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1. Utgångspunkt – medial debatt  
Det övergripande syftet med studien är att ta reda på hur den Europeiska unionen har 

skildrats i svensk nyhetspress under 2000-talets första decennium. 

Sverige har varit medlem i Europeiska unionen sedan 1995. Trots att ett och ett halvt 

decennium har passerat så prioriteras inte EU-ämnen i svensk media, enligt en rad 

debattörer och forskare. Journalisten och researchern Philip Lerulf är en av de som 

lyft problemet. I ett debattinlägg på tidningen Journalistens hemsida framhäver han 

att svensk EU-bevakning, med några få undantag, domineras av oregelbundna och 

icke-kontextualiserande nedslag i verkligheten: “Med ett fåtal briljanta undantag 

präglas svensk EU-bevakning av oregelbundna punktinsatser med avbrott för 

pliktskyldig valrapportering en gång vart femte år. Det är i bästa fall en styvmoderlig 

behandling av en växande maktsfär, i värsta fall ett tecken på att medierna ger upp 

ambitionen att granska och utkräva ansvar” (Lerulf 2010).  

På samma hemsida skriver Europaportalens1 Anders Selnes, Yonna Waltersson och 

Christian Wohlert (2010) om hur en avsaknad av EU-bevakning riskerar att leda till 

ett demokratiskt underskott, där rapporteringen från Europaparlamentsvalet 2009 var 

ett undantag från en i övrig undermålig bevakning bland svenska medier. De 

efterlyser en mer grundlig granskning och rapportering om vad som händer i EU. 

Den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson kritiserar medierna för 

att framställa EU-frågor som något vid sidan av den ”riktiga” makten: ”Huvudorsaken 

till den haltande och bristfälliga EU-debatten är i stället att svenska toppolitiker och 

journalister tillsammans har utvecklat ett nationellt navelskådande nej-sägarmaskineri 

som automatiskt kväver de flesta tendenser till konstruktiv dialog.” (Ludvigsson 

2010). 

I en rapport från den liberala tankesmedjan Timbro (2009) försöker journalisten 

Kristin Wester ta reda på varför den svenska EU-bevakningen är bristfällig. Wester 

anser att de två största bristerna i mediernas EU-bevakning är att det rapporteras för 

lite och att rapporteringen saknar kontinuitet. Utan en hög kontinuerlig nivå får 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Europaportalen är en nyhets- och debattplats som dagligen samlar, sorterar och analyserar; nyheter, debattartiklar och fakta, i 

syfte att ge överblick i ett brett urval av Europafrågor och händelser. (Text från hemsidan www.europaportalen.se) 	  
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mediekonsumenten en bristfällig förståelse av EU. Wester menar att: ”Paradoxalt nog 

tycks mediernas ambitioner ha sänkts i takt med att EU:s inflytande ökat.” (Wester 

2009: 10). Hon påpekar att det inte handlar om att räkna det kvantitativa antalet 

korrespondenter i Bryssel, snarare bör EU-frågor integreras i den nationella och 

lokala nyhetsrapporteringen.  

Att EU som institution är så komplext, förenat med journalisters okunskap, kan enligt 

Wester förklara den bristfälliga EU-bevakningen. Journalister får svårt att greppa 

sammanhangen då de inte är insatta i EU:s beslutsprocess och struktur. Ytterst lidande 

blir nyhetskonsumenterna. Att medieföretagens budgetar krymper samtidigt som 

konkurrensen hårdnar gör dessutom att det skärs ned på EU-journalistik till förmån 

för sådant som drar publik. Wester menar att även politiker bär en skuld till att det ser 

ut som det gör, de kommunicerar inte EU-frågor med medierna och 

Europaparlamentsvalet får lite utrymme i debatterna (Wester 2009: 13–14, 17).  

Medieforskaren Peter Berglez skriver i Göteborgs-Posten att svenska medier måste ta 

EU-frågorna på allvar. Han beskriver svensk EU-debatt som ”snävt nationalistisk, 

ålderdomlig och fyrkantig” och tar också upp risken med ett demokratiskt underskott 

då media inte tar sitt ansvar (Berglez 2009). ”EU-apati” är enligt Berglez något 

svenskar lider av, vilket beror på att nyhetsmedia inte rapporterar tillräckligt mycket 

om EU, resultatet blir att svenskar känner sig apatiska inför EU-relaterade nyheter.  

Enligt Berglez finns det tre förklaringar till medias avsaknad av engagemang. Den 

nationella logiken innebär att skillnader mellan Sverige och EU ständigt betonas och 

en ”svensk identitet” skild från resten av EU är en städigt återkommande 

mediekonstruktion vid EU-rapportering: ”Den nationella logiken gör sig också 

påmind i hur EU:s övriga befolkning konstrueras i nyheterna, där de i första hand 

framträder som Andra nationer; som slovener, greker och britter, men mer sällan som 

miljövänner eller välfärdskramare” (Berglez 2009). För det andra handlar det om ja-

nej-logiken där Berglez menar att mycket av rapporterandet fortfarande präglas av ja 

eller nej till EU. Berglez anser att den fungerar som en ”mental bromskloss” som 

förhindrar en relevant och engagerande EU-rapportering. Den tredje och sista 

förklaringen till medias avsaknad av engagemang när det gäller EU handlar enligt 

Berglez om gråhetslogiken. Att EU-nyheter i mångt och mycket är skildrade i trista 

och gråa ordalag: “Här borde väl samma gamla journalistiska grepp som används på 



	   5	  

den nationella politiken fungera? Att måla tydliga konfliktlinjer och personifiera 

politiken” (Berglez 2009).  

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, skriver på sin blogg med anledning av det 

svenska ordförandeskapet i EU 2009 att svensk EU-journalistik är tråkig och ”alltför 

ofta fungerar som en hejarklack till EU-projektet” (Bjereld 2009). Det svenska 

ordförandeskapet framställs som ett nationellt projekt snarare än ett politiskt sådant 

och Bjereld tvivlar på att någon ledande svensk tidning kritiskt granskat det svenska 

EU-ordförandeskapet som vid blogginläggets publicering kommit halvvägs. 

Även Sveriges televisions före detta Brysselkorrespondent Rolf Fredriksson 

konstaterar att nationella vinklar dominerar inom EU-journalistiken. Han framhäver 

dock att det inte enbart är en svensk fråga utan att de flesta EU-länder har problem 

med att koppla samman nationella debatter och nyhetsagendor med vad som är 

aktuellt på EU-nivå. Vidare kritiserar Fredriksson nyhetsmediers sätt att uttrycka hur 

”EU har beslutat” om någonting: ”Läsaren eller tittaren har inte en chans att förstå 

vem inom EU som beslutat något, om det är ett definitivt beslut eller om det 

fortfarande kan påverkas och ändras. […] Om man som journalist är osäker på 

beslutsgången inom EU-apparaten blir det enklare att oprecist säga bara ’EU har 

beslutat’.” (Fredriksson 2010).  

Trots mycket debatt är det få exempel på när och hur denna bristfälliga 

nyhetsrapportering faktiskt förekommer. Det är detta som formar utgångspunkten för 

min uppsats, jag ämnar undersöka hur nyhetspressen skriver om EU, sett ur ett 

tioårsperspektiv.  

