sedan fördjupa den internationella prägeln och för få en komparativ studie valdes ytterligare ett land: 

USA. Vidare så har avgränsning gjorts i och med valet av tidsperioder då det undersökta materialet 

publicerats. För att kunna avgöra ifall medierapportering förändrats över tid har tre perioder valts för 

studien . Ytterligare en avgränsning har gjorts och den gäller det undersökta materialet ifråga om 

kategori. Endast redaktionellt material har undersökts, det vill säga att ledare, krönikor, insändare etc. 

har uteslutits.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel två ges bakgrundsinformation om bland annat EU, 

och Sveriges kontra USA:s relation med organisationen. Vidare så ges bakgrundsfakta om medier och 

politik, samt en presentation av de valda tidningarna för undersökningen och tidigare forskning i 

området. Kapitel tre behandlar teorier och begrepp som fungerat som grund för studien och 

tankegångarna. I kapitel fyra redogörs för den metod och den arbetsprocess som ligger som grund för 

efterföljande kapitels redovisning av resultat. Kapitel sex presenterar analys och i kapitel sju redogörs 

för en slutdiskussion samt förslag till vidare forskning.  
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2. Förkunskap 

____________________________________________________________ 
I följande kapitel ges bakgrundsinformation om EU samt de valda nationernas relationer till organet. 

Vidare så presenteras de valda tidningarna som ingått i studien, mediernas roll för de två undersökta 

nationerna, medier och politik samt tidigare forskning inom ämnesområdet.  

__________________________________________________________________________________    

 

2.1 Motiv 

Grunden till att denna uppsats är fokuserad på rapportering om EU bottnar i att medier har en 

betydande roll för medborgaren i att förse dem med information, och därigenom öka kunskap inom 

olika områden. Att undersöka EU, som kan uppfattas som något abstrakt för den generelle 

medborgaren, och hur organisationen framträds i medier har därför varit intressant att närma sig. 

 

2.2 EU 

EU består idag av tjugosju europeiska länder som samtliga ingått avtal om samarbete i bland annat 

politiska och ekonomiska frågor. Organisationen innefattar: Europeiska rådet, där regerings och 

statschefer fastlägger den övergripande EU-politiken; Europaparlamentet, där företrädare från 

samtliga länder hittas som representanter åt sin nations medborgare i EU; Ministerrådet, som består av 

ministrar från medlemsländerna och som tillsammans med parlamentet diskuterar och antar nya lagar; 

Kommissionen, som föreslår om lagstiftning till parlamentet och ser till att lagar efterföljs av samtliga 

medlemsländer; EG-domstolen, som tolkar EU-rätten och ser till att den tillämpas på rätt sätt; 

Revisionsrätten, som granskar användandet av EU-pengar; Europeiska centralbanken, som ansvarar 

för EU:s penningpolitik; Europeiska ombudsmannen, var huvuduppgift är att utreda klagomål om 

administrativa missförhållanden i EU:s institutioner och organ. (EU, 2010a)  

    EU:s politikområde och ansvar är stort och här hittas bland annat ämnen så som energi, folkhälsa, 

ekonomisk- och monetärpolitik, jordbruk, mänskliga rättigheter, transporter och tullar. (EU, 2010b) 

 

2.2.1 EU och Sverige 

Sverige blev medlem i unionen januari 1995 och sedan dess har det svenska styrsättet och system 

kommit att förändras. Främst har det skett påverkan på utrikespolitiken, men även andra områden så 

som handel, bistånd och miljöfrågor har förändrats. Sedan Maastrichfördraget tecknades (1993) har 

EU gått från att vara en gemenskap till att även bli en politisk ekonomisk union baserat på en 

gemensam europeisk värdegrund. Integration i stora politiska enheter, så som EU, resulterar ofta i att 

gränser suddas ut och i detta fall handlar det om gränserna för nationellt och internationellt politiskt 

beslutsfattande. Förändringar för Sverige i och med medlemskapet i EU är bland annat att beslut och 
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direktiv inte längre nödvändigtvis måste komma från inomstatliga aktörer. (Bryder, Silander & Wallin, 

2004:5) Som medlem i unionen måste Sverige inordna sig under EU:s gemensamma hållning inom 

många områden. (Brommesson & Ekengren, 2007)  

    Integrationen påverkar i hög grad EU-medborgarens vardag, snart sagt alla aspekter av det civila 

samhället berörs av denna transnationella politik (Palm, 2002:257). Som medlem i EU lyder Sverige 

under gemensamma värden och grundläggande intressen, så som att till exempel stärka unionens och 

även den internationella säkerheten, bevara fred och främja internationella samarbeten. För att uppnå 

detta finns gemensamma ståndpunkter för medlemsnationerna att följa. Bland annat så innefattar dessa 

ståndpunkter att när ett beslut fattats i EU ska all nationell politik drivas i enlighet med dessa, och 

operativa åtgärder skall genomföras inom ramen för GUSP (Gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken). Viktigt att tänka på som svensk medborgare idag är att vi inte längre bara är 

svenskar, utan vi ingår i en union med vidgade relationer och ansvar. (Bryder, Silander & Wallin, 

2004) Silander nämner i boken Svensk politik och den Europeiska Unionen att europeiseringar har 

skett i och med EU, med en påverkan på såväl mellanstatlig integration som överstatlig och 

transnationell. Av detta följer således förändring av politiska institutioner, men också av politik i form 

av normer och preferenser. (ibid:7) Vidare uppger Silander att Sverige har fått ge upp delar av sin 

konstitutionellt bundna formella suveränitet, men också sin faktiska autonomi för att ingå i ett 

förhandlingsspel på den internationella arenan (ibid:10).  

 

2.2.2 EU och USA 

USA och EU har en relation som sträcker sig bakåt till 1953, men det var först 1990 som ett formellt 

samarbete mellan de två styrena slöts. Detta genom Transatlantic Decleration, som 1995 utvecklades 

och kom att bli The New Transatlantic Agenda. Bland mycket annat samarbetar EU med USA i 

ekonomiska frågor, handel och främjandet av internationell säkerhet. Regeringsledare från USA är 

ofta närvarande på viktiga EU-möten och har sitt att säga till om i mångt och mycket. Fokus ligger 

främst på samarbete för främjande av fred, välstånd och demokrati. De senaste åren har samarbetet 

kommit att koncentrera mycket kring terrorism och avtal som gör det lättare att samverka vid 

misstanke om eventuell terrorism inom de båda territorierna. PNR-avtalet (Passenger Name Records) 

är ett resultat av detta samarbete, vilket kortfattat innebär registrering av personer vid bokning av 

flygbiljett. Vidare hittas även Transatlantic Taskforce on Development som värnar om högre grad av 

samsyn kring bistånd och utvecklingsfrågor, samt ett program med avsikt att bekämpa barnpornografi 

på internet som tecknats mellan EU och USA. (EU, 2010c) 

 

2.3 Valda tidningar för studien 

Som representant för svensk dagspress har artiklar från tidningen Svenska Dagbladet undersökts och 

för den amerikanska sidan står tidningen The New York Times som representant.     
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    Svenska Dagbladet är en av Sveriges största morgontidningar och grundades 1884. Ledarsidan är 

enligt tidningen obunden moderat, i övrigt hittas ingen politisk tendens. Tidningens format är uppdelat 

i tre bilagor: Nyheter, Kultur och Näringsliv och den utkommer alla dagar i veckan. Enligt tidningen 

själva kombinerar de klassisk trovärdighet med ett modernt tilltal och presentation och arbetar för att 

utveckla den redaktionella produkten med inriktning på kvalitetsjournalistik och satsning på det 

fördjupande reportaget. (Svd 2010) 

    The New York Times grundades 1851 och är en av USA:s största dagstidningar. Tidningen har högt 

anseende och har genom åren mottagit åtskilliga journalistiska priser. Den är indelad i åtta sektioner, 

däribland nyheter, opinion, kultur och ekonomi. Dess motto är: All the news that’s fit to print. Vid 

begynnelsen var tidningen politiskt lagd åt det konservativa hållet för att sedan komma att skifta till 

oppositionssidan, idag säger sig tidningen vara politiskt oberoende. (NYT 2010)    

    Både den svenska och den amerikanska tidningen kan idag anses ha gott anseende hos nationens 

befolkning. De kommer fortsättningsvis förkortas Svd och NYT. 

 

2.4 Medieideologier  
Hadenius och Weibull (2008) nämner i boken Massmedier fyra ideologier som uppkommit i samband 

med att försöka klassificera förhållandet mellan medier och samhället. Dessa är:  

1. Den auktoritära ideologin, som sammanfattningsvis innebär att alla medier kontrolleras av politiska 

beslutsfattare och där massmediernas har i uppgift att uppfostra medborgaren. Obehagliga nyheter och 

åsikter som är av missgynnande karaktär gentemot staten undviks, endast personer med sympatier för 

det rådande systemet får komma till tals.  

2. Den frihetliga ideologin, som har som utgångspunkt att medborgaren är aktiv och intresserad av att 

skapa opinion. I denna ideologi ses massmedierna som det viktigaste verktyget i att föra fram åsikter, 

och de omständigheter som förhindrar en fri åsiktsbildning försöks i allra högsta grad motarbetas. 

Medierna står fria från politiska beslutsfattare och ska fungera som en tredje makt vid sidan av 

regering och riksdag. Censur finns inte och en fri och öppen debatt förespråkas oavsett ifall den är 

oangenäm för makthavarna.  

3. Den sociala ansvarsideologin, är en idélära som växte fram ur kritik mot den frihetliga ideologin 

som ansågs vara för fri – utan ansvar och moraliska förpliktelser, vilket man kom att se missgynnade 

konsumenter av massmedier. I den sociala ansvarsideologin kompletterade man med olika krav på den 

information som medierna förmedlade, i syfte att vidga yttrandefriheten för medborgaren. 

Förespråkare för ideologin anser att medierna har moraliska förpliktelser i samhället och en uppgift att 

sprida information, inte bara den som är säljbar och underhållande, utan den av betydelse för 

samhällsutvecklingen – oavsett om den kunde uppfattas som obekväm.  

4. Den marxistiska ideologin, betonar mediernas roll i samhället ytterligare och då särskilt pressens 

roll. Här menar man att tidningar ska fungera som ett instrument i strävan efter att bygga ett 
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kommunistiskt samhälle. Pressens frihet är inte liktydlig med frihet för ägarna, utan den ska bidra till 

medborgarens befrielse genom upplysning. (Hadenius & Weibull, 2008:23) Likt den auktoritära 

ideologin ska medierna här styras av en elit, men istället mot den borgerliga staten som enligt den 

marxistiska ideologin anses propagera för en marknadsstyrd syn på samhället.  

    För denna uppsats och studie är den andra och tredje ideologin av intresse, då dessa kan appliceras 

för de två undersökande länderna. USA förespråkar den frihetliga ideologin för massmedierna, medan 

Sverige ha gått från den frihetliga ideologin till att på senare år anammat den för socialt ansvar. (ibid.) 

Skillnaden i samtliga ideologier hittas i statens roll och dess inblandning i mediernas värld. De som 

förespråkar den frihetliga ideologin skiljer inte på yttrandefrihet och näringsfrihet, utan anser att 

genom fri etablering ökar yttrandefriheten. Anhängare av den sociala ansvarsideologin däremot anser 

att näringsfriheten, som t ex hittas i ägarkoncentrationen inom medierna, skapar en obalans och är 

något negativt för yttrandefriheten. Sammanfattningsvis kan man konstatera att anhängare av den 

frihetliga ideologin anser att staten missgynnar yttrandefriheten, medan de som förespråkar den sociala 

ansvarsideologin säger att kontroll av medierna på en viss nivå måste göras – för att inte missunna det 

offentliga rummet och de aktörer som vill ta plats. (ibid.) 

 

2.5 Medier och samhälle  
Tankegångar från den moderna samhällsteoretikern Jürgen Habermas är intressanta att ha i åtanke för 

denna studie, då han bland annat belyser kommunikation som en viktig del i människans drift att nå 

konsensus. I avhandlingen Den borgerliga offentligheten undersökte Habermas det offentliga, det som 

i vårt moderna samhälle står i motsättning till det privata. Denna offentlighet som Habermas pratar om 

ligger bortom staten och marknaden, och det är i denna offentlighet som medborgaren samtalar om 

gemensamma samhällsfrågor. (Månsson, 2007:314) 1900-talet har kommit att förändra den borgerliga 

offentligheten ur flera aspekter och detta menar Habermas kan relateras till massmediernas uppkomst. 

Enligt honom har den rationella diskussionen om offentliga angelägenheter fått ge vika i fråga om 

utrymme för skandaler, kändisar och skvaller. Habermas förkastar, vad han anser vara, dagens 

marknadsstyrda och reklaminriktade medieunderhållning där även politiken har landat. (ibid.) Kritisk 

publicitet, menar Habermas, har formerats till att bli en manipulativ publicitet. Som exempel nämner 

han att den nuvarande allmänna opinionen frångått kritiskt granskande av viktiga samhällsfrågor och 

istället handlar om basala frågor som t ex huruvida rätt låt vann i melodifestivalen. Ur demokratisk 

aspekt ser Habermas ett problem i att medborgarens vardagsliv alltmer byråkratiserats och att den 

präglas av konsumism och ägandeinriktad individualism. (ibid.) I detta sammanhang uttrycker 

Habermas kritik mot EU, som han anser lägger för mycket vikt på ekonomiska angelägenheter och 

som följd förlorar andra betydelsefulla aspekter för medborgarna, inom till exempel politik och kultur. 

Avsaknaden av en europeisk sammanhållning och identitet, som torde finnas hos EU-ländernas 

befolkning, kan enligt Habermas knytas samman till detta.  
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    Enligt Gunnar Nygren har de gränser som Habermas nämner (mellan offentligheten och det privata) 

i dagens samhälle kommit att flyta och har på sätt och vis förflyttats. Det råder en otydlighet mellan 

privatsfären och det offentliga i moderna medier. (Nygren, 2005:48) Och Nygren menar på att 

tendensen inte bara hittas i dagens uppsjö av dokusåpor och liknande utan även i de vanliga nyheter, 

där intresset för offentliga personers privatliv har ökat markant de senaste årtiondena. Nyheter om 

hälsa, personlig ekonomi och fysiskt utseende etc. har gjort att gränserna mellan det privata och 

offentliga har suddats ut ytterligare. Samtidigt har mediernas kommersialisering inneburit en mer 

otydlig gräns mellan offentligheten och marknaden. Sambanden mellan politisk makt, offentlig sfär 

och geografisk plats har blivit svagare allt eftersom att nationalstatens makt försvagats och förflyttats 

till övernationella organ som till exempel EU. (ibid.)   

      

2.6 Medier, Sverige kontra USA 

Sveriges första tryckfrihetslag (1766) växte fram ur den frihetliga medieideologin, men har sedan dess 

utvecklats och reviderats en aning, likaså även yttrandefrihetsgrundlagen. En vidare förklaring av 

dessa två lagar ges inte i denna uppsats, men viktigt för kontexten är att nämna hur man ser på 

medierna i Sverige och dess roll i samhället. Enligt 1994 års pressutredning säger man att svenska 

mediers huvuduppgifter är: 

1. att ge människor sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor 

2. att granska de inflytelserika i samhället 

3. att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals (SOU 1995:37) 

    Vad gäller den amerikanska sidan ser förhållandet lite annorlunda ut, då den frihetliga ideologin är 

den främsta inom mediesektorn. De flesta medier i USA är ägda av välförmögna individer eller bolag, 

vilka ur kritisk synvinkel använder medierna som en form av makt till att sprida politisk agenda och 

med en vinstdriven formation. (McChesney, 2004) Största delen av mediesystemet och dess funktioner 

i USA bottnar i det konstitutionella tillägget Bill of Rights, som såväl direkt som indirekt skapat 

systemets lagar och regler. Bland annat poängteras i Bill of Rights att Congress shall make no law… 

abridging the freedom of speech, or of the free press... (ibid.) 

   

2.7 Medier och politik  

    Världen som vi måste handskas med politiskt är bortom räckhåll, bortom synhåll, bortom våra  

           medvetanden. Den måste upptäckas, rapporteras och föreställas, (Strömbäck, 2009). 

Politik är kanske inte medvetet det främsta målet för den generelle medborgaren då han/hon söker 

information och uppdatering hos nyheterna. Men utan att man tänker på det så handlar det allra mesta i 

samhället om politik på någon nivå. Som Jesper Strömbäck (2009) skriver i boken Medier, makt och 

samhälle, så berör politik de processer under vilka förutsättningar och regler som vi lever tillsammans 

i och detta omfattar en hel del. En av mediernas viktigaste uppgift i detta sammanhang är att samla in, 



 

  14 (69) 
 

bearbeta och sprida information om just vad som sker i samhället. När det gäller abstrakta företeelser, 

det vill säga saker som händer omkring oss men vilken vi inte har direkt insyn i, är detta ansvar som 

medierna besitter kanske ännu mer viktig och betydelsefull. EU kan i många hänseenden liknas vid ett 

abstrakt område ur den generelle svensken och EU-medborgarens synvinkel. I abstrakta fall, menar 

Strömbäck, ligger mediers informationsspridning som en betydelsefull grund för allmänhetens 

uppfattning om ämnet, och det är av vikt för allmänhetens kunskap i området. Medier är en nödvändig 

förutsättning för att informationen ska kunna spridas och i förlängningen påverka människors åsikter 

och verklighetsuppfattningar, (Strömbäck, 2009:13).  

 

2.8 Tidigare forskning inom ämnesområdet  
Undersökning av EU, EU-journalistik och mediernas roll för samhället i fråga om kunskapsupplysning 

är inte något unikt för denna studie. Många är de som närmat sig området och här presenteras tre 

studier, varav samtliga har varit inspirerande för denna.   

 

2.8.1 EU ur ett nordiskt perspektiv 
Vanni Tjernström var en forskare med gedigen erfarenhet av området inom medier och 

kommunikation, och har bland annat gjort en studie med huvudinriktning på pressens bevakning av 

EU och europeisk politik. I avhandlingen Europa norrifrån presenterar Tjernström resultat från 

komparativ undersökning av nordiska dagstidningars EU-bevakning under två perioder; 1993 och 

1996. Det är ett omfattande arbete som bland annat behandlar likheter och olikheter i det som 

bevakats, samt vilka källor, ämnen och aktörer som finns representerade i innehållet. Slutsatsen i 

hennes avhandling är att de nordiska ländernas bevakning av EU skiljer sig åt och detta kan härledas 

till ländernas relationer till EU, historiska erfarenheter samt de politiskt kulturella skillnaderna. 

(Tjernström, 2001) 

 

2.8.2 EU-journalistik 

Göran Palm är ytterligare en forskare med ansenlig erfarenhet inom området för medie- och 

kommunikationsvetenskap. I avhandlingen I nationens och marknadens intresse – journalister, 

nyhetskällor och EU-journalistik får läsaren en inblick i hur nyhetsjournalistik blir till, framför allt den 

som berör EU. Bland annat kommer Palm fram till att EU-journalistiken inte kan uppfattas vara en 

demokratisk resurs, och i sin forskning fann han brister i den journalistik som ska erbjuda närvaro, 

relevans och autonomi. (Palm, 2001:258) Dock påpekar Palm att det inte är journalistiken i sig som är 

dålig, utan att det är dess förutsättningar som gör det problematiskt i uppgiften om att informera och 

bidra med kunskap åt medborgarna. Källorganisationer och marknadsdisciplinering fann Palm vara 

dess främsta motgång. Forskningen påvisade även att det saknas en sammanbunden mångfald av 

offentligheter som kan gestalta information på EU-nivå. Detta leder enligt Palm till åtskilda 
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säroffentligheter, vilka i sin tur är styrda och kontrollerade på annat håll.  

Vidare så nämner Palm i sin avhandling problemet med att få EU-ämnen till att vara attraktiva på 

nyhetsmarknaden. Han påpekar att EU saknar den estetik som krävs för att sälja på nyhetsmarknaden 

och att den på grund av detta mindervärde har lämnat den ursprungliga formen som upplysande 

medborgarjournalistik bör ha, och istället åtagit sig formen av populärkultur – en gestaltning och 

rapportering som inte skapar upplysta medborgare.     