1.1 Problemformulering och forskningsfrågor  

Den övergripande problemformuleringen är: Hur skildras EU i svensk nyhetspress?  

Analysenheter är EU-artiklar i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

från 20 slumpmässigt valda veckor mellan åren 2000–2010. Med hjälp av ett 

kvantitativt kodschema som återfinns i bilaga 2, samt en kvalitativ genomläsning av 

artiklarna, ska följande frågor besvaras: 



	   6	  

F1: Hur frekvent rapporteras det om EU? 

Här räknas den totala artikelmängden och hänsyn tas till eventuella förändringar över 

tid samt om vissa perioder har fler artiklar än andra.  

F2: Hur är artiklarna utformade? 

Frågan avser besvara hur artiklarna rent layoutmässigt är utformade: som enbart text, 

med fotografier, grafik eller andra bildelement. Dessutom vilka artikeltyper det rör sig 

om: nyhetsartiklar och notiser, analys eller featurematerial.  

F3: Vilka ämnen rapporteras det om i EU-artiklarna och vilka får komma till tals? 

Frågan besvaras genom att dels mäta vilka institutioner samt aktörer som förekommer 

i artiklarna och även genom att se till vilket ämne som ligger i fokus i artiklarna.  

F4: Märks en skillnad mellan tidningarna? 

Här jämförs vilka värden som har registrerats under kodschemats tolv variabler för de 

tre tidningarna och frågorna 1–3 ovan ställs till en tidning i taget.  

Utöver att besvara frågeställningarna ämnar studien att ta reda på huruvida två 

fördefinierade nyhetsramar kan appliceras på artiklarna, dessa är nationellt perspektiv 

och EU-nyheter utan kontext. En ingående förklaring av nyhetsramar och dess 

betydelse ges i teorikapitlet och i metodkapitlet anges hur förekomsten av dessa 

fördefinierade ramar ska undersökas.   

1.2 Disposition  

Först presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för analysen. Det 

teoretiska ramverket består av en forskningsdiskurs, resonemang kring en 

marknadsstyrd journalistik, nyhetsvärdering och nyhetsinramning. Därefter sker en 

redovisning av datamaterial och metodval. Sedan följer en genomgång av mina 

forskningsresultat och presentation av statistiska tabeller. Slutligen analyseras 

resultaten med hjälp av det teoretiska ramverket och arbetet avslutas med en 

reflekterande slutsats.  
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2. Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket är tredelat. Den första delen berör mer allmänt tidigare 

forskning om EU-journalistik och vad som kan anses vara problematiskt för 

journalister som bevakar EU. I del två presenteras teorier kring en marknadsstyrd 

journalistik och förskjutningen från journalistiska normer och värden mot en mer 

kommersiell värdegrund – journalistiken som en produkt på en marknad. Slutligen 

diskuteras nyhetsramar och nyhetsinramning, ett tämligen mångfacetterat 

analysredskap.   

2.1 Forskningsdiskurs – Hinder för EU-bevakningen  

Det finns förhållandevis lite forskning om EU-journalistiken i nyhetsmedia. Det mesta 

av forskningen i ämnet EU-journalistik har fokuserat på den säregna situation 

Brysselkorrespondenter befinner sig i och processen fram till publicering. Olivier 

Baisnée beskriver i den sista AIM-rapporten2 från 2007 hur korrespondenterna i 

Bryssel skiljer sig från sina motsvarigheter i andra delar av världen då de ständigt 

måste växla mellan rollen som utsänd, med kunskap om vad som är på agendan i 

Bryssel, och att anpassa sin rapportering till vad medarbetarna på hemmaredaktionen 

anser vara aktuellt: ”In this sense, being an efficient EU correspondent requires a 

certain degree of schizophrenia” (Baisnée 2007: 43).  

EU-nyheter bedöms många gånger som ointressanta eller alltför tekniska av 

hemmaredaktionen vilket kan förklaras av de långa beslutsprocesserna i EU där 

allmänhetens intresse vanligtvis uppstår först när ett beslut fattats, då kan frågan ha 

diskuterats under flera år. Korrespondenter i Bryssel bevakar därmed inte samma 

områden utan styrs av respektive hemmanations intressen och de nationella frågorna, 

något korrespondenter upplever som problematiskt och energikrävande (Baisnée 

2007:25, 43; Kevin 2003: 123; Kopper et al 2007: 106, 114–15). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Adequate Information Management in Europe är ett projekt som pågått från 2004 till 2007 och inkluderar forskare från elva 

europeiska länder. Projektet är delvis finansierat av EU och handlar om kommunikationsproblem i unionen. 

Forskningsperspektivet är jämförande och den sista rapporten publicerades 2007. EU-bevakningen har analyserats i utvalda 

medier i de elva länderna, dessutom har forskarna intervjuat redaktörer och journalister samt gjort fältstudier i Bryssel för att nå 

sina resultat. 	  
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Kanske just på grund av denna speciella situation, där nyheter måste skräddarsys till 

hemlandet, präglas den journalistiska traditionen i Bryssel av låg konkurrens och ett 

nära samarbete mellan korrespondenterna. Bryssel kan beskrivas som ett journalistiskt 

mikrokosmos och utöver korrespondenternas samarbete finns även en närhet till EU-

tjänstemän samt lobbyister som verkar för enskilda frågor i unionen (Mancini et al 

2007: 120). Det produceras knappt någon transnationell journalistik i Bryssel utan 

rapporteringen är i stor grad bunden till hemlandets aktuella ämnen; ändå får 

korrespondenterna den mesta av sin information från samma källor – EU:s 

institutioner, med EU-kommissionen i spetsen (Baisnée 2007: 31–32, 35–37).  

EU:s kommunikationsproblem  
Det är emellertid inte enbart hemmaredaktionen som bestämmer vad som ska 

publiceras. EU:s institutioner sänder ut mycket av den information som senare blir till 

nyheter och formar på så sätt journalistiken. Informationsöverflöd är ett strukturellt 

problem med nyhetsproduktionen från EU. EU-kommissionen sänder helt enkelt ut en 

enorm mängd material till korrespondenterna, vilket försvårar nyhetsvärderingen av 

informationen. Dessutom förekommer rivalitet inom kommissionens direktorat och 

mellan kommissionärer vilket leder till att oklara och ibland motsägande besked 

förmedlas. Vidare är informationen skriven på ett sätt som inte är greppbart för alla, 

språket är komplicerat och det är svårt att få intervjuer med EU-tjänstemän vilket gör 

nyheterna mindre medialt gångbara (Kopper et al 2007: 82–83, 94–100; Williams 

2005: 141–42).  

Att EU bevakas minimalt i de flesta europeiska länder kan ses som ett resultat av 

EU:s oförmåga att effektivt kommunicera med media. Vid implementeringen av 

Maastrichtfördraget 1993 gjordes försök att förbättra relationen med media där man 

tillkännagav att det var svårt att få tillgång till information och att EU borde bli mer 

öppet, tyvärr uteblev resultaten (Williams 2005: 141–43). 

Nationellt perspektiv dominerar   
Ett vanligt förekommande fenomen inom EU-journalistik är att vinkla nyheter med 

hjälp av ett nationellt perspektiv, för att på så sätt göra den mer lättillgänglig. Att 

media spelar stor roll i skapandet av en nationell identitet är dock inget nytt, men 

inom just EU-journalistiken verkar det extra tydligt (Williams 2005: 12). Sociologen 

Antonio V. Menéndez Alarcón har genom textanalys samt djupintervjuer med 
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journalister jämfört dagstidningar i tre olika länder för att se vilken medias roll är i att 

definiera den Europeiska unionen. I likhet med Peter Berglez begrepp nationell logik 

så drar Menéndez slutsatsen att EU-nyheter tenderar att återinföra traditionella åsikter, 

vilka inkluderar en tro i att nationellt styre är bättre än EU för att lösa ett samhälles 

problem (Berglez 2009; Menéndez 2010: 413). Kevin Williams refererar till 

europeisk media (2005) och drar slutsatsen att just det nationella perspektivet 

fortfarande dominerar och formar rapporteringen. Williams menar att tryckt 

nyhetspress verkar vara det minst ”europeiska” bland medietyper i den meningen att 

tidningar är djupt rotade i den nationella traditionen och därför saknar ett europeiskt 

perspektiv. Emellertid understryker han svårigheten i att generalisera forskningen 

över landsgränserna och mediebevakningen skiljer sig åt beroende på EU-land 

(Williams 2005: 133, 138, 149).  

En förklaring till att det nationella perspektivet dominerar i nyhetsrapporteringen om 

EU kan vara att korrespondenter främst inhämtar citat från hemlandets representanter 

vid pressträffar samt efter ministerråd. Omfattningen av EU-nyheter i nationell media 

beror på i vilken grad hemmanationen påverkas av aktuella frågor, då en nationell 

vinkling tenderar att locka en större publik. Detta leder till att bevakning av 

Europaparlamentsledamöter och kommissionärer från hemmanationen blir extra 

viktigt (Allern 2009b; Kevin 2003: 122–23; 125–27; Williams 2005: 143). 

Brist på rutinmässig EU-bevakning  
Mycket av forskningen ger en kritisk bild av dagens EU-journalistik. Medie- och 

kommunikationsforskaren Göran Palm är en av de få som har undersökt hur svensk 

media bevakar EU-ämnen. I sin doktorsavhandling från 2002 skriver Palm att svensk 

EU-journalistik inte tjänar allmänheten utan snarare marknaden och politikers 

intressen. Både intervjuade journalister och pressagenter var kritiska till EU-

journalistiken som producerades, vilken de ansåg vara för ytlig, händelseorienterad 

och utan kontext (Palm 2002). Gleissner och de Vreese utförde en liknande studie där 

de undersökte hur nyhetsmedia i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna 

bevakade förberedelserna av EU:s nya konstitution 2005. Majoriteten av nyheterna 

var negativa, dessutom dominerades bevakningen av en nationell vinkel. Antalet 

artiklar ökade i och med förberedelser av den nya grundlagen för att sedan avta 

drastiskt efter implementeringen (Gleissner & de Vreese 2010: 231–35).  
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Även Williams bekräftar att toppmöten punktbevakas samt vissa kontroversiella 

ämnen. Det som saknas är rutinmässig bevakning av det dagliga EU-arbetet och alla 

de debatter, frågor och initiativ som hålls osynliga för allmänheten (Williams 2005: 

139). Det korrespondenterna anser ha nyhetsvärde ses ofta inte som medialt gångbara 

av hemmaredaktionerna. Avsaknaden av personifierade nyheter och dramatiska 

vinklar är ett av EU-journalistikens största hinder, toppmöten är dock ett undantag där 

EU:s ledare lockar stora mängder journalister (Kevin 2003: 124–25; Williams 2005: 

141–43, 146). Bland de EU-frågor som får störst medial uppmärksamhet återfinns 

ekonomi-, finans- och näringslivsfrågor; den vanligaste typen av artiklar är negativt 

vinklade (Allern 2009b: 178, 182; Williams 2005: 140–46).  

Bevakning av utrikesnyheter påverkar den allmänna opinionen mer än 

inrikesbevakning där allmänheten har större kontextuell kunskap att dra egna 

slutsatser. Detsamma gäller EU-ämnen där mer än två tredjedelar3 av EU:s befolkning 

inhämtar sin kunskap i ämnet från media (de Vreese 2003: 21, 77). En bristande 

rutinmässig bevakning av EU-ämnen kan därmed ses som allvarligt. 

2.2 En marknadsstyrd journalistik 

Publik- och annonsörintressen hör till de starkaste externa faktorer som påverkar 

medieinnehållet. Sedan 1970-talet har mediemarknaden blivit allt mer avreglerad och 

liberaliserad, nyhetspressen får i dag sina huvudsakliga intäkter genom 

reklamannonser (Nygren 2008: 32; Williams 2005: 10). Genom sin Model of 

Commercial News Production vill medieforskaren John McManus förklara hur 

processen bakom nyhetsproduktionen fungerar.4 Syftet med modellen är att inkludera 

marknaden som en förklaring till nyhetsproduktionens utformning, där vinstdrivande 

medieföretag och ekonomiska krafter står bakom det som sker på nyhetsredaktionerna 

(McManus, 1994: 20–21). Olika aktörer finns med i modellen och de samverkar och 

utbyter tjänster sinsemellan. Aktörerna är, med start högst upp i kedjan, 

investerare/ägare  moderföretag  medieföretag  nyhetsavdelning. 

Nyhetsavdelningen består i sin tur av anställda som följer en organisationskultur och 

tar nyhetsbeslut, allt detta grundas dels i journalistiska normer och dels i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Eurobarometer 2002.	  
4 Jag kommer inte att gå igenom hela modellen utan bara beskriva huvuddrag av den.	  
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marknadsnormer. Utanför den inre boxen av aktörer finns annonsörer, nyhetskällor 

och nyhetskonsumenter samt övrig allmänhet (McManus 1994). 

Genom utbyte av varor och tjänster strävar respektive aktör i modellen efter att uppnå 

så mycket som möjligt av det de räknar som värdefullt. Grunden i varje förhållande 

som beskrivs i modellen är därmed ekonomiskt betingat (McManus, 1994: 21–22). 

Utifrån McManus perspektiv, med rådande lagar, kultur och teknologi (USA 1994) i 

åtanke, hävdas att den primära rollen innehas av de stora investerarna och ägarna, som 

därmed är aktören med mest makt.  

För att gå in på djupet i den del av modellen som innefattar news department, alltså 

nyhetsavdelningen, understryker McManus att det handlar just om en avdelning och 

inte en självständig nyhetsorganisation. Dessutom är långt ifrån allt som produceras 

under nyhetsavdelningen nyhetsmaterial – reklamannonser och 

underhållningsmaterial fyller mycket av tiden i TV och sidorna i en tidning. Vidare 

nämner McManus den organisationskultur som finns inom en nyhetsavdelning. 

Journalistiska normer centrerar kring uppfattningen om att upplysa allmänheten, ett 

slags moraliskt kall. Marknadsnormer finns vid sidan av, det handlar om att maximera 

vinsten under obestämd tid (McManus, 1994: 24–25). McManus betonar att anställda 

på nyhetsavdelningen är just anställda inom ett företag och måste förhålla sig till de 

normer och gränser som är satta av andra. Men de har viss autonom makt, ibland 

omedveten, som gör att deras egna intressen kan komma att spegla journalistiken. 