 

2.8.3 EU ur två synvinklar 

Två studenter vid Linnéuniversitetet (Kalmar) skrev 2008 ett examensarbete med fokus på två EU-

medlemsnationers mediebevakning av EU, vid tre tidpunkter. Nationerna var Sverige och Rumänien. 

Slutsatsen i deras studie, gjord på vartdera landets största dagspress, visar bland annat på att ländernas 

EU-perspektiv skiljer sig åt. Vid analys av den rumänska tidningen sågs EU som ett ideal, medan 

analyserna av den svenska tidningen visade på en attityd där EU främst berör ekonomiska 

angelägenheter. (Dintica & Gustafsson, 2008) Studenterna hittade även en större EU-

medborgaridentitet i de rumänska artiklarna än de svenska och detta kan, enligt författarna, antas 

grunda sig i att Rumänien ligger närmre den europeiska kärnan, medan Sverige ligger i utkanten av 

europakontinenten.     

 

2.9 Sammanfattning 

Med detta kapitel som bakgrund kan vi se att mediers roll i samhället skiljer sig åt mellan Sverige och 

USA – detta främst på grund av de två ländernas olika ideologiska ståndpunkter. Och många är de 

teoretiker och forskare som belyser mediernas uppgift i att informera och därigenom öka kunskapen 

hos medborgaren. När det kommer till politiska och abstrakta områden är denna roll inte minst 

betydelsefull.  
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3. Teoretisk referensram 

_____________________________________________________ 
I följande kapitel redogörs för de teorier och begrepp som legat som grund för studien i dess försök att 

ämna närma sig den angivna frågeställningen. Tillsammans med efterföljande metod- och 

empiriavsnitt står dessa som bärare för analys och slutdiskussion. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Politisk kommunikation  
En klar definition av politisk kommunikation finns inte, då forskare ger olika förslag till vad ämnet 

innefattar. Strömbäck konstaterar dock att det finns tre huvudaktörer som kan uttydas i politisk 

kommunikation; politiska makthavare, medier och medborgare varav samtliga besitter någon slags 

makt. Den medierade kommunikationen, påpekar Strömbäck, är central för aktörerna och i och med 

detta får medierna en slags särställning i politisk kommunikation. Medierna blir länken mellan 

medborgarna, medierna själva och de politiska makthavarna, (Strömbäck, 2000:44). Likväl som det 

finns ett samband mellan den politiska kommunikationen och dess sätt att fungera, finns ett samband 

mellan politikens och demokratins praktik. (ibid:255) Politisk kommunikation kan ses som ett socialt 

system och att dess helhet är resultatet av ett ömsesidigt beroende mellan olika delar. (ibid.) Som 

förklaring till detta menar Strömbäck att politiken är beroende av medierna och allmänheten, samtidigt 

som allmänheten är beroende av politiken och medierna, och medierna i sin tur är beroende av 

politiken och allmänheten. (Strömbäck, 2009:33) Dessa ömsesidiga relationer och 

beroendeförhållanden gör att samtliga delar påverkas av varandra och är föränderliga, systemet är 

alltså öppet. Föränderligheten och påverkan gör det svårt att förklara varför vissa delar av systemet 

agerar som de gör, utan att ta de andra delarna i åtanke. De ömsesidiga beroendeförhållandena mellan 

de olika aktörsgrupperna placerar Strömbäck in i en modell som han kallar för den politiska 

kommunikationens ekologi. (ibid:36) Modellen illustrerar flera viktiga aspekter av den politiska 

kommunikationen. Bland annat så påvisas att de centrala aktörsgrupperna är såväl politiker som 

medieaktörer och människor i rollen som medborgare, samt att den politiska kommunikationen 

påverkar fördelning av makt likväl som demokratins kvalitet och karaktär. (ibid:37) För att förtydliga 

resonemanget kring politisk kommunikation som en social relation nämner Strömbäck ett par viktiga 

aspekter.  

- För att kunna påverka opinionen och vara framgångsrika i val behöver politiker få uppmärksamhet i 

nyhetsmedierna, där mediernas värdering av nyheten är avgörande. (ibid:33) Forskning har visat på att 

för att en nyhet ska vara attraktiv att förmedla krävs en viss grad av konflikt. Enligt Strömbäck bidrar 

detta till att politiker tenderar att attackera och kritisera varandra, inte enbart pågrund av skilda åsikter 

utan även i en kamp om mediernas uppmärksamhet. Detta resulterar i att medierna påverkar såväl 
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innehållet i nyheten samt dess effekt; dels uppmuntrar de till partikäbbel och konflikter och dels 

påverkar de mottagarens uppfattning om politik. (ibid:34)  

- Medierna i sin tur är beroende av att få tillgång till information som kan förmedlas som nyheter. 

Utan politiker, intresseorganisationer och myndigheter som förser medierna med information blir det 

svårt för medierna att fylla nyhetssändningarna och tidningssidorna. (ibid.)  

- Trots allmänhetens kritiska synpunkter gentemot politiker och mediernas innehåll kan dess effekter 

på mottagaren (allmänheten) inte ignoreras. Människor är beroende av medierna för information om 

omvärlden likväl som medierna är beroende av mottagaren ur en ekonomisk synpunkt. Återigen är 

beroendeförhållandet ömsesidigt; där mediernas utbud är av hänsyn till mediekonsumentens 

efterfrågan. Människors mediekonsumtion påverkar medierna utbud, vilket i sin tur påverkar 

nyhetsvärderingen, vilket i sin tur påverkar politikernas strategier för att nå ut till folket, (ibid:35).      

 

3.2. Medier, makt och medborgaren 

I diskussionen huruvida medier kan ses som maktinnehavare ger Strömbäck svaret att en förutsättning 

för att medierna skall kunna utöva makt är att medborgaren uppfattar dem som legitima förmedlare av 

nyheter, information och berättelser om verkligheten. (Strömbäck, 2004:22) 

    Mediers ställning i frågan om makt över tanke och dagordning kräver att vi tar del av medierna och 

dess innehåll. Innehållet är en väsentlig fråga för denna studie; hur mycket av tidningarnas innehåll 

ges EU? Vidare påpekar Strömbäck att förutsättningen för mediernas makt är att samhällsmedborgaren 

tar del av dem och deras innehåll. (ibid:25) Att svenskar konsumerar medier är ett säkert faktum. En 

forskning gjord 2002 visade på att en genomsnittlig dag konsumerade svensken 7 timmar per dag 

medier av olika slag. Cirka 80 % av de tillfrågade i studien uppgav att deras främsta källa till politisk 

information kom från medier. Ett resultat som visar på betydelsen av mediernas rapportering inom just 

det politiska fältet (ibid.) och som ger relevans till det denna studie ämnar undersöka.         

 

3.2.1 Medborgarkultur & identitet 
Peter Dahlgren skriver i Politikens medialisering om vikten av en medborgarkultur i samhället. (SOU 

1999:126) Inte minst är denna betydelsefull när svenskar numer inte bara är svenskar utan även EU-

medborgare. Dahlgren betonar vikten av demokrati men påpekar att i en överstatlig struktur som EU 

kan detta vara en utmaning och han belyser i sin artikel mediernas roll i det hela. Dahlgren nämner att 

mediernas roll i och med demokrati är främst att upplysa och informera och att skapa förutsättningar 

för medborgaren att delta i debatter och få tillgång till korrekta fakta. (ibid:136) Dock menar Dahlgren 

på att detta inte är tillräckligt, för att hjulet ska snurra vidare behövs även något som han kallar för 

medborgarkultur – en förankring i människors traditioner och sätt att agera i vardagen. Medierna 

skapar inte denna medborgarkultur på egen hand då många samhällsfaktorer måste tas i beaktning när 

det gäller medborgarens förhållningssätt gentemot demokratin, men Dahlgren påpekar att i det nya 
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medialiserade samhället har medierna fått en betydande och alltmer framträdande roll, inte minst inom 

politiken. Dahlgren knyter an detta till EU och att det (vid tillfället av textens publicering) saknas en 

struktur för opinionsbildning och opinionsförmedling hos nationalstaterna när det gäller EU-frågor. 

Vidare så belyser Dahlgren att kunskapen om och kring EU brister hos många, inte bara allmänheten, 

utan avsaknad av kunskap hittas även hos politiker och medierna. Dahlgren saknar och efterlyser en 

europeisk allmänhet och europeiska medborgare och ställer sig frågan hur man kan nå dit. Gång på 

gång belyses bristen av den europeiska gemenskapen och att medborgarkultur saknas hos 

nationalstaterna i EU, som fortfarande främst ser till den egna nationen. Dahlgren påpekar att i denna 

utveckling av en gemensam medborgarkultur i EU har medierna en central roll. 

    Även Gunnar Nygren belyser mediernas vikt i skapandet av identitet hos medborgare och dess 

effekt på demokratin. Sammanfattningsvis säger Nygren att identiteter konstrueras och reproduceras 

genom medierna och att det för demokratin handlar om medborgaranda och en känsla av samhörighet. 

I det offentliga rummet har medierna en betydande roll genom att skapa diskussioner och genom 

kommunikation påverkas det politiskt kommunikativa systemet, såväl inom offentligheten som den 

utanför. (Nygren, 2005:48–49)  

 

3.2.2 Nationsbyggare 

    Genom medier i olika former får vi de gemensamma referensramar som gör att vi kan föra samtal     

               om frågor som vi själva inte har någon egen erfarenhet av, (Nygren, 2005:58).  

Gunnar Nygren påpekar att vi i dagens samhälle lever i en gemenskap där vi omöjligen kan känna alla. 

Vi ingår i en kultur som bygger på gemensamma föreställningar och idéer om samhället. Medierna 

hjälper till att bygga denna föreställda gemenskap, som ligger som grund för den identitet som skiljer 

oss från dem. (ibid.) I detta sammanhang nämns tankar från etnologen Orvar Löfgren, som närmar sig 

mediernas roll och påpekar dess skillnader i svensk kontra amerikanskt förhållningssätt. Löfgren säger 

att när USA valde att släppa privata företag fria i medier tog Sverige en annan väg och detta 

konstaterar han har lett till att amerikansk och svensk mediepolitik har skapat olika förutsättningar för 

en kulturens nationella homogenisering, (ibid:59). Löfgren konstaterar att ideologiska skillnader råder 

mellan länderna men betonar även att den nationella integrationen ständigt förändras i och med 

skiftande mediekonsumtion. Vidare att en koppling till nationella medier och nationell identitet kan 

hittas i förhållande till ålder. Studier har visat att unga amerikaner och unga västeuropéer idag alltmer 

vänder sig till globala medier – över nationsgränserna, och har en svagare nationell identitet. Därmed, 

konstaterar Nygren, har medierna inte bara en roll som nationsbyggare utan även sen roll som 

konstruktör av en identitet på en nivå bortom den nationella. (ibid.)  
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3.3 Dagordningsteorin/Agenda-setting theory 

    Pressen är måhända inte framgångsrik när det gäller att berätta för människor vad de ska ha för    

    åsikter, men är oerhört framgångsrik när det gäller att berätta vad människor ska ha åsikter om.         

                                                                                                                    (Bernard Cohen, 1963) 

Dagordningsteorin (agenda-setting theory) har sitt fäste i att verkligheten är för obegränsad och 

mångfacetterad för människor att själva kunna skapa sig en sammanhållen bild av den. I sökandet efter 

vad som har hänt och är viktigt, vad som kräver handling och åsikter så vänder vi oss till medierna 

som förser oss med ledtrådar. (Strömbäck, 2004:30) Medier har därmed en betydande roll i förmedling 

av all denna information om omvärlden och samhällsfrågor, för allmänheten att ta del av. Medierna 

gallrar genom en uppsjö av händelser och företeelser att rapportera kring, och det är resultatet av 

denna gallring och de nyheter som slutligen förmedlas till allmänheten, som kommer att fungera som 

ämnen intressanta att diskutera kring. 

    Det var McCombs och Shaw (1972) som satte namnet till Agenda-setting Theory, som efter en tids 

studerande i ämnet påvisades ett starkt band mellan det som medier rapporterade och det som 

allmänheten ansåg vara viktiga samhällsfrågor. (Severin & Tankard, 2000:219) Även Kurt och Gladys 

Engel Lang (1959) konstaterade i en studie att massmedier påverkar inflytandet över den allmänna 

agendan, och påpekade att medier tvingar uppmärksamhet åt ett särskilt håll eller åt en särskild sak.  

(ibid:222) 

    Grundtanken bakom dagordningsteorin är följaktligen att det finns ett samband mellan den 

information som får mycket uppmärksamhet i medierna och de frågor som allmänheten finner vara 

betydelsefull och diskuterar. Eftersom verkligheten är för stor och ogreppbar söker sig människor till 

medier för ledtrådar, och genom sin rapportering tillhandahåller medierna människor dessa ledtrådar. 

Med det även konstaterat att uppmärksammar medierna en sak mer och en annan sak mindre, är 

sannolikheten stor att detta påverkar mottagarens syn på verkligheten och det ämne som berörs mer 

och/eller mindre. Konsekvensen, enligt Strömbäck, blir att den vikt som medierna fäster vid olika 

frågor överförs till medborgarna; de frågor som medierna ger mycket uppmärksamhet blir de frågor 

som människor tycker är viktiga och angelägna, (Strömbäck, 2004:31). 

   

3.3.1 Mediernas dagordning 

En viktig aspekt när det kommer till mediernas dagordning är att människor är beroende av medierna 

för att få en uppfattning om samhällsfrågor på en övergripande nivå, då människor själva inte kan ta 

reda på detta. Därmed kan människors åsikter inom området inte frikopplas från medierna. Det främsta 

bekymret i och med detta är inte mediernas makt över människors dagordning, utan viktigare att 

fundera kring är om medierna tillhandahåller en relevant dagordning och förser medborgarna med 

viktiga och angelägna samhällsproblem. (Strömbäck, 2004:35) Genom att bland annat undersöka 

kvantiteten av publicerat material samt artiklarnas innehåll ämnar denna studie närma sig detta.  
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3.3.2 En andra nivå 

Dagordningsteorin har, som ovan förklarat, sitt grundantagande i att det som medier rapporterar om 

avspeglar vad medborgare finner vara av intresse och vikt. Vidare forskning inom området har kommit 

till slutsatsen att medierna inte bara har makt över vilka frågor som publiken finner vara viktiga, utan 

mediernas makt sträcker sig även till hur mottagarna uppfattar de frågor som förmedlas dem. 

(Strömbäck, 2000) Detta har lett till att dagordningsteorin hittas på två nivåer. Den första nivån berör 

vad medier uppmärksammar och vad medborgaren anser vara viktiga frågor. Den andra nivån handlar 

om hur medierna beskriver det berörda ämnet och hur detta i sin tur uppfattas av mottagaren. På denna 

andra nivå kommer begreppet framing in i bilden vilket kortfattat kan beskrivas som det sätt medier 

gestaltar ett ämne/objekt. (ibid.) Dagordningsteorin skulle därmed kunna innebära att mediernas 

rapportering om EU påverkar till vilken grad människor uppfattar EU och finner EU viktigt. Och 

enligt dagordningsteorins andra nivå kan alltså medierna påverka även hur mottagaren tänker om EU.  

 

3.3.3 Kritik mot Dagordningsteorin/Agenda-setting theory  

Dagordningsteorin hör till en av de mest undersökta teorierna och det är med en hög grad av säkerhet 

som man kan konstatera att det grundläggande påståendet av relationen mellan mediernas och 

allmänhetens agenda stämmer. (Strömbäck, 2004:32) Men det finns fler faktorer som spelar in för 

påverkan hos mottagarna av mediernas rapportering. Förutom det att ju högre rapportering ett ämne 

ges desto högre vikt av betydelse för allmänheten, så påverkas även allmänhetens uppfattning av hur 

betydande en företeelse är genom bland annat ämnets abstraktionsnivå samt av tid. Yagade och Dozier 

(1990) påvisade genom en studie att om ett ämne uppfattas vara för abstrakt, så som till exempel den 

statliga budgeten, så gav kvantiteten av mediers rapportering av ämnet ingen större effekt hos 

mottagaren. (Severin & Tankard, 2001: 228) 

     

3.4 Framing 
Framing är ett begrepp som appliceras på dagordningsteorins andra nivå och handlar om hur 

verkligheten gestaltas på olika sätt beroende på vem som tolkar och förmedlar den. Verkligheten, det 

vill säga en händelse eller företeelse, kan beskrivas på olika sätt men med det inte sagt att det ena eller 

det andra är mer eller mindre sant. Dock kan de olika skildringarna leda tankar åt olika håll. 

(Strömbäck, 2000:216) I mediesammanhang är begreppet viktigt att ha i åtanke då medier endast 

representerar en bild av verkligheten, och det är en bild som bland annat har tolkats av journalisten i 

sig samt fått tagit hänsyn till mediets format. (ibid:219) Strömbäck poängterar att genom att gestalta 

verkligheten på vissa sätt men inte på andra, reproducerar och sprider medierna olika maktcentras 

och ideologiers sätt att betrakta verkligheten. Nyheter bör därför inte ses som spegelbilder av 

verkligheten utan snarare som rekonstruktioner av den. (Strömbäck, 2009:40–41) I kommunikations-

processen hittas gestaltningsfenomenet därmed såväl hos avsändaren som i den producerande texten, 
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samt hos mottagaren och slutligen i samhället. (Entman, 2004) Framing är dock nödvändigtvis inte 

uppenbar för mediekonsumenten och heller inte för journalisten som förmedlar informationen, utan 

gestaltandet kan ske omedvetet. (Strömbäck, 2000:217)  

    Tjernström nämner i sin avhandling en definition av begreppet framing myntad av Pan och Kosicki 

(1993), som strategi och som en egenskap. De menar på att framing handlar om hur nyheter 

konstrueras av medierna, vilket är nära besläktat med teorin om agenda-setting. Skillnaden ligger i att 

agenda-setting handlar om vad medierna rapporterar om, medan framing fokuserar på hur 

informationen framställs. (ibid:33) Robert M. Entman definierar framing enligt följande; selecting and 

highlightning some facets of events or issues, and making connections among them so as to promote a 

particular interpretation, evaluation, and/or solution, (Entman, 2004:5) och menar på att då en 

forskare ägnar sig åt innehållsanalyser av olika slag utan att identifiera gestaltningen riskerar studien 

att gå miste om det som lyfts fram som särskilt viktigt. (Tjernström, 2001:34) Detta påpekande har 

tagits i beaktning för denna studie, och genom att inkludera variabler så som till exempel EU:s roll i de 

undersökta artiklarna ämnar studien närma sig begreppet framing.  

     

3.5 Medielogik & Nyhetsvärdering 

Medielogik är en definition av ett fenomen som anger hur innehållet i nyheter bör vara, det vill säga 

efter vilken form de är intressanta ur mottagarsynpunkt och därmed önskvärd för medierna att 

förmedla. I syfte att fånga mottagarens uppmärksamhet hittas hos medieproducenter vissa regler och 

normer som eftersträvas i sin informationsförmedling gentemot mottagaren, detta för att innehållet och 

förmedlingen skall uppnå högsta tillfredsställelse. Utifrån bland annat mediets format, dess 

organisation, normer och behov av uppmärksamhet bedöms information, och det som passar bäst in är 

den information som de facto får ta plats i mediet. (Strömbäck, 2004:128) Därmed kan konstateras att 

det inte är nyheterna och dess innehåll i sig som är det slutgiltigt avgörande, utan tillsammans med 

mediernas logik bedöms, värderas och anpassas nyheterna. Enligt medielogiken är det de händelser 

och fakta som kan förenklas, polariseras, konkretiseras och intensifieras som hamnar högst upp på 

rankningen av vad som kommer att bli en nyhet. Personifiering och stereotyper är också avgörande 

faktorer i medielogikens bedömning. (ibid.) I samband med detta kan nämnas den värderingsprocess 

som nyheter måste ta sig igenom innan de förmedlas. Sannolikheten för att en företeelse ska bli en 

nyhet är som högst om den innehåller: politik, ekonomi, brott eller olyckor samt om det är nära 

geografiskt knutet. (Hvitfelt, 2003:20) Vidare så är sannolikheten stor att företeelsen får ta del i 

nyhetsförmedlingen om det berör elitpersoner; är något sensationellt eller överraskande; kan beskrivas 

enkelt; utspelas under kort tid och/eller innehåller negativa inslag. (ibid.)   