Många normer inom en redaktionskultur är ”osynliga” och det reflekteras sällan kring 

dessa. Dessutom har de anställda sökt sig till nyhetsavdelningen i fråga och vet redan 

från början vad den står för (McManus, 1994: 25–26). 

Inom den europeiska mediemarknaden äger allt färre multinationella företag allt mer. 

Ett exempel är svenska Bonniergruppen som kontrollerar över 25 procent av den 

svenska nyhetspressen och utöver det har en närvaro i fler än 20 europeiska länder. 

Norska företaget Schibsted är ett annat exempel som äger såväl Aftonbladet som 

Svenska Dagbladet (Williams 2005: 21–22, 27, 35). Williams ser en fara i den ökade 

kommersialiseringen inom mediemarknaden. Underhållning har blivit ett värde i sig 

och integreras allt mer i journalistiken medan det seriösa innehållet minskar: 

”Specifically it means more human interest stories, less political coverage, fewer 

international and more local stories, hard news being replaced by sex, scandal and 
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celebrities.” (Williams 2005:19 citat, 2005: 77). Kevin vittnar också om hur 

kommersialisering och ökad makt för ett fåtal mediekoncerner bidrar till en 

trivialiserad bevakning av seriösa ämnen, EU inkluderat (Kevin 2003: 118). 

Politisk nyhetsjournalistik är åtskild från politiska ledare och måste därmed 

konkurrera med andra typer av journalistik om nyhetsplats, i Norge är det till exempel 

ovanligt att nyhetstidningar har avdelningar för politiska nyheter (jämfört med 

exempelvis ekonomi). För att ”vinna” mer plats tvingas den politiske journalisten 

hitta läsarvänliga vinklar – drama och maktspel. Vardagens beslut som tas och 

processer som sker bakom scenen i politikens värld tenderar därmed att lämnas icke-

rapporterade. Politisk journalistik handlar inte om sådant som påverkar människors 

egen vardag, utan snarare om den politiska eliten; debatt och maktkamp mellan partier 

och inom dem (Allern 2002: 149).  

Journalistisk och kommersiell nyhetsvärdering  

Sigurd Allern (2002) har undersökt journalistiska och kommersiella nyhetsvärden. 

Han driver tesen att redaktionella urval inte enbart kan analyseras genom 

journalistiska normer och ambitioner utan snarare måste analysen kompletteras med 

de kommersiella normer och marknadsmässiga mål som finns inom ett medieföretag.  

Nyhetsmedier må spela en nyckelroll i en demokrati där yttrandefrihet råder och alla 

sidor bör ges en röst, men vid sidan av detta är nyhetsmedier företag som producerar 

varor till en marknad (Allern, 2002: 137–138).  

Nyhetsvärden är svårdefinierade. Genom att media väljer och formar de händelser 

som ska bli nyheter bidrar medieorganisationer till att sätta agendan för det som är 

viktigt (O’Neill & Harcup 2009: 162–163). Allern menar att en del av det som kallas 

nyhetsvärdering i mångt och mycket handlar om slumpmässiga val. Nyheter 

produceras i snabb takt och bevakningen kan skifta beroende på att en reporter 

exempelvis är sjuk, eller att något oväntat sker och andra nyheter skyfflas undan 

(Allern, 2002: 139).  

För att förstå journalistisk nyhetsvärdering i ett längre perspektiv måste man se till 

nyhetsorganisationernas marknadsstrategier. Nyhetsstoryn är alltid en mindre 

komplex version av verkligheten; en marknadsorientering kräver att nyheter 

förenklas, så de blir förståeliga och begripliga för en större del av befolkningen. En 
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grundläggande faktor i den marknadsorienterade journalistiken är att nyheter måste 

innehålla element som leder till identifikation: geografiskt eller kulturellt. Beroende 

på mediernas täckningsområde anpassas nyheterna till läsare och annonsörer som 

befinner sig inom området. Särskilt för tabloidpressen ger sensationella inslag i form 

av konflikter eller skandaler ytterligare nyhetsvärde. Andra faktorer som bör beaktas 

vid en analys av redaktionernas prioritering är mediekoncernens konkurrenssituation 

samt budget tilldelad de olika nyhetsavdelningarna, vilket är ett uttryck för företagets 

kommersiella och finansiella mål (Allern, 2002: 141–43).   

Budgetfrågan har stor påverkan på nyhetsproduktionen, journalistiken handlar till stor 

del om reportens produktivitet. Nyhetschefer är medvetna om att nyheter kan 

produceras på olika kostnadsnivåer, billigast är så kallade ”rewrites” av 

pressmeddelanden, texter från presskonferenser och liknande situationer där reportern 

kostnadsfritt serveras information. Mer kostnadskrävande är uppföljning av en nyhet 

och ännu dyrare är exempelvis grävande reportageserier. Som prenumerant av 

nyhetsbyråmaterial kan redaktionen också ta in allt mer av detta, då de betalar en 

avgift för att få använda materialet. Det leder till att vissa potentiella nyheter lämnas 

orörda, då de kräver forskande och journalistiska resurser: tid, personal och pengar. 

Det är med andra ord de händelser som kostar lite att producera som har störst chans 

att komma in i tidningen (Allern 2002: 143–45). 

Allern kompletterar de traditionella nyhetskriterierna med fyra ”kommersiella 

nyhetskriterier” (Allern 2002: 145):  

1) Ju mer resurser en händelse kräver för att följas upp, desto mindre sannolikt att det 

blir en nyhetsstory. 

2) Ju mer journalistisk förberedelse avsändaren har ägnat sig åt (t ex. utformning av 

pressmeddelande), desto större sannolikhet att det blir en nyhetsstory. 

3) Ju mer selektivt en nyhet distribueras till en nyhetsorganisation, desto större 

sannolikhet att det publiceras. 

4) Ju mer en nyhetsorganisations strategi bygger på att skapa sensationsnyheter som 

väcker allmänhetens intresse, och ju större möjlighet att förstärka dessa sensationella 

drag i en potentiell story, desto mer sannolikt att nyheten publiceras.  
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2.3 Nyheternas inramning  

News framing och news frames som i uppsatsen översätts till nyhetsinramning och 

nyhetsramar, är ett ganska mångfacetterat analysredskap. Nyhetsramar kan beskrivas 

som ett ”tolkningspaket” som ger ett ämne viss mening. Det handlar om att se till hur 

ett ämne presenteras. Vissa element inom ett ämne eller händelse framhävs och detta 

skapar en ram som ger mediekonsumenten förståelse för ämnet. Ramar skapar kontext 

och definierar problem och lösningar (de Vreese 2005: 52–53). Ett väsentligt element 

inom nyhetsinramning handlar om val av journalistisk vinkel.    
 

Nyhetsramar skiljer sig därmed från ett vanligt budskap eller meddelande (Entman et 

al 2009: 177): ”A frame repeatedly invokes the same objects and traits, using identical 

or synonymous words and symbols in a series of similar communications that are 

concentrated in time. These frames function to promote an interpretation of a 

problematic situation or actor and (implicit or explicit) support of a desirable 

response, often along with a moral judgment that provides an emotional charge.” 

Därmed skiljer sig inramning från annan kommunikation genom sin diakrona natur; 

genom att upprepa nyhetsramar över tid och i olika texter bildar sig mottagaren en 

speciell uppfattning av det som förmedlas och kommer därtill att associera vissa 

ämnen med de förankrade nyhetsramarna. Om kommunikationen inte innefattar 

upprepade ord och symboler som kan associeras till mottagarens kultur så är det ingen 

nyhetsram (Entman et al 2009: 177). 
 

Claes H. de Vreese (2005) ser nyhetsinramning som en process där både innehåll och 

effekter av nyhetsramar studeras. Nyhetsinramningsprocessen sker i olika steg, frame-

building är det första där ramarna skapas, dels påverkas ramarna av interna faktorer 

på redaktionerna och dels påverkas de av externa faktorer där elitgrupper och andra 

typer av samhälleliga grupper influerar journalisterna. Resultatet av rambyggandet är 

nyhetsramarna i texten. Frame-setting är det andra steget i processen där interaktion 

mellan nyhetsramar i media och läsarens förförståelse för ämnet står i fokus. I detta 

steg kan nyhetsramarna påverka läsarens åsikter och förståelse av ett ämne eller en 

händelse. Slutligen består processen av nyhetsramarnas konsekvenser, vilket kan 

studeras både på ett samhälleligt och på ett individuellt plan. På individnivå kan det 

handla om åsikter och attityder som skapas efter exponering av särskilda nyhetsramar 

medan det på samhällsnivå rör skapandet av politisk socialisering, åtgärder och  
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beslutsfattande (de Vreese 2005: 51–52). 
 

De Vreese skiljer mellan ämnesspecifika och allmänna nyhetsramar. Den 

förstnämnda gäller vid specifika nyhetshändelser eller ämnen medan den senare kan 

brukas vid vitt skilda ämnen och även över tids- och kulturgränser. Ambitionen i 

kommande arbete blir att genom rubriker och artikelinnehåll identifiera förekomsten 

av allmänna nyhetsramar i EU-journalistiken, vanligt förekommande ramar som ger 

mening och förståelse till artiklarna. Nackdelen med att undersöka allmänna 

nyhetsramar är att vissa ämnesspecifika detaljer faller utanför analysen, men den kan 

ge förståelse i generella aspekter av nyhetsrapportering (de Vreese 2003: 26–28, 30). 
 

Vid extraordinära händelser kan nyhetsramarna komma att ändras, något som skiljer 

nyhetsinramning från bland annat nyhetsvärden (Entman et al 2009: 179–180). 

Kopplat till Allerns resonemang om att ekonomin spelar allt större roll på 

redaktionerna och att journalister konkurrerar om en viss yta måste reportrar hitta 

passande nyhetsramar för att fånga publikens intresse. Nyhetsramar kan därmed ses 

som en mall för att komponera en nyhetsstory som ger så mycket läsarintresse som 

möjligt. Att skapa nyhetsramar där vissa saker lyfts fram och blir belysta som mest 

relevanta leder till att mediekonsumenten använder sig av detta när de själva ska bilda 

sig en uppfattning och värdera ett ämne (Allern 2002; de Vreese 2003: 37–41, 43). 
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3. Metod och urval 
För att studera EU-journalistiken tillämpas i denna studie en kvantitativ 

innehållsanalys av svensk nyhetspress. Ett kodschema upprättas med tolv variabler 

som anpassas utefter frågeställningar och syfte. Jag ämnar, utöver en allmän analys av 

materialet, att ta reda på huruvida det är möjligt att identifiera fördefinierade 

nyhetsramar i artiklarna.  

Jag utgår från Østbye, Knapskog, Helland och Larsens definition av kvantitativ 

innehållsanalys, som de menar är dataregistrering och analystekniker där 

beskrivningen som görs av innehållet i ett budskap ska vara systematisk, objektiv och 

kvantitativ (Østbye et al 2008: 213).  

En systematisk analys av innehållet innebär att det finns generella regler för hur 

materialet ska behandlas. En objektiv analys är då forskaren så långt det går 

exkluderar sina egna värderingar, detta för att möjliggöra intersubjektiviteten, att 

studien ska kunna återupprepas av någon annan, med samma resultat. Objektiv 

betyder däremot inte att likhetstecken sätts mellan färdiga resultat och ”verklighet” 

eller ”fakta”. En kvantitativ analys innebär att resultaten ska ge en siffermässig 

beskrivning av materialet (Østbye et al 2008: 213–14). 

Vid en kvantitativ innehållsanalys ska datamaterialet vara organiserat i analysenheter, 

variabler och variabelvärden, datainsamlingen görs i en datamatris. Det är viktigt att 

analysenheter, variabler och tillhörande variabelvärden är knutna till frågeställningen 

(Østbye et al 2008: 217, 220).  

3.1 Att hitta relevanta variabler och analysenheter  

Jag har hämtat inspiration från AIM-rapporten (2006) Understanding the Logic of EU 

Reporting in Mass Media vid konstruerandet av analysschema, då den innehåller 

många relevanta variabler för att kvantitativt undersöka hur medier rapporterar om 

EU. Under det empiriska materialinsamlandet registrerades vilka frågor som står i 

fokus i artiklarna och vilka institutioner som berörs. Vem som är artikelförfattare – 

redaktionsmedarbetare, korrespondent eller nyhetsbyrå, undersöktes. Även 

nyhetsartikelns placering i tidningen har registrerats, artikeltyp/genre och hur artikeln 

presenteras – som enbart text, med foto som hör till nyheten, genrebild, grafik, satir 
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eller kombinerat.  Jag har sett till vilka aktörer som figurerar i artiklarna samt vilka 

källor som används och även undersökt förekomsten av ett tydligt svenskt perspektiv.  

Vidare har en mätning gjorts av artikelstorlek som är ett slags uttryck för prioritering 

(Østbye et al 2008: 222–24). Artiklarnas totala areal har mätts, höjd x bredd i 

centimeter. Foton och övrig grafik till artikeln inkluderades i mätningen.  

Utöver min kvantitativa studie har sedan en mer kvalitativ värdering av nyhetsramar 

utförts, baserat på artiklarnas rubriker och övriga iakttagelser eller avvikelser. Mer om 

det i kapitel 3.2.  

Analysenheterna är artiklar som handlar om EU i ett antal utvalda tidningar. Med 

”EU” menas den Europeiska unionen som i dag består av 27 stater. Även EU:s sju 

institutioner är en del av begreppet och aktiviteter som sker inom dem, dessa är: 

Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska 

kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och 

Europeiska revisionsrätten.  

För att artikeln skulle registreras i mätningen var kravet att EU på ett tydligt sätt 

framträdde i texten. Exempelvis valdes en artikel om Turkiet bort i fall det stod att 

”…politikern xx, som för övrigt är för ett turkiskt EU-medlemskap, hoppas att det 

lokala parlamentsvalet går säkert till…”. Här nämns enbart EU i en bisats. Skulle det 

däremot ha stått något i stil med: ”EU:s representant för utrikesfrågor, Catherine 

Ashton, anser att det turkiska parlamentsvalet inte gått rätt till...” så är artikeln med i 

min studie.  

Artiklar kan vara ett svårdefinierat begrepp i sig. Ibland förekommer större 

nyhetsuppslag på samma tema där texterna kan läsas separat (Østbye et al 2008: 218). 