    Enligt Altheide och Snow, som var bland de första att uppmärksamma begreppet medielogik, så 

grundades fenomenet i uppkomsten av det nya tänkandet att se nyhetsförmedling ur ett ekonomiskt 

syfte. Att skapa och förmedla säljande nyheter i en hög konkurrens tillsammans med snäva deadlines 
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ser Altheide och Snow som en betydande faktor. (Altheide & Snow, 1979:64) De poängterar att det är 

betydande att mottagaren av nyheter är uppmärksammad på det faktum att medierna styrs av olika 

influenser, bland annat från deras ägare och ekonomi. Bara när vi är medvetna om detta kan vi, enligt 

Altheide och Snow, observera nyheter ifrån ett kritiskt perspektiv och en skepsis, något som de båda 

uppmanar till.  

    Såväl begreppet medielogik som nyhetsvärdering är värda att beakta då man undersöker medier och 

deras rapporterade innehåll. Genom undersökning av variabler som t ex ämnen i de undersökta 

artiklarna, och jämföra eventuell förändring över tid ämnar denna studie närma sig detta.    

 

3.6 Ris och ros 

Som medie- och kommunikationsstudent har vikten av att behålla ett kritiskt förhållningssätt påpekats 

åtskilliga gånger under studietiden, och nedan presenteras således några av de kritiska röster som hörs 

gentemot medierna idag.  

 

3.6.1 Medier och politiker 
Under 1990-talet påvisades en ökning av kritik mot medierna och några av de perspektiv som belysts 

är de förändringar som skett i mediesystemet och i medieinnehållet och att detta skapat ett förfall inom 

den politiska kommunikationen. (Nygren, 2005: 42) Två kritiker är Blumler och Gurevitch, som 

studerat direkta relationer mellan medierna och det politiska systemet. (ibid.) De menar på att 

politikernas relation till journalister har förändrats i och med att politiker använder sig av konsulter i 

deras kontakt med medierna, samtidigt som medierna/journalisterna fokuserar mer på det politiska 

spelet än på det politiska innehållet. Blumler och Gurevitch ser journalisternas och politikernas tävlan 

om publikens uppmärksamhet som något som resulterar i en osäker relation och att medborgaren 

förlorar på detta i och med att de utesluts från den politiska kommunikationen, då de två parterna är 

för upptagna av varandra. (ibid.) En forskare som dock motsätter sig teorierna om den förändrade 

politiska kommunikationen och dess negativa påverkan på demokratin är Pippa Norris. Hon har 

undersökt EU-bevakning i europeiska medier och fann inga belägg för att mediernas bevakning 

påverkade den allmänna opinionen i en viss riktning eller att medierna gav uttryck för och anpassade 

sig efter en EU-kritisk opinion. (ibid:44) Däremot kom Norris fram till att i fråga om kunskap om EU 

så påvisades en ökning i och med ökad bevakning från mediernas sida. Vidare så visades att högre 

nyhetskonsumtion gav ett högre förtroende för såväl de nationella demokratiska institutionerna som 

för EU. Norris erkänner att medier kan förstärka misstro mot politiker och politiska frågor, men hon 

påpekar att det inte finns några samband som styrker att nyhetskonsumtion fördjupar misstro mot det 

politiska systemet – snarare tvärtom. Mer nyhetskonsumtion ger ökade kunskaper som också ger ett 

ökat förtroende för det politiska systemet, (ibid:45). 
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3.6.2 Verklighetsbeskrivning  
Walter Lippman, en amerikansk journalist och analytiker, följde den amerikanska demokratins 

utveckling i början av 1900-talet. Hans studier visade på problem i den demokratiska utvecklingen 

men ansåg att detta kunde ordnas om institutionerna levererar välgrundad och sanningsenlig 

information till medborgarna, som skapar en viktig plattform för det moderna samhällets utveckling 

av en förnuftig, demokratisk och rättvis ordning, (Berglez, 1999:78). Lippman erkänner att 

massmedierna har en avgörande roll som kommunikativ länk mellan den etablerade politiken och 

medborgaren men han menar på att massmedierna inte klarar av sin roll. Han anser att massmedier är 

oförmögna att rapportera om och beskriva den komplexa verkligheten på ett regelrättigt sätt och att de 

är usla på att återge verkligheten. (ibid:80) Lippmans kritik leder till slutsatsen att genom att 

medborgaren hämtar sin information från massmedierna finns inget riktig opinionskapande i 

samhället. Det är i stället medierna som har makten över samhällspolitiken och inte medborgaren, som 

så borde i en ideal demokrati.  

 

3.6.3 Den passiva mottagaren 
Ytterligare en kritisk åsikt gentemot mediesystemet i fråga om politik kommer ifrån Thompson, som 

säger att relationen mellan den politiska institutionen och medborgaren inte kan ses vara 

kommunikativ i termer av dialog. (ibid:83) Enligt Thompson utför massmedierna en kvasi-interaktion 

i form en aktiv sändare och en passiv mottagare, en företeelse som dock ses som oundviklig i ett 

massamhälle och en massdemokrati. Thompson vill framhäva pluralism i informationsförmedlingen, 

så många olika perspektiv på en och samma fråga som möjligt. (ibid.)     

 

3.7 Sammanfattning 

Verkligheten är för stor och omfattande för att allmänheten ska kunna ha insikt i och kunskap om allt 

som händer runt omkring. För att få ledtrådar om vad som är viktiga och betydande samhällsfrågor 

söker sig människor till medierna och dess rapportering. I detta letande efter kunskap har därför 

medierna en betydande roll i att förmedla nyheter och därmed öka allmänhetens kunskap inom 

området. Vidare står mediernas roll i samhället på tre grundläggande pelare. Deras uppgift är, förutom 

insamling av information också att granska, kommentera och slutligen informera. Något som dock 

kritiker ställer sig tveksamma till huruvida medierna klarar av denna uppgift eller ej.  

    Den stora mängd material som medierna numera har att arbeta med och ta hänsyn till innebär att de 

måste gallra och sålla samt agera efter särskilda riktlinjer från ägarna och rådande medielagstiftning. 

Sammantaget påverkar detta vad som slutligen hamnar i nyhetsrapporteringen. Av särskild vikt för 

min studie är därför begreppen nyhetsvärdering, framing och medielogik i de kommande kapitlen.    
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4. Metod 

__________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel presenteras den metod som använts för genomförandet av studien. Även de urval som 

behövts göras, tillvägagångssätt för insamling av data, samt förklaring av kodning, variabler och 

variabelvärden redogörs i detta avsnitt.  

__________________________________________________________________________________  

 

4.1 Val av metod 

Studien ämnar närma sig nyhetsförmedlig av EU såväl över tid som ur olika perspektiv, och därav föll 

det sig naturligt att metoden för granskning av empirin skulle vara av kvantitativ och komparativ 

karaktär. Metoden innehåller även en del kvalitativa inslag, då studien till viss del ämnar närma sig 

påverkan på mottagaren. Inte alla variabler som ingått i undersökningen går att mäta i rena siffror, t ex 

när det kommer till värdering av artikeln. Detta har gjort att studien kommit att bli något som Gunnar 

Nygren beskriver som ett slags kvantifiering av olika kvalitativa egenskaper i innehållet, (Nygren, 

2005:89). Vid mätning av mediernas effekt är text- och innehållanalys bra som komplement. (Ostbye, 

Helland, Knapskog & Larsen, 2008)   

 

4.2.1 Kvantitativ analysmetod 

Den kvantitativa analysmetoden formades i USA under tidigt 1900-tal, då man skapade en teknik för 

att dokumentera och föra statistik över massmediers innehåll och dess förändringar. (Ekström & 

Larsson, 2000:112) Ett par decennier senare ville man undersöka massmediernas innehåll i frågor om 

objektivitet grundat på dåtidens antagande om mediernas makt att påverka mottagarens attityd, vilket 

kom att leda till det som kallas kvantitativ innehållsanalys. (ibid.) Att använda sig av en kvantitativ 

analys är att föredra när man har som mål att hitta samband och strukturer i material och då man vill 

testa redan uppsatta hypoteser. (ibid:157) Kortfattat så innebär metoden att man analyserar material 

och översätter de i mätbara mått.  

 

4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 

En innehållsanalys är i första hand en analys av budskapet i en kommunikationsprocess. När man till 

exempel vill veta hur stor volym olika ämnen ges i medierapportering är metoden lämplig. Förslagsvis 

använder man sig utav ett kodningsschema och har volymmått/frekvens som variabel. Genom att 

sortera materialet efter sort och vikta för volym kan man ta reda på totalvolymen för undersökt 

område/ämne. Kvantitativa innehållsanalyser har som främsta fördel att de är effektiva. Genom 

systematiska och formaliserade ansatser gör metoden det möjligt att närma sig ett större material som 

annars vore omöjligt. Resultatet av en kvantitativ analys blir normalt i termer av förekomst (frekvens) 
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eller omfång (volym). En innehållsanalys kan även belysa hur ett budskap uppfattas av mottagaren. 

Dock kan analysen endast stå som underlag för idéer och/eller hypoteser om relationen mellan 

avsändaren och mottagaren. (Ostbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008) 

    Innehållsanalys som metod har förenklat delats upp i två typer, varav den ena varit av relevans för 

denna uppsats; angreppssättet som utgår från medieinnehållet, i syfte att undersöka en val mängd av 

medieinnehåll och studera dess innehåll. Genomförandet av en innehållsanalys kan summeras i fyra 

punkter (Ekström & Larsson:113): 

Objektivitet: analysen av ett innehåll ska vara oberoende och genom ett väl definierat 

undersökningsobjekt och analysschema ska en annan forskare kunna få fram samma resultat. För att 

denna studie skall uppnå detta kriterium har ett tydligt kodschema upprättats och följts i och med 

avläsningen av det undersökta materialet. 

Systematik: analysens tillvägagångssätt ska vara klart definierat och det relevanta innehållet ska kunna 

mätas på ett tillförlitligt sätt. För att uppnå detta andra kriterium förklaras studiens relevans, och 

återhittas i och med de olika resultaten samt i analysavsnittet.   

Kvantitet: analysens ingående variabler ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång, på ett 

sätt som gör det möjligt att fastställa statistiska samband. För att uppnå detta kriterium redovisas 

samtliga resultat för denna studie i frekvens och/eller omfång, som gjort det möjligt att föra statistik 

och mäta kvantiteten. 

Manifest: analysen ska begränsas till det som klart går att utläsa från texten. Variablerna ska 

tillsammans med anvisningar om tillämpning, utformas entydigt så att en subjektiv tolkning 

minimeras. För att denna undersökning ska uppfylla kravet på denna fjärde punkt anges de variabler 

som ingått i studien. Dess betydelse och tolkning framgår i ett kodschema och tas upp i och med 

redovisat resultat.   

 

4.3 Komparativ ansats 

Studier som använder sig av empirisk data från minst två länder anses vanligtvis vara av komparativ 

karaktär. Man jämför de undersökta ländernas värden i olika variabler och kan genom detta uttyda 

särskilda mönster. Enligt Tjernström (2001) kan i princip all empirisk samhällsvetenskaplig forskning 

sägas vara komparativ då forskare använder statiska metoder för att göra kvantitativa jämförelser. 

(Tjernström, 2001:51) I sin avhandling nämner Tjernström forskaren Blumler som ser den 

komparativa medieforskningen som en naturlig följd av kommunikationsforskningens 

internationalisering. Bland annat ses framväxten av professionella föreningar som en bidragande, då 

detta gjort det naturligt för forskare att anamma komparativ metod i sökandet av gemensamma 

företeelser och problem. (ibid:53) Blumler kategoriserar tre kunskapsbidrag som komparativ metod 

kan bidra till: 

1. Ökad medvetenhet om kommunikationsmönster som inte är tydliga i vår egen rumsliga avgränsning 
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2. Rums- och tidsmässiga begränsningar kan överbryggas och kulturella glasögon separerar inte de 

förhållanden i kommunikationen som är gemensamma 

3. Påvisa skillnader som uppstår som följd av att kommunikation organiseras på skilda sätt på den 

makrosociala nivån (ibid.) 

Samtliga av dessa tre kunskapsbidrag har gjort det intressant för denna studie att ta sig an den 

komparativa ansatsen.  

 

4.4 Urval 
En viss grad av urval är alltid nödvändig för studier, och här presenteras de urval som har gjorts i och 

med denna studie. 

 

4.4.1 Urval av länder 
Som svensk medborgare och daglig mottagare av svenska medier var det en självklarhet att Sverige 

kom att bli ett av de undersökande länderna. För att sedan kunna genomföra den komparativa metoden 

med en internationell prägel valdes ytterligare ett land; USA. Att just USA får stå som representant 

bottnar bland annat i landets relationer och samarbeten med EU, och det faktum att USA inte är ett 

EU-medlemsland gör det extra intressant för jämförandet av mediebevakningen. Vidare så kan USA 

anses vara en representativ motvikt till EU i form av makt och inflytande och därmed intressant att 

inkludera i studien.  

 

4.4.2 Urval av studiematerial 
I urvalet av vilken eller vilka medier att undersöka valdes tv och radio bort. Tidningar kändes som ett 

naturligt och rätt val i och med att studien bland annat ämnar undersöka kvantiteten av rapportering 

under valda perioder – en metod som lättas lämpar sig med tidningar/artiklar som arbetsmaterial. 

(Fiske, 2007) Vidare så prioriterades valet av nättidningar över faktiska tidningar och detta utifrån 

dess lättillgänglighet, vilket underlättat arbetsprocessen både vad gäller sökning av material samt för 

den begränsning av tid under vilken studien förhållit sig. De valda nättidningarna är en av vartdera 

landets största dagstidning, vilket följaktligen resulterade i att de prioriterades över andra 

dagstidningar. 

    Studien har alltså nättidningar som grund för det empiriska materialet, dock används begreppet 

tidning och/eller tidningar genomgående i uppsatsen.   

 

4.4.3 Urval och insamling av empirisk data  

Empirin för denna studie är hämtad från nätartiklar från Svd och NYT. Med artiklar menas allmänt 

redaktionellt material, det vill säga att ledare, debattartiklar och insändare har valts bort. Detta urval är 

baserat på syftet med studien: att undersöka nationernas medierapportering av EU ur 
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nyhetsjournalistisk synpunkt. Återigen skall poängteras att den empiriska datan består av nätartiklar, 

dock används begreppet artikel och/eller artiklar genomgående i uppsatsen.   

    För att identifiera relevant material för studien har en del innehållsmässiga kriterier satts upp och 

stått som ram för urvalet av studiematerial och datainsamlingen. De artiklar som ingått i studien har 

haft som krav att beröra EU på något sätt, med det menas att EU inte bara fått nämnas i förbifarten. 

Genom Mediearkivet1 har relevanta artiklar tagits fram från tidningen Svd och via NYT:s egna 

sökmotor på nätet har material samlats in från den amerikanska tidningen. Huvudordet i sökningen för 

den svenska delen har varit EU medan sökordet för de amerikanska artiklarna har varit European 

Union. Orsaken till att sökorden skiljer sig åt är för att man sällan nämner Europeiska Unionen fullt ut 

i Sverige, utan EU är den mer vedertagna benämningen. I USA däremot använder man oftast namnet i 

sitt fullo och följaktligen blev sökordet European Union för de amerikanska artiklarna.  

    Efter att respektive sökord angetts har de valda tidsperioderna matats in, och efter genomläsning har 

artiklar sedan sållats bort respektive valts ut för att ingå i undersökningen. Urvalsmängden artiklar från 

tidningen Svd var 123st, och för tidningen NYT var urvalsmängden 88st. Baserat på kravet om 

relevans för att ingå i studien blev det slutgiltiga totalantalet artiklar 108st från Svd, respektive 75st 

från tidningen NYT.    

 

4.4.4 Urval av perioder  
De valda perioderna för studien tar avstamp från tre år: 2009, 2006 och 1998. Valet av dessa perioder 

baseras på önskan om att undersöka huruvida rapportering om ämnet har förändrats över tid. 

Grundtanken var att låta året 2009 stå som representant för hur rapportering ser ut idag, och året 1998 

för hur rapporteringen såg ut förr. Dock var Sverige EU-ordförandeland året 2009, ett faktum som kan 

ha kommit att påverka den svenska rapporteringens karaktär om ämnet i fråga under just det året, och 

valet av ytterligare en period kändes nödvändig. Att ändock inkludera perioden 2009 i studien valdes 

dels på grund av att det är den färskaste helårsperioden, men även av intresset att undersöka eventuell 

förändring av den svenska rapporteringens karaktär i förhållande till landets ordförandeskap. Att just 

perioderna 2006 och 1998 valdes för studien lät sig avgöras av siffran tre. 1998 var tre år efter att 

Sverige gick med i unionen och 2006 valdes för att det var tre år från den senaste perioden, dvs. 2009.     

    Det empiriska materialet är hämtat från ett datum per månad och år, från vardera tidningen. 

Datumen representerar årets tolv månader och agerar därmed på sätt och vis som fiktiva år. 

Framtagning av datum har skett genom obundet slumpmässigt urval. Vardera månadens datum skrevs 

ned på en lapp som blandades i en låda, varpå tre oberoende personer sedan fick dra varsin. Detta 

gjordes fram tills att ett datum från respektive månad och år lottats fram. De tre personerna 

representerade varsitt år, dvs. 2009, 2006 och 1998. Datumen är desamma för båda tidningarna och de 

                                                 
1 Retriever tillhandahåller marknadens mest omfattande utbud av nyhetsarkiv för nyhetssök, faktagranskning och research. Som kund kan du söka i svenska och internationella källor med 

material från tryckt press, webbtidningar, bloggar och etermedia. Källa: www.mediearkivet.se (MA 2010) 

 



 

  28 (69) 
 

hittas i bilaga 1. Fördelen med detta tillvägagångssätt vid val av perioder är att risken för att råka ut 

för en särskild företeelse som kan komma att påverka rapporteringens karaktär och därmed ge en sned 

bild av resultatet, minimeras. Att låta ett datum från vardera månaden representera årets rapportering 

och karaktär kändes som något mer tillförlitligt än en period på säg 12 dagar i följd. Den 

slumpmässiga lottningen för framtagandet av datum gav även alla månaders samtliga datum hade 

samma förutsättning att inkluderas i studien, oavsett helgdag eller liknande. Vidare så baserades 

urvalet av år som perioder, istället för t ex en månad eller en vecka, på önskan om att få en så 

övergripande bild av rapporteringens karaktär som möjligt.  

 

4.5 Kodning, variabler & variabelvärden  
Nedan presenteras de variabler som använts för kodning av artiklarna och varför de varit relevanta att 

undersöka för denna studie. De är som tidigare nämnt både av kvantitativ och till viss del även av 

kvalitativ karaktär. En mer utförlig begreppsförklaring och beskrivning av kodschemat samt 

variabelvärden hittas i bilaga 2, vilken läsaren uppmanas läsa för ökad förståelse av undersökningen. 

 

4.5.1 Variabler av kvantitativ karaktär     
För den rena kvantitativa delen har följande variabler varit intressanta att undersöka;  

Variabel 1: Tidning – anger från vilken tidning artikeln är hämtad.  

Värde 1: Svenska Dagbladet. 2: The New York Times. 

Variabel 2: Årtal – anger från vilket år artikeln är hämtad.  

Värde 1: 2009. 2: 2006. 3: 1998.  

Variabel 3: Storlek – anger artikelns storlek mätt i antalet ord.  

Uppdelat på 12 värden, se bilaga 2.  

Undersökning av dessa tre variabler visar på det omfång som vardera tidningen gett ämnesområdet 

under valda tidsperioder, och närmar sig därmed dagordningsteorin. 

Variabel 4: Placering – anger i vilken del av tidningen artikeln publicerats.  

Värde 1: Ekonomi/Business. 2: Inrikes. 3: Utrikes. 4: Nyheter. 5: Övrigt. 6: Ej angivet.  

Variabel 5: Dateringsort – anger vilken ort artikeln är publicerad.  

Värde 1: Nationellt 2: Bryssel. 3: Annan Europeisk ort. 4: Övrig ort. 5: Ej angivet.  

Variabel 6: Källa – anger vart nyheten kommer från. 

 Värde 1: Medarbetare. 2: EU-korrespondent. 3: Nationell nyhetsbyrå. 4: Utländsk nyhetsbyrå.  

5: Annan källa. 6: Angivelse saknas.  

Variabel 7: Rumsbestämning – anger vilket område som artikeln berör.  

Värde 1: Nationellt. 2: Regionalt. 3: Europeiskt. 4: Globalt. 5: Övrigt. 

Variabel 8: Aktör – syftar på vad/vem som förekommer i artikeln.  

Värde 1: EU som organ. 2: Egna nationen. 3: EU-land. 4: Icke EU-land. 5: Nationell politiker.  
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6: Utländsk politiker. 7: EU-tjänsteman. 8: Expert. 9: Annat organ. 10: Annan aktör. 

Variabel 9: Ämne – syftar på vad artikeln handlar om.  

Värde 1: Ekonomi/Business. 2: Migration, invandring och/eller flyktingpolitik. 3: Utbildning/ 

forskning. 4: Miljö/hälsa. 5: Arbetsmarknad. 6: Säkerhet, försvar och militärt. 7: Informativt om EU. 

8: Konflikter och/eller krig. 9: Mänskliga rättigheter, demokrati och/eller jämställdhet. 10: EU-frågor. 

11: Handel/industri. 12: Övrigt. 

Dessa variabler har valts ut i syfte att närma sig det journalistiska fältet, dvs. EU-journalistiken. De 

ämnar även undersöka i vilket sammanhang de valda tidningarna rapporterar om EU, samt vem/vilka 

som ges utrymme i rapporteringen. Variablerna undersöker även politisk kommunikation och 

medielogiken för de valda nationerna, samt ämnar påvisa skillnader och/eller likheter i rapporteringen.   

 

4.5.2 Variabler av kvalitativ karaktär 

I syfte att försöka närma sig artiklarnas innehåll i åtanke av påverkan på mottagaren, såväl direkt som 

indirekt, fanns ett behov att inkludera variabler av en mer kvalitativ karaktär i studien. Följande 

variabler har varit intressanta för detta ändamål;  

Variabel 10: Värdering – Utifrån artikelns rubrik och förhållningssätt gentemot EU har variabeln 

graderats utifrån värdena 1: Positiv. 2: Negativ eller 3: Neutral.  

Variabel 11: EU:s roll - har undersökts i syfte av att se hur EU framställs i tidningarna.  

Värde 1: Hjälpande organ. 2: Överstatlig/beslutsfattande. 3: Annan. 4: Ej uttyda.  

Variabel 12: Relationer och samarbeten – har undersökts i syfte att undersöka vilka slags relationer 

artiklarna upplyser läsaren att EU har.  

Värde 1: EU och den egna nationen. 2: EU och annat medlemsland. 3: EU och icke medlemsland.  

4: EU och annat organ. 5: Ej uttyda. 

Variabel 13: Identitet och gemenskap – har undersökts i syfte av att se hur de två länderna ställer sig 

till EU.  

Värde 1: EU som ett med nationen (vi). 2: EU mot nationen (dem). 3: Ej uttyda.  

Variabel 14: Ideologiskt perspektiv – har undersökts i syfte att närma sig utifrån vem mål/intresse 

som artikeln är skriven.  

Värde 1: Nationellt mål/intresse. 2: Europeiskt mål/intresse. 3: Globalt mål/intresse. 4: Ej uttyda. 

 

4.5.3 Utveckling av variabler och dess värden  
Trots att läsaren av denna uppsats uppmanas läsa den mer utförliga begreppsförklaringen kring 

variablerna och dess värden i bilaga 2, kan det vara nödvändigt att utveckla några av dem även här.  

   Gällande variabel tre bör nämnas att brukligt vid kvantitativ analysmetod är att använda sig av 

måttet spaltcentimeter. Då materialet för denna studie bestått av nätartiklar var dock mått av 

spaltcentimeter ej möjligt och variabeln ersattes därmed av måttet antal ord. 
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   Variabelvärdet Övrigt (under variabel fyra) har för de svenska artiklarna tillgivits en kategori som 

tidningen Svd själv döpt till C-RED. För de undersökta amerikanska artiklarna tillskrevs detta värde 

för de kategorier som NYT döpt till World, International, Technology och Companies. Anledningen 

till att dessa hamnat under värdet Övrigt var för att de inte förkom särskilt ofta, och en önskan om att 

hålla ner antalet variabelvärden resulterade i att dessa fick slås samman under ett och samma värde.  

    Variabelvärdet Nyheter (under variabel fyra) kan uppfattas något diffus då alla kategorier torde 

klassas som nyheter. Värdet är dock taget för en kategori som Svd valt att kalla just nyheter, och 

önskvärt vore att veta vad som exakt menas med kategoriseringen. Tyvärr återfanns dock ingen 

utförlig beskrivning av Svd:s kategorisering av nyheter och värdet antogs för denna studie detta till 

trots. 

    Gällande variabeln Rumsbestämning så påvisades att NYT har en mer utbredd kategorisering än 

Svd, och för att kunna avläsa artiklarna utifrån samma kodschema lades artiklar som NYT placerats 

under kategorierna Europe, Middle East, Asia/Pacific och Africa under variabelvärdet Utrikes. US 

Economy och samtliga Business-kategorier hamnade under värdet Ekonomi/Business.     

    Vid avkodning av variabeln Värdering har en viss tolkning skett, och denna utan någon vedertagen 

metod som grund. Bedömningen om huruvida artikeln ansågs vara av positiv, negativ eller neutral 

karaktär gjordes utifrån artikelns rubrik och innehållets förhållning gentemot EU. Bedömning gjordes 

endast i de fall där det var tydligt att uttyda, där bedömning inte gick att göras fick artikeln värdet 

neutral. Den positiva och/eller negativa värderingen gjordes utifrån den nation vars tidning artikel 

undersökts. Med andra ord; en artikel berörande t ex EU:s granskande av amerikanska lagar kan antas 

vara negativ utifrån NYT:s perspektiv, om det framgick att USA (nationen) själva var emot denna 

granskning.  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 
En studies giltighet (validitet) baseras på att man verkligen undersökt och mätt det som varit avsiktligt 

att undersöka. (Eliasson, 2010:17) Denna studie har haft som avsikt att undersöka två nationers 

rapportering om EU över tid, och för att uppnå högsta möjliga validitet har de bäst lämpade metoderna 

för såväl insamling av material som undersökning av data tillämpats. Den kvantitativa 

innehållsanalysen lämpar sig bäst då man vill mäta frekvens, vilket denna studie ämnat göra bland 

annat i fråga om rapporteringens omfång samt vilka aktörer som får utrymme i rapporteringen. 

    De undersökta variablerna som ingått i denna studie följer ett kodschema som prövades flertalet 

gånger på slumpmässigt utvalda artiklar innan det sattes i bruk, för att försäkra att kodschemat 

verkligen mätte det som ämnats mätas. Det slumpmässiga urvalet av datum från vilka artiklarna är 

hämtade, stärker undersökningens validitet ytterligare då yttre faktorer och/eller omständigheter (så 

som t ex en särskild händelse eller företeelse) inte varit av betydelse och har därmed heller inte 

påverkat studiematerialet.    
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    Reliabilitet handlar om en undersöknings pålitlighet. Med det menas att en undersökning ska kunna 

upprepas utan att resultatet förändras. (ibid:14) Desto mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa, 

desto högre reliabilitet har undersökningen. Ur vetenskaplig synvinkel är detta viktigt för att andra ska 

kunna kontrollera de data som undersökningens slutsatser bygger på. En studies reliabilitet bedöms 

utifrån hur mätningarna utförs samt hur noggrant de bearbetats. (ibid:15) För att denna studie skall 

uppnå högsta möjliga reliabilitet har samtliga artiklar som ingått i undersökningen kodats av i två 

omgångar. Detta för att undvika felkodning samt för extra noggrannhet och rättning av eventuella 

misstag som kan ha skett vid inmatning av resultatet. För att möjliggöra för en eventuell framtida 

upprepning av en undersökning krävs tydliga riktlinjer för metodens tillvägagångssätt. Med detta i 

åtanke har det kodschema som använts för denna studie upprättats så klart och tydligt som möjligt. 

Den erhålls, som tidigare nämnt, i bilaga 2 och läsaren uppmanas läsa den för ökad förståelse.  

     

4.7 Metodreflektion 

Kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen som metod finns och främst är den att metoden angriper 

området på ett förenklat sätt. Kritiker menar på att analysen, genom att studera separata delar, riskerar 

att gå miste om helhetsperspektivet. Vidare anser kritiker att metoden är mekaniserad och inte går 

tillräckligt in på djupet inom det undersökta området, vilket de anser att en kvalitativ metod gör bättre. 

Genom att inkludera variabler av en mer kvalitativ karaktär för undersökningen har denna studie 

försökt närma sig materialet utifrån bästa förutsättning och försökt kringgå detta. Värt att poängtera i 

och med denna undersöknings kvalitativa variabler är dock att de har tolkats och analyserats av en 

person som inte har engelska som moderspråk, något som kan ha kommit att påverka avkodning av det 

undersökta materialet från NYT.  

    Ytterligare en faktor som kan ha påverkat avkodningen av det insamlade materialet är att studien 

genomförts av en person som är född och uppvuxen i Sverige, och har således ett svenskt 

förhållningssätt. Värderingar, tankegångar och slutsatser baseras därmed utifrån ett svenskt perspektiv. 

Detta har försökts kringgå i högsta möjliga mån, men att helt skala av svenskheten är omöjligt och de 

svenska glasögon utifrån vilka studien är genomförd bör tas med i beaktning.  

    Vidare bör det påpekas att denna studie, med en författare, endast har ett förhållningssätt vilken stått 

som grund för tolkning och analysering. Kodschemat är konstruerat av en person och avkodning, 

tolkning och analyserna av densamme. Idealt vore att fler personer låtit utforma kodschemat så att 

tolkning och analys på bästa sätt upprätthållits. Dock har det kodschema som undersökningen följt 

inspirerats av andra forskares, däribland Tjernström. Avkodningen har som tidigare nämnts också 

genomförts två gånger, detta i hopp om att få ett så trovärdigt resultat som möjligt 

    Även mängden artiklar som ingått i undersökningen och som önskvärt vore varit större är värt att 

poängtera. Grundtanken var att låta tre datum från respektive månad och år stå som studiematerial. 

Här var dock den tid som fanns till förfogande för studien en betydande och påverkande faktor. 
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Sökningen, insamlandet och sorteringen av materialet var tidskrävande och efter den första omgången 

var revidering av den ursprungliga idén tvunget. Vidare så gav sortering utefter relevans ett bortfall, 

något som följaktligen påverkat mängden material ytterligare. Även valet av nätartiklar över faktiska 

artiklar kan ha bidragit till ett bortfall, då man inte kan vara säker på att alla artiklar publicerats på de 

använda sökmotorerna, samt huruvida artikelsökningen gav rättmätigt träffresultat.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  33 (69) 
 

5. Resultatredovisning 

_____________________________________________________ 

I följande kapitel redovisas för det resultat undersökningen gett. Resultatet presenteras utifrån de 

undersökta variabler som ingått i studien och framförs med beskrivning och anknytning till uppsatsens 

syfte.  

_________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Antal artiklar 

Antalet artiklar som ingått i denna studie är 108st från tidningen Svd och från tidningen NYT uppnår 

antalet 75st. De är fördelade per år enligt följande: 

 

 
Svenska Dagbladet The New York Times 

2009 35st 26st 
2006 23st 28st 
1998 50st 21st 

 

 

Resultatet av denna variabel påvisar att Svd publicerade betydligt fler artiklar i ämnet 1998 jämfört 

med de övriga två undersökta åren. NYT däremot höll en relativt jämn fördelning av sitt publicerade 

material om ämnet i fråga för samtliga år.  

 

5.2 Artikelstorlek 

Som framgår av diagram 1 och 2 så skiljer sig artiklarnas storlek åt, både i jämförelse tidningarna 

emellan men även för individuell tidning per år. För det undersökta året 1998 var majoriteten av 

artiklar berörande EU av kortare karaktär, cirka 100-200 ord. Detta påvisas vara fallet för både Svd 

och NYT. 2006 hamnar majoriteten av artiklarna hämtade från Svd på en kvantitet kring 400-700 ord, 

medan de undersökta artiklarna från NYT hamnar på ett större mått och överskrider i majoriteten av 

fall 1000 ord. 2009 har kvantitetsmåttet för Svd spridits ut och uppnår en majoritet av artiklar 

innehållande över 1000 ord, samtidigt som artiklar av kortare karaktär återigen ökat i mängd. De 

amerikanska artiklarna fortsatte jämförelsevis vara stora och majoriteten av undersökta artiklar från 

året 2009 hamnar mellan 700-800 samt 1000-2000 ord.  

 

Tabell 1: Antal artiklar, fördelat per tidning och år 
 

N: 183 
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5.3 Placering i tidningen 

I syfte av att ta reda på vart i tidningen som läsaren möter EU var variabeln placering intressant att 

undersöka. Resultatet visade på att Svd nämner EU främst under kategorierna utrikes och nyheter, 

medan NYT placerade majoriteten av de undersökta artiklarna under kategorierna utrikes och 

ekonomi. För Svd gäller detta resultat för åren 2009 och 2006. Året 1998 kunde variabeln inte avkodas 

då Svd inte angett någon kategori på de artiklar som ingått i undersökningen för det året.  

    Variabelvärdet nyheter var som högst för Svd året 2009. 2006 hamnade majoriteten av tidningens 

artiklar under kategorin utrikes (femton stycken). För samma år placerades även några artiklar under 

kategorin övrigt (sju stycken), vilket är ett värde som inte återhittades på artiklar från de två andra 

åren. Placeringen av de undersökta artiklarna från tidningen NYT har förändrats över tid. Tio artiklar 

från året 1998 hittades under variabelvärdet ekonomi/business och elva stycken för året 2009, medan 

antalet uppnådde en betydligt lägre siffra för året 2006 då endast fem stycken återfanns under samma 

variabelvärde. De dominerande kategorierna för året 2009 var ekonomi/business och utrikes. 2006 

hamnade majoriteten artiklar under utrikes och övrigt, och för året 1998 var de dominerande 

kategorierna ekonomi/business och övrigt. Majoriteten av de artiklar som hamnade under 
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variabelvärdet övrigt var de som NYT hade placerat under World, International och Companies.       

     

5.4 Dateringsort  
Av intresse för att se vart informationen om EU kommer ifrån var variabeln dateringsort intressant att 

titta närmare på. För Svd var majoriteten av artiklarna inte ortsdaterade, vilket gav ett stort bortfall på 

denna variabel i kodningen. Endast en av de undersökta artiklarna från Svd för året 2009 var 

ortsdaterad och detta från annan europeisk ort (Wien). För 2006 var en artikel daterad i Bryssel, tre 

från annan europeisk ort (Helsingfors och Bonn), samt en från övrig ort (Washington). Från 1998 års 

artiklar var sex daterade i Bryssel, två från annan europeisk ort (Köpenhamn och Strasbourg). 

Resterande artiklar saknade dateringsort och placerades under variabelvärdet ej angivet.  

    Resultatet visade att NYT ortsdaterade sina artiklar med högre frekvens än Svd, då endast fåtalet 

hamnade under värdet ej angivet. Majoriteten av artiklarna från 2009 föll under annan europeisk ort 

vilka innefattar bland annat Paris och Köpenhamn, samt under kategorin övrig ort som innefattar 

bland annat Teheran och Kairo. Detta mönster hittas även från åren 2006 och 1998. Artiklar daterade 

Bryssel uppnådde antalet tre för 2009, fem för 2006 och en för 1998.   

     

5.5 Genom vilken källa? 

Resultatet för denna variabel visade på liknande benägenhet hos såväl Svd som NYT; majoriteten av 

artiklarna från samtliga år är skrivna av en medarbetare på tidningen. För de fall då nyheten kom ifrån 

en byrå påträffades majoriteten av de svenska artiklarna från en nationell byrå så som TT, medan 

majoriteten artiklar från nyhetsbyråer för NYT kom från utländska sådana.  

    Ingen av artiklarna från Svd under åren 2009 och 2006 var utskrivet publicerade av en EU-

korrespondent. Från 1998 hittades fem artiklar publicerade av en EU-korrespondent. Artiklarna från 

NYT däremot angav sig vara publicerade av en EU-korrespondent i fyra samt fem gånger från åren 

2009 och 2006, men ingen från 1998. Vidare saknade Svd i den här variabel en angivelse i fler fall än 

NYT.  

     

5.6 Rumsbestämning  

Denna variabel syftade till att undersöka i vilket geografiskt rum som EU återhittades i rapporteringen. 

För den svenska sidans del förekom EU minst i globala sammanhang. Antalet artiklar som utspelade 

sig på den globala arenan påvisades vara låg för samtliga av de tre undersökta åren. Värdet uppträdde 

som högst 2009 och då med antalet fyra. Differensen i de svenska artiklarnas rumsbestämning var som 

mest påtaglig för undersökningsåret 1998. Här hittades ett markant övertag av de med nationellt 

perspektiv; tjugonio av de undersökta femtio artiklarna värderades vara av nationell karaktär. Det 

europeiska perspektivet återhittades på andra plats såväl 1998 som 2009 för de undersökta svenska 

artiklarna, medan värdet delade första plats med regionalt perspektiv för 2006. Det nationella 
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rumsperspektivet trappades ner betydligt för åren 2006 och 2009 i förhållande till 1998. Den jämnaste 

fördelningen för variabeln av de undersökta svenska artiklarna påträffades 2006. Här delade det 

regionala och europeiska perspektivet en första plats. Det nationella hittades på en andra plats med 

endast en artikel ifrån, och det globala på en tredje plats med fem färre.  

    Vad gäller de amerikanska artiklarna så påträffades fler vara av global karaktär jämfört med de 

undersökta svenska artiklarna. Lika många artiklar hittades för nationellt perspektiv som för globalt 

perspektiv under året 1998. Variabelvärdet som låg i topp det året var det europeiska. 2006 innehade 

majoriteten av de amerikanska artiklarna ett regionalt perspektiv, som 2009 delade första plats med det 

europeiska. Till skillnad mot den svenska rapporteringen var det nationella perspektivet det som 

förekom minst i de amerikanska artiklarna. 2006 placerades endast två artiklar under detta värde.   

  

 

 
 

5.7 Aktörer 

I syfte att ta reda på vem och vad som förekommer i artiklar där EU nämns undersöktes denna 

variabel. Värt att poängtera för redovisning av detta resultat är att vardera artikeln kan inneha fler 

aktörer än en, det vill säga att en och samma artikel kan anges såväl variabelvärdet utländsk politiker, 

som berörd person och/eller expert. I diagram 4 och 5 anges sammantaget antalet aktörer för vartdera 

året och tidning.   

    Som framgick från undersökning av samtliga artiklar har aktörer i den svenska rapporteringens fall 

ändrat utseende sedan 1998. Då återhittades variabelvärdena den egna nationen, EU som organ samt 

nationell politiker i stor mängd av artiklarna och mindre fokus låg på aktörer så som utländsk 

politiker, EU-tjänsteman samt icke EU-land. 2006 skiftade aktörerna betydligt från 1998; EU-land, 

andra organ, utländsk politiker samt icke EU-land kom att få större plats. EU som organ påträffades 

fortfarande i topp, men inte långt ifrån utländsk politiker och EU-land. De mest förekommande 

aktörerna för 2009 var återigen EU som organ, men också aktörer så som icke EU-land samt nationell 

politiker hittades i toppen. Gemensamt för samtliga undersökta artiklar från Svd var de aktörer med 

lägst frekvens. Dessa var EU-tjänsteman, expert och annat organ.  
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     Antalet aktörer i de undersökta amerikanska artiklarna påträffades i förhållande till de svenska 

artiklarna vara av högre antal. En ökning av aktörer så som EU-land, utländsk politiker samt EU-

tjänsteman kunde uttydas i NYT från 1998 till 2009. Antalet nationell politiker höll sig jämn över de 

tre undersökta åren och uppkom omkring fem gånger per år. Även den egna nationen samt aktörer 

som EU-land påträffades till antalet vara jämn, och uppkom ungefär tio till femton gånger för vartdera 

året. 2006 var det år som innehöll flest aktörer (120st) och under detta år påträffades även en del 

avvikande av aktörer från de övriga åren. EU som organ nämndes i betydligt fler fall, likaså aktörer 

som icke EU-land. Under detta år påträffades även aktörer som expert, annat organ samt andra 

aktörer med högst frekvens. Under kategorin andra aktörer återfanns främst religiösa ledare och 

terroristgrupper. 