Om en artikelförfattare fanns angiven under respektive del behandlades varje enskild 

textmassa som en analysenhet. På samma sätt har en artikel som var del av ett större 

uppslag uteslutits om den inte behandlat EU medan resten av texterna gjorde det. Vid 

de tillfällen en artikel har haft en tillhörande faktaruta räknades den in i mätningen av 

huvudartikeln.  

De artiklar som undersöktes hämtades från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, vilka alla är rikstäckande dagliga nyhetstidningar. Tidningsvalet grundas i 

en vilja att undersöka de största dagliga tidningarna i Sverige. Dagens Nyheter och 
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Svenska Dagbladet kan ses som Stockholmscentrerade men de har en nationell 

spridning. Vidare kan en jämförelse mellan kvällstidning och morgontidning bli 

intressant, och även mellan DN och SvD, samt om det går att uttyda skillnader mellan 

åren. Jag har undersökt huvudeditionerna i Kungliga Bibliotekets mikrofilmskällare.  

Aftonbladet är en kvällstidning som ägs till största del av den norska mediekoncernen 

Schibsted. Tidningen är Sveriges största kvällstidning, upplagan på vardagar är 310 

900 exemplar och på söndagar 371 400 exemplar (2010, ne.se). Ledarsidan är 

socialdemokratisk. Morgontidningen Svenska Dagbladet ägs också till största del av 

Schibsted och är en obunden moderat morgontidning, upplagan är 192 800 exemplar 

(ibid.). Den oberoende liberala morgontidningen Dagens Nyheter ägs av Bonnier AB 

med en daglig upplaga på 298 200 exemplar (ibid.).  

Jag har valt att undersöka medieinnehållet under 2000-talets första decennium och 

valt ut åren 2001, 2004, 2006, 2009 och 2010. Studien skulle sedan kunna 

återupprepas med fokus på tidigare år. År 2001, 2004 och 2006 (fram till september) 

styrdes Sverige av socialdemokraterna, de två senare åren av den borgerliga alliansen. 

2004 och 2009 var det Europaparlamentsval, båda gångerna i juni. Våren 2001 och 

hösten 2009 var Sverige ordförandeland i EU, mätningen kan visa huruvida 

mediebevakningen stärkts under dessa perioder. Ytterligare en aspekt att undersöka är 

om 2001 års rapportering skiljer sig från 2010 års; går trenden mot färre eller fler 

artiklar, nya vinklar eller är det generellt samma slags rapportering alla åren. 

En vecka lottades fram ur varje kvartal från de fem åren, totalt 20 veckor, samma 

månader varje år. Genom att välja en vecka ur varje kvartal togs hänsyn till eventuella 

säsongsvariationer och studien blir representativ för hela året. Då EU:s institutioner i 

princip är stängda under augusti har den månaden valts bort. Jag har försökt att 

undvika långhelger då detta kan påverka nyhetsrapporteringen. Dock har enstaka 

helgdagar, då DN och SvD uteblivit, förlängts med en extra dag följande vecka.  

Genom att lotta fram en månad ur varje kvartal föll valet på mars, juni, september och 

november. Veckonumren varierar mellan åren men år 2004 inträffade mars mellan 

vecka 10-14, där 10-13 var veckor som startade och avslutades i mars. En lottning 

mellan dessa fyra veckor gav mig undersökningsvecka 13 i mars 2004: 22-28 mars. 

På samma sätt har jag gått till väga med utlottning av resterande 19 veckor som har 

undersökts (för förteckning av samtliga veckor, se bilaga 1).  
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Analysenheter är artiklar och texter som handlar om EU från tidningarna Aftonbladet, 

Dagens Nyheter, och Svenska Dagbladet mellan 2001–2010. Relevant för 

undersökningen har varit att ta reda på vilka artiklar om EU som publicerats och vilka 

ämnen som lyfts på nyhetsplats, därför har ledarsidor och förstasidor, likaså 

”opinionssidor” med insänt material, exkluderats. Till dessa sidor hör vanligtvis de 

första i tidningen under rubriken ”ledare” eller ”debatt”. Även insändarsidor i andra 

delar av tidningen har uteslutits ur räkningen.  

Krönikor och liknande analyser från redaktionsmedarbetare, som kan förekomma i 

anslutning till en artikel, har inte uteslutits. Standardbilagorna5 har mätts men inget 

övrigt material, för Aftonbladet innebär det sportbilagan och för Dagens Nyheter 

kultur-, ekonomi- och sportbilagan, Svenska Dagbladets standardbilagor är kultur- 

och näringslivsdelen.  

I bilaga 2 presenteras mitt kodschema och i bilaga 3 följer kodningsinstruktioner – en 

ingående förklaring av respektive variabel med dess tillhörande värden som ger 

förståelse i hur artiklarna registrerats.  

Efter den empiriska undersökningen följer en analys i statistikprogrammet IBM SPSS 

Statistics (SPSS) där data förs in och sedan tolkas utefter mina frågeställningar. I 

resultatdelen presenteras ett urval av tabellerna från SPSS, här kommer jag dock 

utesluta decimalerna i procentsatserna.6 Korstabeller åtföljs av en redovisning av 

Cramers V, vilket är ett sambandsmått där 0–0,1 betyder ett svagt samband; 0,1–0,2 

ett måttligt samband; 0,2–0,3 ett ganska starkt samband och 0.3 och uppåt utgör ett 

starkt samband.  

3.2 Identifierandet av nyhetsramar  

Den kvantitativa studien har kompletterats med en kvalitativ analys – vilket innebär 

genomläsning av alla artiklar samt nedtecknande av samtliga rubriker. På så sätt har 

sådant som inte kan registreras under övriga värden men ändå är relevant att 

dokumentera noterats. Syftet med att komplettera den kvantitativa studien med en 

kvalitativ del är att försöka besvara övergripande frågor om nyhetsmediernas 

inramning av EU-nyheter och att få en djupare förståelse för vilka ämnen som lyfts. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 De bilagor som dagligen följer med tidningen. 	  
6 Exempelvis 0,5 procent blir 1 procent och 46,4 blir 46 procent. Siffrorna rundas av till heltal och summan som 100 procent. 	  
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En kvalitativ undersökning kan även fylla i luckorna som uppstått då jag exempelvis 

har kryssat ”övrigt/okänt” på någon av variablerna.  

Utifrån tidigare debatt och forskning (se kapitel 1 och 2.1) utkristalliseras nedan två 

nyhetsramar och syftet är att undersöka huruvida dessa ramar är förekommande i 

artiklarna som undersöks (Esaiasson et al. 2005: 233–35, 238–39; de Vreese 2005: 

53–54).  

De nyhetsramar som utifrån tidigare forskning och debatt verkar råda inom EU-

journalistiken är: 

• Nationellt perspektiv 
• EU-nyheter utan kontext 

Jag diskuterar först dessa ramar i förhållande till variabler som innehållsanalysens 

”svenskt perspektiv” och ”institution i fokus” (se bilaga 2), men supplerar detta med 

en mer kvalitativ läsning av artiklarna och antecknande av rubriker. 

EU-nyheter präglas av ett nationellt perspektiv. Mycket av forskningsdiskursen 

handlar om att EU-journalistiken är präglad av en nationell logik (Berglez 2009) där 

en svensk identitet är tydligt åtskiljd resten av EU. Övriga EU-stater och aktörer 

därifrån skildras som just detta snarare än vad de står för i olika frågor. Det nationella 

perspektivet dominerar och formar rapporteringen om EU och omfattningen av en 

nyhet beror på i vilken grad den egna staten påverkas av ämnet, då en nationell 

vinkling drar större publik (se t ex Allern 2009b; Berglez 2009; Bjereld 2009; 

Fredriksson 2010; Kevin 2003; Menéndez 2010; Williams 2005). Förekomsten av 

nationella perspektiv har mätts genom variabel tolv – nationellt perspektiv, men även 

med hjälp av variabel fem (placering), tio (huvudinstitution) och elva (huvudaktör). 

EU-nyheter utan kontext. Att EU-bevakningen är oregelbunden med fokus på 

kontroversiella ämnen och extraordinära händelser är flertalet forskare och debattörer 

överens om. Toppmöten och val till Europaparlamentet är exempel på händelser som 

ger publicitet medan en rutinmässig bevakning av det dagliga EU-arbetet saknas. 

Gråhetslogiken (Berglez 2009) handlar om att artiklarna i sig är skrivna på sätt som 

inte drar läsare och journalister tenderar dessutom att bunta ihop aktörer inom EU till 

en enda massa, att ”EU” har beslutat något, vilket kan förklaras av journalistens 

okunskap i ämnet (se t ex Berglez 2009; Bjereld 2009; Fredriksson 2010; Gleissner & 
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de Vreese 2010; Lerulf 2010; Palm 2002; Selnes, Waltersson, Wohlert 2010; Wester 

2009; Williams 2005). För att ta reda på huruvida resonemanget om punktbevakning 

och EU-nyheter utan kontext stämmer in på de utvalda artiklarna har en räkning gjorts 

av antalet artiklar, jämförelse mellan år och veckor samt genomläsning och analys av 

det som skrivs. Variabel sex (artikelutformning), sju (artikelförfattare) samt åtta 

(genre) kan ge en bild av huruvida nyheterna i ämnet skildras i ”gråa” ordalag, om 

exempelvis majoriteten av artiklarna är nyhetsnotiser utan bilder skrivna av en 

nyhetsbyrå och där ”EU” klumpas ihop till en enda aktör, kan detta tänkas bidra till 

mindre intressanta texter, något som en genomläsning kan stärka eller avfärda.  
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4. EU i nyhetspressen 
I följande kapitel presenteras resultaten från den empiriska undersökningen. Första 

delen ger en överblicklig bild av det undersökta materialets omfång och utformning.  

Därefter följer en beskrivning av materialet, sett till varje undersökt år, och det 

klargörs vad EU-artiklarna handlar om. I del 4.2 ges en mer detaljerad redovisning av 

de empiriska resultaten i förhållande till frågeställningarna.  

4.1 Flest EU-artiklar under 2001    

Totalt registrerades det, som tabell 1 visar, 923 artiklar från de tre tidningarna under 

given period. Aftonbladet hade 140 stycken, Dagens Nyheter 411 och Svenska 

Dagbladet 372 stycken artiklar. Rapporteringens omfattning skiljer sig tydligt vid en 

jämförelse mellan 2001 och de fyra övriga åren, något som gäller samtliga undersökta 

tidningar.  

Tabell 1: rapportering per år och 
tidning 

Aftonbladet 
% 

Dagens Nyheter 
% 

Svenska 
Dagbladet 

% Totalt 

2001 56 43 39 43 

2004 21 26 23 24 

2006 14 10 10 10 

2009 6 10 18 13 

År (2001, 2004, 2006, 2009, 
2010) 

2010 3 12 11 10 

Total 100 
(N) 140 

100 
(N) 411 

100 
(N) 372 

100 
(N) 923 

Cramers V = 0,14 

Alla de fyra tidningarna skrev flest artiklar under 2001, närmare bestämt under 

vårtoppmötet i mars. Även under mars 2004 ökar rapporteringen och 2009 ökar 

Svenska Dagbladet sin EU-rapportering något efter att ha minskat 2006, vilket kanske 

kan förklaras av den ekonomiska krisen och att Svenska Dagbladet har ett stort antal 

ekonomiartiklar i ämnet EU. Svenska ordförandeskapet märks inte nämnvärt i 

statistiken 2009.  
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Räknas artiklarnas storlek blir skillnaden mellan 2001 års rapportering och övriga fyra 

år ännu tydligare. Mer än hälften av den totala textmassan publiceras första året, 

vilket framgår av tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Sett till varje tidning utmärker sig vissa enskilda skribenter. Aftonbladet tenderar att 

ha mindre nyhetsnotiser om EU och då och då en analys, vilka görs av Lena Mellin. 

Återkommande är det veckovisa inslaget ”Klubbat i riksdag och EU”. Det är här de 

har lejonparten av sin rapportering, samlat som smånotiser på en halvsida, en gång i 

veckan, tidningen motiverar detta med ”Aftonbladets läsare ska vara Sveriges bäst 

informerade. Varje vecka rapporterar vi därför om veckans viktigaste beslut i 

riksdagen och i EU” (t ex s.32, Aftonbladet 2004-09–25). De första åren märks även 

Emily von Sydow som korrespondent för Aftonbladet. I Dagens Nyheter är Ingrid 

Hedström och Henrik Brors framträdande, båda gör återkommande analyser främst 

inför och efter toppmöten. Svenska Dagbladet har Mats Hallgren och Rolf Gustavsson 

som under ”Perspektiv” gör liknande analyser som de i DN. Teresa Küchler börjar 

skriva dessa analyser under 2010 som ny stringer i Bryssel. 

Totalt var 45 procent av artiklarna skrivna av redaktionsmedarbetare och 31 procent 

av korrespondenter eller övriga utsända, knutna till hemmaredaktionen. 21 procent 

var nyhetsbyråmaterial och i tre procent av fallen framgick det inte vem som skrivit 

texten. Svenska Dagbladet har störst andel korrespondenter som artikelförfattare (se 

tabell 3). Dock kan påpekas att exempelvis Dagens Nyheters Ingrid Hedström i vissa 

fall har rapporterat på plats i Bryssel och då räknats som korrespondent medan hon i 

andra fall hamnat under ”redaktionsmedarbetare”. Aftonbladets notiser under 

”Klubbat i riksdag och EU” är till största del författade av en utsänd medarbetare. Det 

Tabell 2:  
Artikelmassa per år Storlek (cm2) Procent 

2001 161335 52 

2004 50818 16 

2006 24679 8 

2009 41573 13 

2010 32064 10 

Valid 

Total (N) 310468 100 
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är relativt vanligt med TT-nyheter både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, 

ofta förekommer då snarlika texter med modifierade rubriker. 