 

 
 

 

 
 

 

5.8 Ämne 

I syfte att ta reda på i vilket sammanhang som EU presenteras för mottagaren har variabeln Ämne varit 

av betydelse att undersöka. Även för denna variabel kunde flera värden uttydas i en och samma artikel, 

det vill säga att en artikel kunde beröra såväl ekonomi, som säkerhet och handel. Antalet ämnen per år 

och tidning redovisas i tillhörande diagram 6.  
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    Som kan uttydas från diagram 6 berörde majoriteten av Svd:s artiklar EU i samband med EU-

frågor. Variabelvärdet påträffades med högst frekvens för det undersökta året 1998, och var påtagligt 

överlägset övriga ämnen. De vanligaste EU-frågorna som berördes i artiklarna från detta år handlade 

om EMU och Amsterdamfördraget. Handel/Industri var det variabelvärde som med sin förekomst 

placerades på en andra plats. Migration var helt avvikande för undersökningsåret 1998, men kom att 

bli vanligare under 2006 för att sedan sjunka i antal igen för året 2009.  

    Ämnet med högst frekvens för de undersökta amerikanska artiklarna var ekonomi och 

handel/industri. Dessa hittades i topp såväl 2009 som 1998, medan det under året 2006 påvisades mer 

fokus på ämnen som säkerhet, konflikter/krig och MR/demokrati. Ämnen som migration, utbildning, 

arbetsmarknad och informativt om EU var de variabelvärden med lägst förekomst för samtliga NYT:s 

artiklar från de undersökta tre åren.   

 

 
 

 

2009 Svd 
(n:41)

2006 Svd 
(n:30)

1998 Svd 
(n:62)

2009 NYT 
(n:31)

2006 NYT 
(n:39)

1998 NYT 
(n:28)

Ekonomi 4 2 7 4 2 7

Migration 2 3 0 0 1 0

Utbildning 0 2 3 0 2 0

Miljö/hälsa 5 3 2 2 3 0

Arbetsmarknad 2 2 6 1 0 0

Säkerhet 5 3 2 2 6 1

Informativt 1 0 3 0 0 0

Konflikter/krig 4 4 1 4 6 3

MR/demokrati 5 3 4 3 8 2

EU-frågor 8 5 21 4 4 5

Handel/industri 2 1 9 10 4 8

Övrigt 3 2 4 1 3 2
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5.9 Värdering av artikeln  
Majoriteten av artiklarna som ingått i undersökningen av denna variabel påträffades vara av neutral 

karaktär och detta gäller för båda tidningarna.  För Svd:s räkning värderades ingen artikel vara av 

negativ karaktär under året 2006. För året 2009 uppnådde kvantiteten negativa artiklar antalet sex, och 

för 1998 var antalet tolv. För majoriteten av artiklar av negativ karaktär från undersökningsåret 1998 

var inställningen direkt riktad mot EU. Främst berörde dessa artiklar nya EU-lagar eller granskningar 

som påverkade Sverige, vilket förmedlades på ett negativt sätt. I några av artiklarna uttalade sig även 

en berörd person, som var mindre positivt inställd till EU. Den negativa läggningen för året 2009 

yttrade sig främst genom att nämna EU i sammanhang om migration, invandring och utanförskap, och 

detta ur en negativ synvinkel. Positiva artiklar från tidningen Svd uppnådde antalet fyra stycken för 

2009, tre för 2006 och fem för 1998. Exempel på positiv artikel berörde svenskt arbete med 

jämställdhet, och hur detta mottagits på ett uppskattat sätt under EU-ordförandeskapet. En annan 

artikel med positiv ton handlade om ett EU-lett biståndsprojekt.   

    Jämförelsevis förhöll sig de amerikanska artiklarna mer neutrala än de svenska. Likt Svd:s 

tendenser för undersökningsåret 1998, förekom den negativa värderingen i NYT:s artiklar främst som 

direkt riktad mot EU. Det kunde t ex beröra EU:s ogillande inställning gentemot nationella 

(amerikanska) lagar och regler – så som exempelvis övervakning och spaning. Artiklar av negativ 

karaktär från tidningen NYT uppnådde antalet tre för 2009, fyra för 2006 och två för 1998. Antalet 

positiva artiklar uppgick till antalet två för 2009, en för 2006 och fyra för 1998. Exempel på positiv 

artikel från NYT berörde ett samarbete mellan USA, EU, Kina och Ryssland om att utveckla och 

förbättra energiförbrukningen i världen.  
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5.10 EU:s roll 
Ytterligare en aspekt som kan komma att påverka mottagarens attityd gentemot EU handlar om den 

roll som EU tillskrivs av medierna, vilket gjort att denna variabel ingått i undersökningen. Inte alla av 

de undersökta artiklarna berörde EU:s roll, men av dem där variabeln kunde uttydas såg förmedlingen 

ut enligt följande: 

 

 
EU:s roll 

2009 
(Svd) 

2006 
(Svd) 

1998 
(Svd) 

2009 
(NYT) 

2006 
(NYT) 

1998 
(NYT) 

Hjälpande organ 11 2 2 3 3 2 

Överstatlig/beslutsfattande 4 9 20 8 7 8 

Annan (medlare/granskare) 8 5 13 13 13 5 

         

  

Hos artiklarna från Svd kunde uttydas en skillnad i tillskrivningen av EU:s roll, från undersökningsåret 

1998 till 2009. Majoriteten av artiklarna från 1998 nämnde EU som ett överstatligt organ eller som 

granskare. Variabelvärdet hjälpande organ påvisades endast i två av de undersökta artiklarna från året 

1998, ett resultat som även gäller för 2006. Medan rollen som hjälpande organ låg i topp 2009, då elva 

artiklar påträffades tillskriva EU denna gestaltning. Främst handlade hjälpen detta år om ekonomi 

och/eller försvar; att EU lånade ut pengar, gav bistånd eller hjälpte till med militära insatser.  

    Rollen som EU tillskrevs mest i NYT för de undersökta åren 2009 och 2006, handlade om rollen 

som medlare och/eller granskare. Likt de svenska artiklarna var rollen som överstatlig den överlägsna 

för undersökningsåret 1998. I dessa fall handlade det ofta om nya EU-lagar som skulle antas i EU-

länderna. Den överstatliga karaktären de övriga två undersökningsåren berörde främst EU-direktiv 

som påverkade USA, exempelvis ifråga om säkerhet och handelsavtal.  

     

5.11 Relationer & samarbeten 

EU har en position som innefattar relationer och samarbeten, och utifrån denna variabel har artiklarna 

undersökts i syfte att ta reda på vilka relationer och samarbeten som läsarna av de undersökta 

tidningarna får ta del av.  

    Som framgår från diagram 9 var variabelvärdet relationer/samarbeten mellan den egna nationen och 

EU den mest förekommande för artiklar från Svd under året 1998. Det som låg i fokus var hur Sverige 

påverkades och granskades av EU i olika områden. Relationer/samarbeten mellan EU och ett icke-

medlemsland var variabelvärdet som påträffades med högst frekvens under 2006 och detta höll i sig 

även år 2009, samtidigt som variabelvärdet relationer/samarbeten mellan den egna nationen och EU 

återigen ökade. För det undersökta året 1998 påträffades ingen artikel från Svd om relationer som 

berörde EU och ett annat organ, så som t ex FN eller Röda Korset. Detta variabelvärde påträffades 

Tabell 2: EU:s roll, Svd + NYT N: 136 
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dock samtliga år i artiklar från NYT, om så endast i ett fåtal artiklar.  

    Vad gäller det undersökta materialet från NYT så var relationen mellan EU och ett icke-

medlemsland det variabelvärde som påträffades med högst antal. För undersökningsåret 2006 hittades 

den främsta skillnaden i variabeln, där sexton av tjugofem artiklar tillskrevs värdet relationer/ 

samarbeten med ett icke EU-medlemsland. 2009 var fördelningen mellan variabelvärdena jämnare, 

och relationer/samarbeten med ett medlemsland påträffades med nästan lika hög kvantitet som de 

artiklar berörande relationer/samarbeten EU och ett icke medlemsland. Relationen EU och den egna 

nationen trappades ner till en tredje plats för året 2009, jämfört med andra plats för både 2006 och 

1998.    
 

 
  

 

5.12 Identitet & gemenskap 

När det kommer till frågan huruvida det finns en europeisk gemenskap eller ej, och i åtanke av den 

medborgaridentitet som Dahlgren (1999) nämner så har variabeln identitet och gemenskap varit 

intressant att undersöka.  

    Fördelningen av variabeln och dess värden tedde sig enligt följande;  

 

 
EU som ett med nationen ("vi") EU mot nationen ("dem") Ej uttyda 

2009 (Svd) 25 0 10 
2006 (Svd) 14 0 9 
1998 (Svd) 31 11 8 

2009 (NYT) 7 8 11 
2006 (NYT) 10 4 14 
1998 (NYT) 6 7 8 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Svd 2009 (31st) Svd 2006 (18st) Svd 1998 (40st) NYT 2009 (23st) NYT 2006 (25st) NYT 1998 (13st)

Relationer & samarbeten: Svenska Dagbladet + The New York Times

EU och den egna nationen EU och ett annat medlemsland EU och ett icke medlemsland EU och annat politiskt organ

Diagram 9: Relationer & samarbeten, Svd + NYT 

Tabell 3: Identitet & gemenskap, Svd + NYT 

N: 150 

N: 183 



 

  42 (69) 
 

Enligt tabell 3 kan uttydas att majoriteten av de undersökta svenska artiklarna förhöll sig som ett med 

EU, med undantag för 1998 där elva av artiklarna hamnade under variabelvärdet EU som dem. De 

flesta av dessa artiklar berörde frågor om EU-lagar och fördrag, och attityden var att Sverige blev 

överköra av EU. Förhållandevis så rapporterades dock EU-frågor som en del av det svenska, och de 

allra flesta artiklar nämnde EU som vi när det kom till förhållanden gentemot andra nationer och/eller 

andra aktörer.  

    För den amerikanska delen påträffades fördelningen av dem och vi vara mer jämn. 2006 var 

attityden som mest positiv och gemenskapen med EU var som störst. I dessa fall handlade det mest om 

relationer med andra länder, där USA och EU stod på enad front. I de fall där det i artikeln kunde 

uttydas en attityd av EU som dem var då USA inte direkt hade någon roll i artikeln, eller då EU kom 

med beslut som inte gynnade USA.   

 

5.13 Ideologiskt perspektiv 

Den här variabeln syftade till att undersöka vem eller vilkas intressen som kunde uttydas i 

rapporteringen. Var materialet skriven utifrån ett nationellt, europeiskt eller globalt mål/intresse/syfte?  

    Kodning av samtliga artiklar visade att den amerikanska rapporteringen kunde uppfattas innehålla 

fler intressen, därav överskrider antalet variabelvärden antalet undersökta artiklar i detta resultat. För 

den svenska rapporteringens del var det tydligare ideologiska perspektiv som angavs.  

    Som kan uttydas från diagram 10 var majoriteten av de svenska artiklarna skrivna med ett nationellt 

ideologiskt perspektiv. Detta var som mest påtagligt för året 1998, där fyrtio artiklar av femtio föll 

under variabelvärdet. För de övriga två undersökta åren var differensen mellan det nationella 

ideologiska perspektivet och det europeiska inte lika hög, utan de upptog ungefär lika hög frekvens.  

Frånvarande i den svenska rapporteringen var det globala ideologiska perspektivet, som endast 

återhittas i tre av samtliga undersökta artiklar.  

     För de undersökta amerikanska artiklarna påträffades det ideologiska perspektiv som placerades 

under kategorin europeiskt som det dominerande. Men även här kunde det nationella intresset uttydas 

med högre frekvens än det globala.    
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6. Analys 
__________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel redogör för analys. Den är genomförd utifrån resultatet från det empiriska materialet 

sammantaget med reflektioner från tidigare beskrivna teorier och begrepp. Variablerna har 

analyserats var för sig, och presenteras följaktligen separat. 

__________________________________________________________________________________   

 

6.1 Antal artiklar  
Resultatet för denna variabel påvisade att Svd:s kvantitet i fråga om rapportering om ämnet EU avtagit 

för de undersökta perioderna. För det undersökta året 2006 hade kvantiteten avtagit med drygt 50 % i 

jämförelse med den undersökta perioden 1998. Dock ökade kvantiteten igen för det undersökta året 

2009, men uppkom inte i samma antal som för året 1998. Detta kan antas bero på att det svenska 

medlemskapet i EU fortfarande var relativt nytt och att landet befann sig i ett så kallat installations-

stadium. Man kan anta att denna orsak resulterade i att det för året 1998 fanns mycket att rapportera 

kring, och att det var av betydande intresse för såväl tidningen som för läsaren att uppdateras och hålla 

sig a jour om detta nya. Att året 2006 påvisade lägst kvantitet om ämnet kan antas bero på att det var 

valår i Sverige och fokus för Svd:s rapportering kan därmed kommit att skiftat till en mer nationell 

arena. Likaväl kan ökningen av rapporteringen i ämnet EU för året 2009 antas bero på det svenska 

EU-ordförandeskapet.  

    Medan Svd visade på en nedgång i sin rapportering om EU påvisade NYT en ökning i sin 

rapportering kring ämnet. Detta kan antas bero på ökade relationer och samarbeten mellan USA och 

EU, något som kan antas givit ett större intresse för tidningen att rapportera kring EU och informera 

sina läsare om.  

    Ser man till denna variabel utifrån dagordningsteorin, där medier har en betydelse för att skapa 

intresse och att rikta uppmärksamhet åt ett särskilt ämne, kan en analys uppvisa att intresset för att 

hålla sina läsare uppdaterad om ämnet EU har skiftat genom åren, och detta gäller för båda av de 

undersökta tidningarna. I fråga om kvantitet har ämnet EU fått en lägre prioritering att ha på agendan 

hos tidningen Svd, medan NYT uppgraderat sitt intresse av att hålla EU på sin dagordning. I och med 

detta kan antas att agendan hos mottagare av de båda tidningarnas informationsförmedling således har 

kommit att skiftat genom åren. För mottagare av Svd:s rapportering kan antas att EU var ett mer 

omtalat och diskuterat ämne 1998 än vad det var för samma mottagare åren 2006 och 2009. Medan 

mottagare av NYT:s nyhetsförmedling kan antas ha ökat sitt intresse av ämnet EU.   

    I anknytning till Strömbäcks (2000) definition av politisk kommunikation, där medierna har en 

särställning i att fungera som länk mellan politiska ämnen och medborgarna, kan analys av denna 

variabel sammantaget för de undersökta tidningarna och perioderna dock antas fungera väl – då 

samtliga av de utlottade datumen som stått som grund för insamlandet av material, påträffades inneha 
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artiklar berörande ämnet. Med andra ord, sökningen gav träff på ämnet för vartdera datum vilket 

således kan antas visa att medierna finner sin roll som denna länk vara av betydelse.  Vidare så kan 

analys av variabelns resultat i enlighet med dagordningsteorin och begreppet medievärdering, antas att 

de båda undersökta tidningarna bedömer information om EU som värdig att prioritera över andra 

företeelser och förmedla till sina läsare, samt vara av intresse att hålla på agendan.  

 

6.2 Artikelstorlek 
Likt den föregående variabeln undersöktes denna med dagordningsteorin i åtanke. Resultatet gav att 

det råder skillnad i de undersökta tidningarnas rapportering när det gäller artikelstorlek, där de 

amerikanska artiklarna i flertalet fall påträffades vara av längre karaktär än de svenska. Detta kan antas 

bero på de aktuella nationernas olikheter ifråga om medieideologi. Som nämndes i det inledande 

kapitlet anger Hadenius & Weibull (2008) att sociala ansvarsideologin kan appliceras för Sverige, 

medan den frihetliga ideologin kan appliceras för USA. Som förespråkare för den sociala 

ansvarsideologin kan de svenska artiklarnas korta karaktär för året 1998 antas förklaras i att Svd såg 

en förpliktelse i att sprida information om EU som var av direkt betydelse för mottagarna, dvs. 

informerande och kunskapsspridande i enlighet med ideologin. Att rent informativt, kort och koncist, 

uppdatera sina läsare om EU kan antas ha prioriterats över artiklar av längre karaktär innehållande 

företeelser som inte direkt berörde ämnet.  

    Jämförelsevis påvisade resultatet av denna variabel en högre kvantitet i form av antal ord per artikel 

hos NYT, vilket även det kan hitta en förklaring i konstaterandet att USA lyder efter den ideologi som 

har som främsta utgångspunkt att föra fram åsikter och skapa opinion. Detta kan antas ge resultatet att 

de amerikanska artiklarnas innehåll, vid sidan av att vara kunskapsspridande och informerande, även 

fungerar som öppningsport för debatt vilket kan resultera i att de således innehåller flertalet ord per 

artikel och får en bredare omfattning.   

 

6.3 Placering i tidning 
Resultatet av denna undersökta variabel visade på att NYT främst placerar ämnet EU under värdet 

ekonomi/business, vilket vid en analys av den roll som bland annat Strömbäck (2009) tillskriver 

medierna som informerade och upplysande, kan i och med resultatet antas hänföras en särskild grupp 

av medborgare, dvs. de som läser ekonomisidorna. Detta kan bland annat knytas an till Lippmans 

(Berglez, 1999) kritik om huruvida medierna verkligen uppnår rollen som kunskapsförmedlare av 

verkligheten till medborgarna. Genom att placera ämnet under en kategori som just ekonomi, en 

kategori som kan antas inte läses av alla tidningens mottagare, riskeras att en viss del av mottagarna 

exkluderas och EU kan således falla bortom deras kunskapsfält. Följaktligen kan, i enlighet med 

Lippman, antas att journalistiken ur detta hänseende misslyckats i sin uppgift i att sprida 

samhällsinformation som kunnat bringa kunskap åt den generelle medborgaren. 
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     Ser man till det som Habermas (Månsson, 2007) nämner om att medier idag har kommit att frångå 

den rationella diskussionen om offentliga angelägenheter för att istället uppta en roll som förmedlare 

av skandaler, skvaller och underhållande nyheter, så kan resultatet ifrån denna variabel antas falsera 

hans påstående då ekonomisidorna ej platsar in under benämningen underhållning. Dock poängterar 

också Habermas att när det kommer till rapportering om just EU så läggs fokus på ekonomiska 

angelägenheter och att detta bidrar till att medborgarna förlorar andra betydelsefulla aspekter. Detta 

påstående kan resultatet från variabeln däremot antas styrka. Ur denna synvinkel kan även Palms 

(2001) konstaterande om att EU-journalistiken saknar den estetik som behövs för att nå ut till den 

generelle läsaren göras gällande.      

    Resultatet gav att Svd främst placerar EU under kategorier som utrikes och nyheter, vilket kan 

förmodas nå fler av tidningens läsare då dessa kategorier inte är lika nischade som ekonomidelen. 

Dock kan det vara värt att påpeka att kategorin utrikes kan antas vara ett värde som styrker Palms 

påpekande att EU-journalistiken saknar närhet. För likt placeringen ekonomi kan även kategorin 

utrikes komma att falla bortom läsarens intresse, då placeringen kan antas associera till något långt 

bort och som inte direkt berör mottagaren. Med det menat att information som hittas under denna 

placering vare sig är lokalt eller nationellt förankrat, och kan följaktligen komma att trappas ned på 

intresseskalan hos läsaren.   

    Att det råder skillnad i resultatet av denna variabel mellan de undersökta tidningarna kan också 

antas bero på nationernas förhållande till EU, där USA kan antas ha en mer direkt ekonomisk och 

affärsinriktad relation till EU, vilket följaktligen kan leda till att tidningen placerar nyheter om EU 

främst under dessa variabelvärden.  

 

6.4 Dateringsort 
Resultatet från denna variabel påvisade en högre kvantitet av ortsdaterat material från tidningen NYT, 

och att de amerikanska artiklarna täckte fler europeiska orter än de ortsdaterade artiklarna från Svd. 

Att fler orter än just Bryssel återhittades för det undersökta materialet kan antas bero på att EU:s 

verkningsområde är större än just där huvudkontoret finns, och således hittas information att förmedla 

på fler platser. Resultatet kan vid en analys utifrån Palms (2001) konstaterande om EU-journalistikens 

avsaknad av närhet, relevans och autonomi antas vara gillande. Resultatet, som påvisade en brist av 

ortsdaterat material från Svd samt omfattande täckningsområde från den amerikanska tidningen, kan 

även antas påvisa att det saknas en sammanbunden offentlighet som gestaltar information på EU-nivå, 

som Palm påpekar i sin avhandling. Att det råder skillnad i ortsdatering, tidningarna emellan, kan även 

antas bero på skillnader i de undersökta tidningarnas ekonomi där NYT kan antas ha större resurser än 

Svd.  
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6.5 Källa 
För denna undersökta variabel påvisades ett resultat som gav att både NYT och Svd, i majoriteten av 

fall, publicerade material från en medarbetare på tidningen. Resultatet påvisade även att det råder brist 

av publicerat material från EU-korrespondenter. Artiklar som angivet var skrivna av EU-

korrespondenter återhittades i fler fall hos tidningen NYT än Svd. Vid analys av detta resultat kan 

återigen knytas an till Palm (2001), och resultatet kan anta förklaras med det som Palm påpekar om 

EU-journalistikens förutsättningar, där källorganisationer och marknadsdisciplin är en motgång. 

Resultatet från denna variabel påvisade inte bara en avsaknad av användandet av EU-korrespondenter, 

utan även att angivelse saknades för flertalet av artiklarna – detta främst för materialet hämtat från 

tidningen Svd. Källangivelse kan antas vara av betydande vikt för läsaren om huruvida informationen 

uppfattas vara legitim eller ej. Och i åtanke av det som Strömbäck (2004) påpekar om medborgarens 

uppfattning om medierna som legitima förmedlare av nyheter kan detta resultat vara beaktningsvärd.  

    I åtanke av det som Altheide och Snow (1979) påpekar om att se nyhetsförmedling ur ett 

ekonomiskt syfte kan resultatet som påvisade skillnader i tidningarnas användande av EU-

korrespondenter eventuellt förklaras i rådande skillnader gällande ekonomiska tillgångar och resurser 

för de två tidningarna, där NYT kan antas vara överlägsen Svd. Vidare kan förmodas att det ur en ren 

ekonomisk synvinkel är mer gynnsamt att använda sig av såväl medarbetare på plats som av material 

från nationella nyhetsbyråer. Vilket var ytterligare en aspekt där resultatet påvisade en högre företeelse 

för de undersökta artiklarna från Svd.  

 

6.6 Rumsbestämning 
Resultatet från undersökning av denna variabel visade att materialet skiljer sig åt tidningarna emellan. 

Den globala rumsbestämningen, som var ett av de dominerande värdena hos NYT, var det värde som 

förekom med lägst kvantitet i de undersökta artiklarna från Svd. För Svd:s del påträffades en majoritet 

av artiklar med nationellt samt regionaltperspektiv, medan fördelningen mellan rumsperspektiven var 

mer jämn hos de undersökta artiklarna från NYT.  Vid analys av detta kan man ur dagordningsteorins 

synvinkel anta att resultatet till viss del kan appliceras på de aktuella nationernas relation till EU, där 

Svd (framför allt under året 1998) kan ha funnit mer intresse av att rapportera ur just ett nationellt 

perspektiv i jämförelse med NYT.  

    Det faktum att EU har sitt fäste i Europa kan förmodas bidragit till det resultat som påvisade en 

majoritet av artiklar med en europeisk rumsbestämning för de amerikanska artiklarna under året 1998. 

Att rumsbestämningen sedan kommit att jämnas ut mellan det europeiska, regionala och globala 

perspektivet för NYT:s artiklar kan antas bero på EU:s utökade verkningsområden samt den egna 

nationens expanderande relationer och samarbeten med organet.  

    Vid vidare analys kan det resultat som påvisar att artiklar från Svd innehar en låg kvantitet av de 

med global rumsbestämning, i enlighet med Nygrens (2005) påpekande om mediernas vikt i skapandet 
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av en känsla av samhörighet för medborgaren, antas bottna i tidningens prioritering över att förmedla 

nyheter av geografisk närhet till läsaren framför EU:s globala angelägenheter. Med detta menat att 

resultatet kan antas vara ett försök från tidningens sida i att minska organets abstrakta karaktär i och 

med att placera ämnet närmre mottagaren.     

 

6.7 Aktörer 
Resultatet från denna variabel påvisade en skillnad i antalet aktörer per artikel för de undersökta 

tidningarna, där fler aktörer figurerade i artiklarna från NYT än de från Svd. Detta kan ha relation till 

resultatet från variabeln artikelstorlek, där NYT visade på högre kvantitet av antalet ord per artikel, 

vilket följaktligen kan antas bidragit till att dessa artiklar även innehållit fler aktörer.  

    Vid analys av resultatet som visar på vilka aktörer som fått utrymme i de undersökta artiklarna är 

det intressant att ha Strömbäcks (2009) modell av politisk kommunikation i åtanke, som säger att det 

råder ett ömsesidigt beroende mellan politiska makthavare, medier och medborgare. För de undersökta 

artiklarna från Svd året 1998 kan modellen relativt klart uttydas, då majoriteten aktörer utgjordes av 

den egna nationen (ett variabelvärde där berörd person, dvs. medborgare, ingått), EU som organ samt 

nationell politiker. Man kan även uttyda modellen för året 2009, något som kan relateras till det 

svenska EU-ordförandeskapet – en faktor som kan ha kommit att påverka beroendeförhållandet mellan 

de nationella politikerna och Svd. Vidare så kan det faktum att det under junimånad samma år var val 

av EU-parlamentariker ha påverkat resultatet för denna variabel ytterligare, då politiker behövde nå ut 

till medborgarna, och detta med fördel via medierna.   

    Intressant vid analys av resultatet från denna variabel gällande de aktörer som återfanns i NYT:s 

artiklar, var att den egna nationen uppnådde nästintill lika hög kvantitet som aktören EU-land. Detta 

kan antas bero på de starka förbindelser som USA har med EU, men även att det finns en eftersträvan 

ur journalistik synpunkt att erbjuda läsarna närhet till ämnet. Att inkludera en nationell politiker i 

nyhetsförmedlingen kan antas öka intresset hos NYT:s mottagare, i åtanke av den närhet som i och 

med detta skapas, och i enlighet med det som Hvitfelt (1984) anger i samband med nyhetsvärdering, 

där geografisk närhet är av betydande faktor i värderingsprocessen av en nyhet.   

    

6.8 Ämne 
Resultatet för denna variabel påvisade att ämnen med högst kvantitet sammantaget för artiklar från 

Svd var EU-frågor och sammantaget för artiklar från NYT återfanns högst kvantitet hos ämnena 

handel/industri och ekonomi. Dock påvisades även många av Svd:s artiklar beröra ämnen så som 

ekonomi och handel. Vid analys av detta kan det vara intressant att se till Habermas kritik mot 

moderna medier, som enligt honom kommit att placera politiska frågor under kategorier så som 

underhållning. Ett skeende som han ser som ett resultat utav de marknadsstyrda och reklaminriktade 

förhållandena under vilka medierna idag verkar. Ser man till det resultat som denna undersökning av 
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variabeln gav kan Habermas kritik antas som ogillande för de båda tidningarna när det kommer till 

deras EU-journalistik, då fåtalet artiklar kunde klassificeras som underhållning. Dock kan vid analys 

av variabelns resultat ge en förklaring i Habermas uttryckta oro i att medier lägger för mycket fokus på 

ekonomiska aspekter när det kommer till förmedlingen av EU angelägenheter, då ämnet ekonomi 

påvisades förekomma med högst kvantitet i de undersökta artiklarna.   

    Likt Habermas redogör Palm (2001) i sin avhandling för brister i EU-journalistiken, dock ter sig 

Palms kritik aningen annorlunda. Palm påpekar att ämnet EU saknar estetik och att journalistikens 

form därav har gått från att vara upplysande till att åtagit sig en form av populärkultur. Detta är en 

aspekt som går emot det som Habermas påpekar och efterlyser i EU-journalistiken, nämligen ämnen 

som kultur. Resultatet som getts i denna undersökning kan vid analys anta att Palms påstående är 

ogillande, då majoriteten av de artiklar som ingått i studien inte påvisat en tendens som kan likna 

artiklarnas karaktär vid populärkultur. Snarare kan resultatet antas påvisa en informationsförmedling 

som är upplysande, i frågor om t ex samhällsinformation.           

    Vid närmare analys av Svd:s höga kvantitet av ämnet EU-frågor kan såväl dagordningsteorin som 

medielogik och nyhetsvärdering vara intressanta att närma sig. Dagordningsteorin säger att ju mer 

utrymme medierna ger till ett särskilt ämne, ju högre upp på medborgarens dagordning och 

intresseskala återhittas ämnet. (Strömbäck, 2004) Något som kan antas ha påverkat tidningens höga 

kvantitet av ämnet, och detta utifrån såväl sändarens som mottagarens perspektiv. EU-frågor som 

återhittades i det undersökta materialet, så som t ex Amsterdamfördraget, kan antas varit av intresse 

för Svd:s läsare att uppdatera sig om och följaktligen av intresse för Svd att rapportera kring. Detta 

utbyte av intressen hos såväl mottagaren som sändaren kan även förklaras i åtanke av medielogik och 

nyhetsvärdering. Vidare kan även paralleller till Strömbäcks (2009) modell av den politiska 

kommunikationens ekologi göras.  De beroendeförhållanden som Strömbäcks modell anger kan 

uttydas i en önskan från politikerna (såväl nationella som EU-tjänstemän) att nå ut med information 

till de svenska medborgarna som ingår i EU och därmed har en demokratisk rätt till att få ta del av, 

och här kan medierna hjälpa till. Vidare kan det antas finnas ett beroende hos medierna (i detta fall 

Svd) i att få denna information från politikerna för att tillfredställa medborgaren med den information 

som efterfrågas, för att minimera risken att de vänder sig till en konkurrent i sökandet av information. 

Slutligen kan antas finnas ett beroende från medborgarens sida, som enligt Strömbäck m.fl. omöjligen 

själv kan uppdateras om allt som pågår runt om i världen, och som därmed söker sig till medierna för 

upplysning och kunskap. Detta resonemang kan även appliceras för de amerikanska artiklarna. Att 

ämnet ekonomi och handel påvisades med högst kvantitet kan som tidigare nämnts antas bero på att 

det är främst dessa angelägenheter som omfattar relationen och samarbeten mellan USA och EU. 

Något som vid analysering utefter medielogik, värdering och dagordning kan antas givit resultatet av 

ekonomi och handel som de högst prioriterande ämnena att rapportera kring för NYT.  

    Resultatet påvisade även ett antal artiklar i NYT berörande EU-frågor, så som t ex icke EU-länders 

medlemsansökningar och införandet av Euron i vissa nationer, vilket kan antas bero på ett intresse hos 



 

  49 (69) 
 

NYT att uppdatera sina mottagare om, då de som amerikanska medborgare ingår i nationens relationer 

och samarbeten med EU, och följaktligen torde få kunskap i vad som händer på EU:s agenda.  

 

6.9 Värdering 
Denna variabel har, som tidigare angetts, ingått i studien i syftet att försöka närma de undersökta 

tidningarnas rapportering om EU när det kommer till dess effekt på mottagaren. Resultatet som 

undersökningen gav var att de undersökta artiklarna sammantaget var av neutral karaktär. I detta 

sammanhang är begreppet framing intressant att närma sig, som säger att den gestaltning som medier 

tillskriver en händelse och/eller företeelse kan komma att påverka mottagaren i samma riktning, såväl 

indirekt som direkt. (Strömbäck, 2000) Vid analys av detta resultat och med framing i åtanke kan antas 

att mottagarna av både Svd och NYT torde ha en relativt neutral uppfattning till EU. Genom att 

förhållandevis gestalta EU utifrån ett neutralt förhållningssätt kan vid analys även antas att 

journalisterna gör sitt bästa i att förmedla en så pass nära beskrivning av verkligheten som möjligt, till 

sina mottagare. Dock ska man, som såväl Strömbäck som Entman (2004) påpekar, ha i åtanke att 

framingfenomenet sker såväl medvetet som omedvetet i nyhetsförmedlingen, och gestaltandet av 

verkligheten återhittas både hos sändaren och hos mottagaren. Vid analys kan detta appliceras för de 

artiklar som vid resultatet värderades vara av positiv och/eller negativ karaktär. Beroende på den 

händelse och/eller företeelse som journalisten rapporterat om i sin artikel, kan detta ha påverkat 

dennes rapportering i att förmedla nyheten antingen med en negativ eller positiv gestaltning. Likaväl 

kan mottagaren av artikeln tolka journalistens beskrivning av verkligheten utifrån ett helt annat 

förhållningssätt. Med detta i åtanke kan vid analys av denna variabel inte frångå det faktum att 

artiklarnas gestaltande har tolkats av mig som mottagare, på ett sätt som kanske vare sig varit ämnat 

för artikeln eller för den sakens skull uppfattas på samma sätt av en annan läsare. Som Strömbäck 

(2000) påpekar är det viktigt att i mediesammanhang ha i åtanke att journalister gör en tolkning som 

de förmedlar till mottagarna, vilka i sin tur uppfattar rapporteringen utifrån sitt synsätt och således kan 

innehållet (verkligheten) komma att uppfattas utifrån ytterligare en tolkning.  

    För variabelns resultat gällande artiklar av negativ karaktär kan vid analys antas att det för både 

Svd:s och NYT:s räkning kan bero på att dessa artiklar främst berörde företeelser som påverkade den 

egna nationen på ett negativt sätt. Ett resultat som följaktligen kan ha bidragit till att journalisten som 

rapporterat om detta, såväl medvetet som omedvetet, kommit att gestalta EU ur ett negativt 

förhållningssätt. Detta kan även knytas an till efterföljande analys.  

 

6.10 EU:s roll 
Likt den föregående variabeln undersöktes även denna i syftet att närma sig rapporteringens karaktär 

och dess eventuella effekt på mottagaren. Med begreppet framing i åtanke kan den roll som EU 

tillskrivs i medierna komma att påverka läsarens uppfattning om organet. Då resultatet gav att den roll 
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som de båda tidningarna främst tillskrev EU var av överstatlig samt av granskande karaktär, kan vid 

analys antas att mottagarens uppfattning av EU, för dessa artiklar, vara just överstatlig och 

granskande. Detta kan vidare antas vara en tillskrivning som inte alltid uppfattas som tilltalande hos 

mottagaren, i åtanke av ett kritiskt förhållningssätt gentemot överstatliga och granskande organ, och 

således kan ge en negativ association till EU.  

    Resultat från variabeln påvisade även en förändring av EU:s roll över tid. Majoriteten av Svd:s 

artiklar från året 1998 tillskrev EU som ett överstatligt organ, något som vid analys kan antas grunda 

sig i att majoriteten av dessa berörde EU-frågor, så som nya lagar samt medlemskapets påverkan på 

den egna nationen. Huvudparten av de svenska artiklarna från det undersökta året 2009 påvisade att 

EU:s roll kommit att uppta formen som ett hjälpande organ. Detta kan vid analys antas bottna i att 

EU:s roll som överstatlig och beslutsfattande för året 2009 inte var av samma omfång som under året 

1998. Genom att medlemskapet fortfarande var relativt nytt kan antas att förhållandet med EU främst 

var av en överstatlig och granskande karaktär just för den undersökta perioden 1998. Med det menat 

att EU:s roll de facto har förändrats och att denna förändring följaktligen kommit att förändra 

rapporteringens karaktär och journalistens tillskrivning av organet.  

    Ser man till begreppet medielogik och det som Altheide och Snow (1979) påpekar om att nyheter 

bedöms, värderas och anpassas så kan vid analys även antas att svenska medier de senare åren kommit 

att vilja ändra tillskrivningen av EU. Företeelser där EU gestaltas som ett hjälpande organ, så som t ex 

i frågor om bistånd och försvar, kan antas kommit att bli mer efterfrågat, och följaktligen mer 

attraktiva för medierna att rapportera om. När det i enlighet med medielogik handlar om att fånga 

mottagarens uppmärksamhet gäller det för medierna att anpassa sina nyheter utefter mottagarens 

önskemål. Likväl kan detta relateras till beroendeförhållandet mellan politiker och medierna, där det 

kan antas vara mer gynnsamt för politikerna att EU gestaltas i medierna som ett hjälpande organ, över 

den roll som granskande och överstatlig. Vad gäller resultatet från de undersökta amerikanska 

artiklarna, som påvisade att NYT sammantaget för de undersökta åren främst tillskrev EU rollen som 

överstatlig och medlare/granskare, kan vid analys antas att läsare av tidningen framför allt uppfattar 

EU som så. Någon antydan till ökad tillskrivning av rollen som hjälpande kunde inte uttydas, och detta 

kan antas bottna i att NYT inte i samma utsträckning behöver tillskriva EU rollen som hjälpande. Med 

det menat att mottagarna av NYT inte efterfrågar idealiserade företeelser om organet, som angavs i 

antagandet gällande Svd:s mottagare.  

   

6.11 Relationer & samarbeten 
Resultatet från denna variabel påvisade att variabelvärdet relationer mellan EU och ett annat 

europeiskt land (icke EU-medlemsnation) är de relationer och samarbeten som de undersökta 

artiklarna sammantaget rapporterar mest kring. Vid analys kan detta knytas an till det som Berglez 

(1999) påpekar om institutioner och deras önskan om att uppnå ordning och struktur. Utifrån resultatet 
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som de undersökta artiklarna gav kan antas att EU har en betydande roll och sammanhang, inte bara 

när det kommer till den europeiska gemenskapen utan även till övriga delar av världen. Som framgår 

från resultatet så sträcker sig EU:s verkningsområden över unionens gränser, och när det kommer till 

att uppnå ordning och struktur kan vid analys antas att EU har en önskan som kan appliceras på att 

anta sig en slags världsordning. Relationer och samarbeten, som inte begränsas till de befintliga 

medlemsnationerna, utan även till utomstående länder påvisar att institutionen är intressant på flera 

håll.  

    Resultatet visade även att förändring i rapportering om relationer och samarbeten skett över åren, 

främst gäller detta för Svd:s artiklar. Året 1998 fokuserades det påtagligt mer på relationer mellan den 

egna nationen och EU. Detta jämfört med de undersökta åren 2006 och 2009 där relationer och 

samarbeten främst påvisades beröra EU och icke-medlemsländer. Vid analys av detta kan återigen 

knytas an till det faktum att förhållandet mellan EU och Sverige förändrats sedan 1998, samt att EU:s 

relationer gentemot övriga länder kommit att utvecklats. I detta sammanhang är det intressant att 

närma sig Nygrens (2005) påpekande om att offentlig sfär och geografisk plats kommit att försvagas 

allt eftersom nationalstatens makt försvagats och förflyttats till övernationella organ, så som t ex EU. 

Vid analys och med detta i åtanke kan detta resultat antas bero på att gränsen var mer påtaglig 1998, 

då förhållandet mellan EU och Sverige fortfarande var under installation – en faktor som kan ha 

bidragit till en annan syn och rapportering kring EU:s relationer och samarbeten. Vidare kan Nygrens 

anmärkning om institutioners drivkraft i att utveckla ett förnuftigt samhälle appliceras på detta resultat, 

där goda relationer och information ses som en viktig aspekt i att uppnå önskan om ordning och 

struktur.   

    Vad gäller de undersökta amerikanska artiklarna påvisades även här en förändring av 

rapporteringens karaktär för de undersökta tidsperioderna. Värdet EU och ett icke-medlemsland 

återfanns dock i topp samtliga år, men för året 2009 var fördelningen mellan de olika värdena mer 

jämn och relationer och samarbeten med andra medlemsländer samt den egna nationen återhittades i 

fler fall än tidigare år. Detta kan vid analys antas bidra till att mottagarna av NYT ser till EU som ett 

organ med breda samarbeten, samt återigen relateras till det som påpekades ovan; att EU har 

expanderat.     

 

6.12 Identitet & gemenskap 
Resultat från undersökning av denna variabel påvisade en förändring i rapporteringen, såväl över tid 

som mellan de två tidningarna. Vid analys och i åtanke av europeisk medborgarkultur kan resultatet 

från Svd året 1998 styrka Dahlgrens (1999) påstående om att det saknades en gemensam identitet. Ett 

antal artiklar återhittades det året, där det nationella prioriterades framför gemenskapen och där 

attityden kunde tydas som vi mot dem. Resultatet som även visade att dessa artiklar främst berörde 

direkt nationell påverkan, prioriterat över t ex utrikespolitiska angelägenheter, kan vidare appliceras på 
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den roll som Nygren (2005) påpekar är av betydande vikt för medierna i att skapa en föreställd 

gemenskap hos medborgarna. Med andra ord kan vid analys påstås att Svd:s roll som skapare av 

gemenskap var bristfällig 1998 jämfört med de två övriga undersökta åren.  

    Nygren konstaterar även att mediernas roll inte bara gäller som nationsbyggare, utan även som 

konstruktör av identitet bortom det nationella, vilket är av betydelse för EU-medborgare genom att de i 

och med medlemskapet inte enbart är exempelvis svenska medborgare. Då resultatet påvisade en 

ökning i Svd:s rapportering som ett med EU kan antas att journalisterna åtagit sig uppgiften i att 

samordna en gemenskap som sträcker sig över den svenska gränsen, och följaktligen torde mottagare 

av Svd utifrån detta känna en starkare identitet med EU för de senare undersökta perioderna än vid 

1998. Vid analys kan resultatet i och med detta antas att en europeisk medborgarkultur och gemenskap 

har kommit att ta form.     

    Resultat från undersökning av de amerikanska artiklarna gav att det var främst året 2006 som NYT 

rapporterade nationen som ett med EU. De övriga två undersökta åren var fördelningen mellan de två 

värdena mer jämn, dvs. att man identifierade sig med EU i nästan lika många fall som man ställde sig 

emot gemenskapen. En bristande europeisk medborgarkultur i detta resultat kan kanske inte direkt ses 

som något oroväckande, då USA trots allt inte är ett EU-medlemsland, men det var ändå en intressant 

variabel att undersöka i åtanke på nationens samarbeten med EU. I sammanhanget kan en eventuell 

förklaring till detta resultat hittas i en av de aspekter som Tjernström (2001) nämner i sin avhandling, 

där hon konstaterar att skiljaktigheter i de nordiska ländernas bevakning av EU kan härledas till 

ländernas relation till EU, deras historiska erfarenheter samt rådande politiska skillnader. Med det 

menat att USA:s historia med Europa och nationens relationer till EU, kan antas ligga som grund för 

NYT:s olikartade bevakning av ämnet jämfört med den från Svd. Trots utökade relationer och 

samarbeten mellan USA och EU, kunde meningsskiljaktigheter uttydas i artiklarna och främst var 

dessa angående politiska sakfrågor. De artiklar som ställde sig emot EU kunde även uttydas beröra 

direkta nationella angelägenheter, vilket bekräftar det som tidigare påpekats om mediers prioritering 

av det nationella före det transnationella.  

 

6.13 Ideologiskt perspektiv 
Resultatet från denna variabel är intressant att närma sig i åtanke av bland annat nyhetsvärdering och 

medielogik, där Strömbäck m.fl. konstaterar att för att en företeelse ska komma att bli intressant att 

rapportera om gäller att en viss närhet finns. Vid analys av variabeln för de undersökta svenska 

artiklarna kan detta antas gällande, då det perspektiv som återfanns i topp för samtliga undersökta 

perioder var just det nationella perspektivet. Perspektivet var påtagligt högt för det undersökta året 

1998, där heller ingen artikel var skriven ur ett globalt intresse. Det resultat som påvisar att det 

nationella perspektivet för Svd:s rapportering jämnats ut med det europeiska kan antas bottna i det 

som nämndes under föregående variabelanalys; att en ökad europeisk gemenskap framträtt. Som 
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medlem i unionen kan även antas att det europeiska perspektivet i Svd:s artiklar indirekt likaväl kan 

antas vara av ett nationellt sådan.  

    Påpekandet om att det måste finnas närhet till det rapporterande ämnet kan vid analys även 

tillskrivas för de undersökta amerikanska artiklarna, som även de innehöll ett nationellt perspektiv i 

många fall. Det europeiska perspektivet var dock det som återfanns i majoriteten av artiklarna, men 

det nationella perspektivet hittades på en andra plats för samtliga undersökta perioder. Konstaterandet 

att medier prioriterar nationell närhet i sin rapportering kan med andra ord återigen styrkas, och antas 

vara gällande för såväl den undersökta amerikanska tidningen NYT som för den svenska tidningen 

Svd.  
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7. Slutdiskussion 

_____________________________________________________ 
Efter att ha redogjort för såväl bakgrund som teori, empiri, resultat och analys är det nu dags att 

knyta ihop påsen. I följande kapitel redogörs för en slutdiskussion, samt förslag till vidare forskning.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Motivet med denna uppsats var att studera medierapportering av EU, och detta gjordes utifrån 

undersökning av två nationers dagspress, för tre valda perioder. Teorier som legat som underlag för 

studien var bland annat dagordningsteorin (agenda-setting theory) samt begreppen medielogik, 

framing (gestaltning) och nyhetsvärdering. Metoden som användes för undersökningen var kvantitativ 

innehållsanalys med komparativ ansats. Även medieideologier, pressens roll i samhället samt tankar 

från samhällsforskaren Jürgen Habermas har legat som grund för studien.  

    Denna slutdiskussion ämnar återkoppla till de delfrågor som ställdes i det inledande kapitlet och de 

kan med fördel vara värda att nämnas igen:  
 

* Hur gestaltas EU i svensk kontra amerikansk dagspress? 

* I vilka sammanhang rapporteras det om EU? 

* Kan man urskilja en förändring av rapporteringen över tid? 

* Vilka är likheterna/skillnaderna i de båda nationernas EU-bevakning? 

 

7.1 Journalistiken, Sverige kontra USA 

Intressant med det studerade materialet för denna studie var den skillnad som påträffades för de två 

undersökta tidningarna, både vad gäller rapporteringens karaktär över tid som den mellan de 

individuella tidningarna. Som första divergens kan nämnas den gällande tidningarnas artikelstorlek 

samt antal artiklar publicerade per år. Där de främsta skillnaderna påträffades i Svd:s betydligt högre 

kvantitet (antal artiklar) för undersökningsåret 1998 jämfört med kvantiteten för de övriga två 

undersökningsåren, samt NYT:s artikelstorlek som var av märkvärt längre karaktär än artiklarna från 

Svd. Detta angavs i analyskapitlet kunna bero på skillnader i de två nationernas sätt att rapportera, 

samt de medieideologier under vilka de två nationernas mediesystem råder. Undersökning av 

materialet från de två tidningarna gav att Svd:s artiklar var förhållandevis rakt på sak, informerande 

och höll ett lättbegripligt språk. Medan de undersökta artiklarna från NYT var långa, berörde fler 

ämnen och områden än Svd, samt använde sig jämförelsevis av ett mer invecklat språk. Som uppgetts 

appliceras den sociala ansvarsideologin för svenska medier, medan den frihetliga ideologin är den som 

tillämpas för amerikanska medier. Kanske är detta inte direkt en förklaring till de båda tidningarnas 

åtskillnader i sättet att rapportera. Men som togs upp i analysen kan det vara en bidragande faktor, om 

man ser till de amerikanska mediernas önskan om att bidra till diskussion och opinion. Det faktum att 
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de undersökta amerikanska artiklarna påvisades jämförelsevis vara innehålls- och detaljrika, kan antas 

vara en förklaring till deras förhållandevis längre karaktär.  

    För majoriteten av de undersökta artiklarna från de båda tidningarna var det en påtaglig skillnad i 

såväl språk som längd, vilket ytterligare kunde antas bottna i skillnader i nationernas medieideologi. 

Dock påvisade resultatet att Svd:s artikelstorlek kommit att uppta en högre kvantitet, något som i 

denna diskussion kan få en att fundera på ifall svenska medier (Svd) kommit att åter närma sig dess 

ursprungliga medieideologi, som är densamme som de amerikanska medierna lyder under.  

    Vidare i denna diskussion kring artiklarnas språk och form måste givetvis även tas i beaktning att 

undersökning och analys av resultat gjorts utav en person med svenska som modersmål, något som 

följaktligen kan ha kommit att påverka uppfattningen av tidningarnas språk. Tolkningen kan därmed 

inte anses vara helt objektiv, en person med engelska som modersmål skulle kanske vara av annan 

åsikt och resultatet således kommit att te sig annorlunda.   

    Vad gäller undersökningen av de två tidningarnas förhållningssätt/värdering så visade resultatet att 

de sammantaget förhöll sig neutrala i sin rapportering. NYT:s artiklar visade på något större neutralitet 

än Svd:s, vilket är ett resultat där tidningens anseende angavs kunna vara av betydelse. NYT är en 

globalt erkänd och prestigefull tidning som vunnit flertalet journalistiska priser. Höga förväntningar 

från dess läsare om att rapportera informerande, utan underliggande värderingar, kan antas vara en 

bidragande faktor till NYT:s förhållandevis neutrala rapportering. Likaså kan relationen till EU vara 

av betydelse för NYT:s förhållningssätt. Det faktum att USA inte är ett medlemsland och därmed inte 

direkt påverkas av EU i samma grad som Sverige, kan antas att gestaltningen av EU inte ter sig i 

samma form som i Svd:s rapportering. NYT:s journalister ser helt enkelt EU och verkligheten ur andra 

glasögon än Svd:s journalister. Likaså ska även i denna diskussion tas hänsyn till att värderingen av 

artiklarna gjorts utifrån ett svenskt förhållningssätt, vilket kan ha kommit att påverka uppfattningen av 

artiklarnas värdering.  

 

7.1.2 EU-journalistik 

Märkvärt i studiens material var det resultat som påvisade en brist på rapportering från EU-

korrespondenter för de båda undersökta tidningarna, samt variationen av ortsdatering. Sammantaget 

var majoriteten av artiklarna skrivna av en medarbetare på tidningen och gällande ortsdatering saknade 

Svd sådan angivelse i fler fall än NYT. De artiklar som hade en angiven ortsdatering påvisade att 

rapportering skett från en bred variation av platser, såväl i Europa som även resten av världen – ett 

resultat som anträffades hos båda tidningarna. Ett antagande som fanns vid början av denna studie var 

att rapportering om och kring EU i majoriteten av fall skulle påträffas vara ortsdaterade Bryssel, samt 

skriven av en EU-korrespondent. Vid upptäckten av detta felaktiga första antagande kring EU-

journalistiken fördes tankarna till Palms påpekande om betydelsen av närvaro, relevans och autonomi 

och hur detta enligt honom saknas i EU-journalistiken. Ett påpekande som i och med detta resultat till 

en början uppfattades vara legitimt och gällande även för denna studie. Detta konstaterade bidrog till 
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en ifrågasättning av trovärdigheten i artiklarna, genom att informationen vare sig var skriven av någon 

som kunde sägas vara en direkt källa och för den delen inte heller befann sig på rätt plats. Vid närmare 

eftertanke och reflektion kring denna uppfattning av en direkt källa och rätt plats, så uppenbarade sig 

dock något tänkvärt som ledde till omdefiniering av tidigare uppfattning om EU-journalistik. Då 

majoriteten av artiklarna inte berörde direkt information om EU som organ eller EU:s politiska 

dagordning i exempelvis kommissionen och/eller parlamentet, gav denna eftertanke att företeelsen 

som variabelns resultat påvisade inte var särskilt märkvärd trots allt. EU är spridd över större delen av 

Europa och även globalt, och torde således inte endast rapporteras ifrån Bryssel eller andra städer där 

det själva fysiska organet är placerat. Som resultat av detta begrundande har följaktligen EU-

journalistik och titeln EU-korrespondent för mig kommit att få en annan innebörd. Ytterligare en 

aspekt som kommit att vara av betydelse i detta sammanhang, och som inte riktigt begrundades innan 

studien, är det faktum att EU:s utspridda agenda kan antas vara kostsam för tidningarna att ständigt 

bevaka och rapportera från på plats, vilket följaktligen kan vara en bidragande orsak till det resultat 

som gav en avsaknad på användandet av EU-korrespondenter samt bristfällig ortsdatering.  

 

7.2 Dagordning, kunskapsspridande och betydelse för medborgaren 

Ser man till de två tidningarnas frekvens av rapportering kring EU så var det intressant att se att det för 

vardera utlottat datum, som materialet hämtades ifrån, återfanns flera artiklar. Vardera sökningen gav 

träff och flertalet artiklar påträffades ha publicerats i ämnet. Detta är ett resultat som är tänkvärt i 

åtanke av bland annat dagordningsteorin, men även för den förutfattade meningen som nämndes i 

inledningen; att den generelle medborgaren inte är särskild insatt i EU och att detta eventuellt kunde 

knytas an till medierna och en bristande rapportering om ämnet. Utifrån den mängd material som 

påträffades och med dagordningsteorin i åtanke, torde dock mottagare av såväl Svd som NYT vara 

relativt informerade i ämnet EU, och den förutfattade meningen kan således anses som ogillande. 

Detta förutsatt att medborgaren anförtror sig till medierna för kunskap i området, något som dock 

Strömbäck (2004) påpekar är ett faktum, i resonemanget om att verkligheten är för stor och komplex 

för medborgaren att själv att hålla koll på, och att de därmed söker sig till medierna för att finna 

relevanta ledtrådar och uppdateringar. 

    Ytterligare ett påstående som gavs i inledningen av uppsatsen var att EU kan uppfattas som något 

abstrakt för den generelle medborgaren, med politik och byråkratiska sammansättningar som för en 

lekman kan uppfattas som svårhanterliga. Även i detta fall ges medierna en betydande roll, i att 

försöka dämpa abstraktionsnivån för mottagaren. Gällande åren kring EU-medlemskapet begynnelse 

kan denna roll för svenska medier förmodats varit av stor betydelse. Detta är ett antagande som kan 

relateras till det resultat som för denna studie påvisade flest antal publicerade artiklar kring ämnet från 

Svd för året 1998. Av de tre undersökningsperioder som ingått i studien kan 1998 förmodas vara det år 

som svenska medborgare (mottagare av Svd) var som mest okunnig och nyfiken på ämnet. Det kan 
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antas att de därmed både behövde extra kunskap samt krävde information om EU från medierna. För 

att tillfredsställa sina mottagare, såväl i åtanke av dagordningsteorin som ur ett konkurrenssyfte, kan 

detta således lett till det höga antal publicerade artiklar som påträffades för det året. Man kan i och 

med detta anta att de tidningar som uppdaterade rikligast om EU prioriterades över de som 

rapporterade dåligt kring ämnet av den svenska medborgaren (mottagaren).  

    Utifrån de undersökta åren kunde en minskning av rapportering kring EU från Svd uttydas, medan 

NYT tydde på en ökad bevakning om området. Detta antogs i analyskapitlet kunna bottna i att 

samarbetet och relationer mellan EU och USA stärks över åren, och att EU därmed kommit att 

påverka den amerikanska medborgaren i högre uträckning. En faktor som kan ha gjort dem mer 

nyfikna och krävande på kunskap om ämnesområdet, likt påståendet gällande de svenska medborgarna 

för året 1998. Vidare kan i denna diskussion förmoda att utvecklingen av internet och NYT:s 

nätversion vara bidragande faktorer till varför resultatet påvisade en ökning i tidningens rapportering 

om ämnet. Som konstaterat söker sig människor allt mer till internationella medier i sitt letande efter 

kunskap, och man kan anta att NYT som en globalt erkänd tidning har en stor och varierad grupp av 

läsare, som intresserar sig för de ledtrådar som NYT kan förse dem med gällande ämnesområdet. Som 

prestigefull tidning kan även förmodas att NYT i många hänseenden ses vara en ledande 

opinionsskapare, som följaktligen behöver hålla mottagarna uppdaterade för att behålla denna 

position. Det faktum att EU kommit att expandera och påverka samhället i ett större sammanhang kan 

antas bidragit till att NYT insett betydelsen för även expandera sin rapportering kring detta.  Många är 

de som söker information om ämnet, inte enbart EU-medborgare, och som medium är det av vikt att 

finnas där som kunskapsspridare.      

    Med denna diskussions antagande vill på något sätt inte påstås att det svenska intresset för EU har 

avtagit, för att resultatet påvisade en nedgång i rapporteringen om ämnet från Svd – vilket i enlighet 

med dagordningsteorin skulle kunna antas. Utan snarare vill här ställa sig kritisk till teorin i detta 

sammanhang, då det svenska valdeltagandet ökade för året 2009 i jämförelse med det föregående 

valåret. Sverige var ett av få EU-länder som visade på stigande valdeltagande, och gick därmed emot 

trenden för majoriteten av övriga medlemsnationer. (EU 2010d) Förvisso kan detta bero på det 

svenska ordförandeskapet som föll sig under just valåret 2009, och närheten som detta bringade kan ha 

resulterat i ett ökat intresse hos de svenska medborgarna. Vart än orsaken ligger så kan det stigande 

valdeltagandet antas påvisa ett ökat engagemang för ämnesområdet EU hos den svenska medborgaren. 

Något som skulle kunna relateras till bra rapportering kring ämnet från medierna (oavsett lägre 

frekvens), som bidragit till ökad kunskap och därmed även till en vilja hos de svenska medborgarna i 

att stärka den demokratin som de är en del utav.  Slutligen vill poängteras att Svd:s nedgång i 

mängden publicerat material om EU kan antas vara en faktor av att installationsstadiet är över, och 

följaktligen har de många små företeelserna att rapportera kring samt uppdateras om helt enkelt 

bidragit till en ny skepnad av mediets rapportering kring ämnet.   
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7.3 Gestaltningen av EU (framing) 

Även på den här punkten påträffades skillnader mellan de två tidningarna samt för de individuella 

tidningarna över tid. Sammantaget var gestaltningen av EU i Svd 1998 som ett överstatligt organ och 

detta kan relateras till det som tidigare nämnts; att EU:s relation till landet var annorlunda förr och 

således även uppfattningen av organet, såväl hos medborgaren som hos journalisterna. 1998 hade 

Sverige endast varit med i unionen i tre år och institutionen var fortfarande något som kan antas ha 

påverkat nationen i anpassning till denna nya gemenskap. Lagar och direktiv kom från EU och organet 

granskade Sverige i mångt och mycket, något som följaktligen kan tillskrivas vara en roll av 

överstatlig karaktär. Vidare uppfattades denna förändring kanske som något skrämmande, ett 

antagande som kan bidragit till att det därför påträffades fler artiklar av negativ karaktär för året 1998. 

Vidare kan åren kring installationsstadiet förmodas varit hektiska på EU-fronten, och att det därmed 

påträffades en högre frekvens av rapportering om EU i Svd just det året. För medierna var det ur denna 

synpunkt viktigt att rapportera och informera sina mottagare om allt detta nya, och ifall majoriteten av 

informationen berörde överstatliga företeelser kan det inte anses vara häpnadsväckande att 

gestaltningen av EU i Svd kom att bli just sådan. Resultatet påvisade dock att Svd:s tillskrivning av 

EU förändrats över åren och kommit att uppta en gestaltning som hjälpande organ. Detta kan antas 

grunda sig i att EU:s roll faktiskt har ändrat skepnad genom åren i och med utökade 

verkningsområden, och organet kan följaktligen kommit att uppta en mer hjälpande roll runt om i 

världen. Gestaltningens förändring kan dock likaväl anta relateras i en efterfrågan av information om 

positiva saker som EU utför, och medierna ger således mer utrymme till sådana företeelser i sin 

rapportering.   

    Det påvisade resultatet av NYT:s höga kvantitet av artiklar som gestaltade EU som ett granskande 

och/eller medlande organ samt som överstatlig kan antas åliggas i dess relation. Samarbetet mellan 

USA och EU har utökats genom åren och detta har bidragit till att de ska komma överens om 

gemensamma ståndpunkter, ett förehavande som artiklarna påvisade inte var lätt alla gånger. Likt 

Svd:s rapportering från 1998 anträffades ett antal av NYT:s artiklar med en känsla att EU körde över 

nationen, och att organet fattade beslut som USA inte gynnades av. Dock gav även resultatet att 

somliga av dessa artiklar (där rollen som överstatlig och beslutsfattande tillskrevs EU) inte direkt 

berörde USA, utan innehöll information om EU-länder och nya förhållanden under vilka de skulle 

inrätta sig. Vilket återigen kan ge att det resultat som variabeln påvisade inte kan anses som direkt 

märkvärd.    

    Värt att notera här är återigen de båda tidningarnas anseenden. Genom att läsarna av tidningarna 

sätter stor trovärdighet och tillförlit till vad de rapporterar kring bringar det en press på tidningarna att 

gestalta EU för vad det är. Anledningen till att gestaltningen av EU skiljer sig åt, tidningarna emellan, 

kan förmodas bero på att deras journalister helt enkelt ser verkligheten ur olika glasögon och att de 

porträtterar och förmedlar världen utefter sin tolkning.  
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7.4 Aktörer och ämnen i EU-sammanhang 

Den undersökta empirin visade på att aktörerna i artiklarna inte främst var enskilda politiker, även en 

tydlig avsaknad av medborgare (berörda personer) påvisades. Vilket är ett resultat som är intressant att 

reflektera kring i åtanke av det som Strömbäck nämner om huvudaktörerna i politisk kommunikation, 

där såväl politiker som medborgare sägs ingå. Dock återhittades värdet nationell politiker i topp tre 

bland aktörerna från Svd:s rapportering, och den aktör som påträffades med högst frekvens var EU 

som organ. Genom att organet utgörs av politiker kan aktören EU som organ ses som ett 

samlingsnamn för enskilda politiker, då det kanske inte alltid finns utrymme att nämna de individuella 

politikerna i person. Vid närmare reflektion kan således åtminstone två av Strömbäcks tre 

huvudaktörer i politisk kommunikation antas vara gällande för denna studies resultat.   

    Den stora avsaknaden av berörd person som fått uttala sig i artiklarna är dock märkvärd. I 

avkodningen av materialet placerades berörd person under värdet den egna nationen, vilket var en 

aktör som förhållandevis återfanns i många artiklar. Detta är dock något missvisande och värt att 

poängtera, då endast ett fåtal av dessa artiklar under detta värde från 2006 och 2009 innehade aktören 

berörd person. Resultatet som påvisade att Svd kommit att exkludera aktören berörd person för de 

senare undersökta åren kan antas förklaras i att det undersökta materialet för studien varit redaktionellt 

material, dvs. att ledare, opinioner och insändare etc. inte har varit under beaktning. Kanske hade man 

kunnat se en högre kvantitet av medborgaren som aktör ifall även dessa inkluderats i studien. Vidare 

kan resultatet som påträffades även grunda sig i att svenska medborgare kommit att förlikat sig mer 

med EU. Inställning gentemot organet kan med andra ord ha förändrats för de senare undersökta åren 

och följaktligen ge ett resultat som påvisar lägre frekvens av dess förekomst i Svd:s rapportering.  

    Ytterligare en intressant aspekt i det påvisade resultatet för undersökning av aktörer var avsaknaden 

av EU-tjänstemän. Jämförelsevis påvisades en högre frekvens av dessa aktörer i undersökta artiklar 

från NYT. Kanske kan detta vara en orsak av att rapportering om EU kommit att förflyttats från 

klassificeringen ren politik. En saknad av både vanliga politiker och EU-tjänstemän kan tyda på att 

ämnet numer ämnar närma sig medborgaren på en mottagligare nivå och ur en mer lättbegriplig 

kontext. Något som styrker detta antagande ytterligare är det påvisade resultatet från vilka 

sammanhang som de undersökta artiklarna rapporterat och placerat EU. Från att ha ingått i majoriteten 

direkta politiska sakfrågor har rapportering om EU de senare åren kommit att uppträda även i 

sammanhang så som relationer och mänskliga rättigheter.        

    För att återigen knyta an till den inledande fördomen om EU:s abstraktionsnivå så kan den i denna 

kontext än en gång anses som motbevisad. Resultatet påvisade att majoriteten av de svenska artiklarna 

(framförallt för undersökningsåret 1998) berörde EU-frågor, samt var uppfattningsvis rak på sak och 

framfördes på ett lättbegripligt språk. I och med detta kan abstraktionsnivån på ämnet antas vara låg 

utifrån mottagarens synpunkt. Även det som nämndes i stycket ovan om avsaknaden av hård politisk 
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kontext kan antas ha lossat på abstraktionsnivån ytterligare. Detta antagande gäller dock endast för 

Svd:s rapportering. För det undersökta materialet från NYT uppfattades rapporteringen över lag som 

något mer abstrakt. Artiklarna innehöll fler antal ord per artikel, samt fler ämnen och aktörer i 

jämförelse med artiklarna från Svd. Tillsammans med den övriga information som gavs i NYT:s 

artiklar utföll budskapet sig mer otydligt. EU mixades ihop med en hel del annat och abstraktionsnivån 

på ämnet uppfattades således vara högre i NYT:s sätt att rapportera.    

            

7.5 Den europeiska gemenskapen  
För resultatet som påträffades vid undersökning av denna variabel var intressant att se den utveckling 

som skett i Svd:s rapportering. Från att nästan uteslutande präglats av en nationell rumsbestämning för 

undersökningsåret 1998, samt påträffandet av ett antal artiklar med negativ karaktär, visade resultatet 

att rapporteringen för undersökningsåret 2009 kommit att flytta rumsbestämningen ut på den 

europeiska arenan samt frångått publicering av artiklar med negativ karaktär. Vidare påträffades ett 

resultat som gav att såväl nationella aktörer som direkta nationella sakfrågor för de senare undersökta 

åren fått ge plats åt utrikesaktörer och internationella frågor. Detta bringar en uppfattning om att en 

europeisk gemenskap infunnit sig i Sverige. Orsaken till den nya skepnaden i Svd:s rapportering kan 

antas bero på flera faktorer. T ex kan den ökade globaliseringen ses en bidragande faktor; att de 

svenska medborgarna i och med detta inte längre känner sig lika långt ifrån EU-kontinenten som förr. 

Följaktligen kan de ha kommit att se även europeiska och globala företeelser med en viss närhet och 

av större intresse, vilket bidragit till att Svd anpassat och utvecklat sin rapportering efter detta. Att 

Sverige för undersökningsåret 2009 varit en del av unionen i dryga 15 år kan ses vara ytterligare en 

faktor som påverkat resultatet. Det kan antas att såväl medborgare som journalister med tiden ökat sina 

kunskaper om EU och räds inte detta transnationella organ på samma sätt som förr, och att 

informationsförmedlingen kring EU följaktligen kommit att förändrats. Även det faktum att EU 

expanderat, erhållit utökade befogenheter och kanske även intagit en högre global legitimitet kan antas 

vara något som de svenska medborgarna uppskattar och känner sig stolta att vara en del av. Vidare kan 

det förmodas att svenska medborgare idag inte efterfrågar upplysning om EU:s påverkan på den egna 

nationen i samma utsträckning som förr. Utan istället söker de mer information om EU i det stora hela, 

t ex dess inflytande på andra nationer och samarbeten runt om i världen, ett presumerande som kan 

anses vara en bidragande orsak till den förändrade svenska mediebevakning av området.   

    Även det resultat, som påvisade en ökad bevakning av ämnesområdet EU för tidningen NYT under 

de senare undersökta åren, kan åliggas bero på det faktum att EU expanderat. Både i hänseende av 

antalet medlemsnationer som ingår i unionen, men även i att EU vuxit sig starkare på världskartan. I 

och med detta kan förmodas att EU kommit att bli mer betydelsefull för USA att hålla sig allierad 

med, och således bidragit till ett ökat intresse hos dess medier samt den amerikanska medborgaren. 

Ytterligare några aspekter som kan ses som bidragande faktorer till NYT:s ökade mediebevakning kan 
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möjligen hittas i att supermakten USA i och med EU:s expanderande kommit att se organet som ett 

hot; att EU upptagit en plats på världskartan som konkurrerar med USA, och följaktligen något att ta 

på allvar och uppmärksamma. Det höga antalet publicerade artiklar från NYT där EU tillskrevs rollen 

som överstatlig samt till viss del av negativ karaktär kan relateras till detta antagande. En annan sida 

på myntet kan vara att USA erkänner EU:s betydelse som även den en stormakt, och att man ser EU 

som en likasinnad och något att alliera sig med i olika frågor.  Då resultatet påvisade att NYT:s artiklar 

innehade en snarlik fördelning av värdena vi och dem i förhållandet gentemot EU, kan antas att båda 

ovannämnda antagandet om USA:s inställning gentemot EU och deras gemenskap stämmer.  

    Sammanfattningsvis kan i diskussionen under denna punkt sägas att det påträffats tendenser som 

tyder på att en europeisk gemenskap tagit form, och att resultatet från de undersökta artiklarna visar på 

att denna utveckling återhittas hos såväl Svd som NYT. Dock gav även resultatet att en tydlig 

gemenskap saknades i vissa fall. Detta till trots kan gemenskapen inte anses vara helt frånvarande, då  

t ex det europeiska ideologiska perspektivet påträffades av högre kvantitet än det nationella i NYT:s 

artiklar. Och även fast resultatet påvisade att det nationella ideologiska perspektivet i rapporteringen 

från Svd fortfarande håller i sig kan tendenserna till ett ökat europeiskt förhållningssätt ses som 

glädjande och i enlighet med tillväxten av en europeisk gemenskap.   

 

7.6 Förslag till vidare forskning 

Thompsons påstående om att massmedier utför en slags kvasi-interaktion, i form av en aktiv sändare 

och en passiv mottagare är intressant att spinna vidare på. För att se hur detta kan appliceras på EU-

journalistiken och dess mottagare kan man förslagsvis göra en studie av mottagaren och hur dennes 

inställning gentemot EU ser ut, en aspekt som denna studie inte närmat sig. Förslagsvis kan man i en 

sådan studie göra en kvalitativ undersökning av medborgaren och mottagaren av medier, i form av 

bland annat enkäter och/eller intervjuer. Via detta kan man få en uppfattning om den påstående passive 

mottagaren stämmer. Frågor som kan vara av intresse att undersöka är t ex mottagarens 

mediekonsumtion, inställning till EU samt aktivet i EU-val.   

    I frågan om huruvida medier kan sägas tillföra kunskap till medborgaren när det kommer till 

ämnesområdet EU kan förslagsvis göras en studie där man undersöker just medborgares kunskaper om 

området. Även här kan enkäter och/eller intervjuer vara lämpade. Genom att plocka ut aktuella EU-

frågor som återhittas i medierapportering kan intervjupersonerna få ge svar på vad de kan om just 

detta. Intressant vore att låta undersöka olika grupper av människor, dvs. skilda åldersgrupper, socialt 

kapital etc. Samt ställa frågan vilken typ av medium som de främst hämtar sin information ifrån 

(dagspress, tv eller internet). Förhoppningsvis kan en sådan undersökning ge insikt i eventuella 

samband mellan kunskap, medietyp och medborgaren. I samband med detta kan även frågan om 

europeisk gemenskap ställas. Uppfattar medborgaren sig ingå i en sådan, och hur ser identiteten samt 

medborgarkulturen ut? 
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    Man kan även göra en liknande studie som denna, men en mer fördjupad sådan. Förslagsvis kan 

man använda sig av en större mängd empiri, samt utveckla ett mer omfattande kodschema med fler 

variabler och värden. Att även inkludera insändare, ledare etc. i undersökningen vore intressant. 

Vidare vore det intressant ur ett amerikanskt perspektiv att låta jämföra rapportering om EU utifrån 

olika amerikanska tidningar, med varierande politiska färger/ideologiska värderingar. Där man kan 

undersöka ifall rapportering i en tidning som t ex USA Today skiljer sig åt från rapportering som 

återhittas i t ex Washington Post.  En sådan undersökning vore även intressant att göra för olika 

svenska tidningar, eller för medier tagna från länder från exempelvis öst.  
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Bilaga 1   
Lottade datum för urval av artiklar 

 
 2009 2006 1998 

 

Januari:  6: e  16: e  31: a 

 

Februari:  3: e 16: e 26: e 

 

Mars:  13: e  16: e  27: e 

 

April:  15: e  21: a  27: e 

 

Maj:  9:e  18: e  28: e 

 

Juni:  13: e  15: e  29: e 

 

Juli:  9: e  14: e  16: e 

 

Augusti:  13: e  20: e  22: a 

 

September:  3: e  6: e  25: e 

 

Oktober:  9: e  20: e  21: a 

 

November:  7: e  22: a  27: e 

 

December:  24: e  25: e  27: e   
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Bilaga 2  
Kodschema samt förklaring av variabler och variabelvärden  
 

Variabel 1: Tidning – handlar om vilken tidning artikeln är hämtad ifrån.   

Värde 1: Svenska Dagbladet. 2: The New York Times. 

 

Variabel 2: Årtal – anger från vilket år artikeln är hämtad.  

Värde 1: 2009. 2: 2006. 3: för 1998.  

 

Variabel 3: Storlek – anger artikelns storlek mätt i antalet ord.  

Värde 1: 0-100 ord. 2: 101-200 ord. 3: 201–300 ord. 4: 301-400 ord. 5: 401-500 ord. 6: 501-600 ord.  

7: 601-700 ord. 8: 701-800 ord. 9: 801-900 ord. 10: 901-1000 ord. 11: 1001-2000 ord. 12: Större än 

2000 ord.  

 

Variabel 4: Placering – anger i vilken del av tidningen artikeln publicerats.  

Värde 1: Ekonomi/Business. 2: Inrikes. 3: Utrikes. 4: Nyheter (värdet är egen döpt av Svd och alltså 

inget som hittats på själv). 5: Övrigt (här hittas bland annat teknologi och international). 6: Ej angivet.  

 

Variabel 5: Dateringsort – anger vilken ort artikeln är publicerad.  

Värde 1: Nationellt (beroende på från vilken tidning den undersökta artikeln kommer så är detta värde 

antingen Sverige eller USA). 2: Bryssel. 3: Annan Europeisk ort. 4: Övrig ort. 5: Ej angivet.  

 

Variabel 6: Källa – anger vem/vad som nyheten kommer från.  

Värde 1: Medarbetare. 2: EU-korrespondent. 3: Nationell nyhetsbyrå. 4: Utländsk nyhetsbyrå.  

5: Annan källa. 6: Angivelse saknas.  

 

Variabel 7: Rumsbestämning – anger vilket område som artikeln berör.  

Värde 1: Nationellt (beroende på vilken tidning vars artikel kodas anges värdet för Sverige eller USA). 

2: Regionalt (anges då innehållet berör en region så som t ex Norden, eller ett fåtal länder).  

3: Europeiskt (värdet anges för större delen av Europa). 4: Globalt (anges då innehållet berör större 

delen av världen, eller t ex Europa och ett par länder till). 5: Övrigt (exempelvis Kina eller Afrika).    

 

Variabel 8: Aktör – syftar på vad/vem som förekommer i artikeln.  

Värde 1: EU som organ (anges för t ex. EU-kommissionen eller parlamentet). 2: Egna nationen (värdet 

har angetts de fall då landet (Sverige eller USA) stått som aktör, eller då en berörd nationell person 

(icke-politiker) uttalat sig, eller i de fall då ett nationellt företag/organisation nämnts). 3: EU-land 
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(samma kriterier som för värdet ovan). 4: Icke EU-land (samma kriterier som ovan). 5: Nationell 

politiker (beroende från vilken tidning som artikeln kodats kan anges värdet för svensk eller 

amerikansk politiker). 6: Utländsk politiker. 7: EU-tjänsteman. 8: Expert (värde har angetts personer 

som uttalat sig i artikeln i någon form av expertis, även forskare och analytiker har ingått här).  

9: Annat organ (exempelvis NATO, FN eller Röda Korset). 10: Annan aktör (har angetts t ex religiösa 

ledare och terroristgrupper/personer).  

 

Variabel 9: Ämne – syftar på vad artikeln handlar om.  

Värde 1: Ekonomi/Business. 2: Migration, invandring och/eller flyktingar. 3: Utbildning/forskning.  

4: Miljö/hälsa (värdet har angetts även epidemier så som svininfluensan eller liknande)  

5: Arbetsmarknad. 6: Säkerhet, försvar och militärt. 7: Informativt om EU (anges t ex vid upplysningar 

om EU-möten, hur EU fungerar och är uppbyggt etc.). 8: Konflikter och/eller krig.  

9: Mänskliga rättigheter, demokrati och/eller jämställdhet (kan till exempel handla om ett möte mellan 

EU och ett icke-medlemsland i fråga om demokrati eller landets förhållanden gentemot dess 

medborgare, eller då en berörd person uttalar sig om svåra situationer). 10: EU-frågor (har angetts 

artiklar som t ex berört EMU-frågor, nya lagar och direktiv från EU, frågor om medlemskap).  

11: Handel/industri. 12: Övrigt.  

 

Variabel 10: Värdering – Utifrån artikelns rubrik och förhållningssätt gentemot EU har variabeln 

graderats utifrån värdena 1: Positiv. 2: Negativ eller 3: Neutral.  

 

Variabel 11: EU:s roll - har undersökts i syfte av att se hur EU framställs i tidningarna.  

Värde 1: Hjälpande organ (har angetts för artiklar där EU t ex hjälp med bistånd eller försvar åt ett 

land). 2: Överstatlig/beslutsfattande (värdet har t ex angetts de fall då EU stått som ett beslutsfattande 

organ). 3: Annan (har angetts för de artiklar där EU har agerat medlare mellan länder och/eller 

organisationer, eller då de granskat något/någon). 4: Ej uttyda.  

 

Variabel 12: Relationer och samarbeten – Variabeln har undersökts i syfte att undersöka vilka slags 

relationer artiklarna upplyser läsaren att EU har.  

Värde 1: EU och den egna nationen (beroende på vilken tidning vars artikel undersökts anges detta 

värde för Sverige eller USA). 2: EU och annat medlemsland. 3: EU och icke medlemsland.  

4: EU och annat organ (t ex. NATO, FN eller Röda Korset). 5: Ej uttyda.  

 

Variabel 13: Identitet och gemenskap – Variabeln har undersökts i syfte av att se hur de två länderna 

ställer sig till EU.  

Värde 1: EU som ett med nationen ”vi” (värdet har t ex angetts i de fall då nationen håller med EU om 

något eller rättar sig efter regler utan motsättningar och då man talat om EU som ”vi”).  
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2: EU mot nationen ”dem” (värdet har angetts då artikeln visat att nationen går emot EU ifråga om t ex 

granskning eller nya lagar). 3: Ej uttyda.  

 

Variabel 14: Ideologiskt perspektiv – Variabeln har ämnat närma sig utifrån vem mål/intresse som 

artikeln är skriven.  

Värde 1: Nationellt mål/intresse (beroende på vilken tidning den undersökta artikeln kommer ifrån 

antas detta värde svenskt eller amerikanskt). 2: Europeiskt mål/intresse. 3: Globalt mål/intresse (där 

flera länder än den egna nationen och/eller Europa ingår). 4: Ej uttyda. 
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