Tabell 3: 
Artikelförfattare 
per tidning 

Redaktions- 
medarbetare i 

Sverige 
% 

Korrespondent 
% 

Nyhetsbyrå- 
material 

% 

Okänt 
% 

Totalt 

Aftonbladet 18 17 5 25 15 

Dagens Nyheter 53 36 40 34 45 

Svenska 
Dagbladet 

29 47 55 41 40 

Total 100 
(N) 414 

100 
(N) 282 

100 
(N) 195 

100 
(N) 32 

100 
(N) 923 

Cramers V = 0,18 
Majoriteten av de undersökta artiklarna är nyhetsartiklar, 82 procent, 761 stycken, 

faller under denna kategori. När det gäller analys är tio procent, 85 stycken, av 

artiklarna detta. 77 stycken, åtta procent, är feature där 46 av dessa registrerades 

under 2001, till stor del på grund av toppmötet i mars. Viktas uppgifterna om 

artikeltyp, det vill säga att hänsyn tas till artikeltypernas areal (totala storleken på de 

olika genrerna) blir siffrorna dock annorlunda.  

Det totala omfånget av 

nyhetsartiklarna (se tabell 4) utgör 

då mindre än två tredjedelar av 

svensk EU-journalistik. 

Omfångsmässigt består nästintill en 

fjärdedel av artiklarna av 

featurematerial. Givetvis beror det 

till stor del på att feature tenderar 

att innehålla många bildelement: stora fotografier, grafik och faktarutor. Nedan följer 

en redogörelse av vad som präglat bevakningen de undersökta veckorna.  

2001 

Veckan i mars 2001 publicerades allra flest artiklar om EU. Sverige var ordförande i 

Europeiska rådet för första gången, från januari till juni, och under den veckan som 

undersöks var det toppmöte i Stockholm vilket dominerar medierna. Första veckan 

skiljer sig markant rapporteringsmässigt, ingen annan vecka kommer ens i närheten 

av det stora antal artiklar (197 stycken) som publiceras.  

Tabell 4: Artikeltypernas 
respektive areal 

Frekvens 

(cm2) Procent 

Nyhetsartikel 199780 64 

Analys 39197 13 

Feature 71492 23 

Valid 

Total (N) 310468 100 
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Toppmötesbevakningen är väl utbredd i de tre tidningarna, under banderoller som 

”EU-toppmötet” blandas faktarutor med grafik över vilka som deltar och var mötena 

hålls. Aftonbladets bevakning skildrar toppmötet som ett jippo med rubriker som ”Låt 

bilen stå om du ska in till stan” och ”Toppmötet minut för minut”, utöver det korta 

frågor till designern bakom de filtar mötesdeltagarna ska få. Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet bevakar toppmötet med grafik över mötesplatserna, SvD:s Mats 

Hallgren ger en bakgrund till frågorna som ska diskuteras på toppmötet och även 

DN:s Ingrid Hedström ger ett kåseri inför toppmötet. Hela veckan kantas av många 

personporträtt med EU-fokus, med bland annat statsminister Göran Persson, 

utrikesminister Anna Lindh och kommissionens ordförande Romano Prodi.   

Vid sidan av toppmötet och Sveriges ordföranderoll har Aftonbladet i mars 2001 en 

stor reportageserie om ”De glömda EU-barnen”, vilket är reportern Thomas 

Gustafsson och fotografen Joachim Lundgrens berättelse om fattigdom, tiggeri, 

barnprostitution, våld och droger på “EU:s bakgård”. Artikelserien sträcker sig över 

flera dagar.  

Schengenavtalets ikraftträdande sker den undersökta veckan i mars och alla tidningar 

bevakar det genom featurematerial. Aftonbladet väljer ”Dokument Schengen” som 

vinjett med fakta, frågor och svar, regelverket och dylikt. DN har en mer allvarlig 

vinkling av Schengen där ”In i Schengen” i flera delar visar sämre sidor av avtalet. 

Galna kosjukan är också en het fråga liksom oroligheterna i Makedonien. 

I juni 2001 är det något lugnare även om toppmötet i Göteborg nästkommande vecka 

får stort utrymme i samtliga tidningar, främst handlar det om att den amerikanske 

presidenten George W Bush ska besöka mötet samt om polisens beredskap. Göran 

Persson besöker Mellanöstern i sin roll som EU-ordförande vilket ges mycket 

publicitet. I september fortsätter en retrospektiv rapportering om Göteborgsmötet, då 

med fokus på kravallerna och polisens agerande. Aftonbladets rapportering minskar 

markant och återgår till mindre notiser och ”Klubbat i EU” som är det normala 

utrymmet EU-nyheter ges. Även de två andra tidningarnas rapportering minskar 

drastiskt under september och november 2001. 
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2004 

I mars 2004 ökar EU-rapporteringen jämfört med de sista veckorna 2001. Det beror 

framför allt på det årliga vårtoppmötet som hålls den undersökta veckan. 

Jordbruksministerråd och fiskeregler diskuteras också flitigt. Den 1 maj 2004 fick EU 

tio nya medlemsstater, i första undersökta veckan rapporterar tidningarna en hel del 

om detta med fokus på migration och arbetsmarknadspolitik. Övergångsregler 

diskuteras liksom oron för en ”social turism”, allt med ett svensk perspektiv.  

Folkomröstningen om eurovalutan skedde hösten 2003 vilket speglas i vissa artiklar, 

med ett reflekterande perspektiv på hur det kunde ha varit ifall Sverige sagt ja. Att 

datorföretaget Microsoft dömts till böter av kommissionen får stor medial 

genomslagskraft. I juni 2004 halverades antalet artiklar jämfört med mars samma år. 

EU-parlamentsvalet för två veckor sedan dominerar tillsammans med spekulationer 

kring vem som ska bli EU-kommissionens nya ledare, samt några artiklar om 

Lissabonfördraget.  

De två sista veckorna, september och november, 2004 handlar mestadels om nya 

kommissionen med José Manuel Barroso i spetsen och Margot Wallström som 

kommissionär. Den tidigare oron för ”social turism” i och med anslutningsländerna 

tonas ned och huruvida Turkiet ska beviljas medlemskap eller inte får visst utrymme.  

2006 

Till skillnad från mars 2001 och 2004 återfinns bara 13 artiklar i 2006 års utvalda 

marsvecka. Att toppmötet inte hålls den undersökta veckan kan vara en trolig 

förklaring. 2006 års bevakning innehåller bland annat rapportering om EU:s dyra 

”flyttkarusell” mellan Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Vänsterpartister gör utspel 

om att Sverige bör lämna EU. Artiklarna om Turkiets eventuella medlemskap 

återkommer och viss rapportering om förhandlingar kring EU:s nya grundlag, 

Lissabonfördraget. Nya lagförslag som innebär förändringar i vårdsektorns 

schemaläggningar diskuteras och undersökningens enda sportartikeln återfinns i 

Dagens Nyheter med rubriken ”Nya EU-regler ett dråpslag mot handikappsidrottare”. 

EU kräver att Saddam Hussein inte ska avrättas och Margot Wallström intervjuas i sin 

post som EU-kommissionär. 
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2009 

Under första halvan av 2009 märks finanskrisen tydligt i EU-journalistiken. Nya EU-

kommissionen ska utses och artiklarna handlar i mångt och mycket om huruvida 

Barroso ska få förnyat förtroende och vilka som ska bli kommissionärer. Föga märks 

av det kommande svenska ordförandeskapet, men några av artiklarna berör hur en tuff 

höst väntar statsminister Fredrik Reinfeldt och att ”Sverige ärver heta potatisar”. Den 

andra undersökningsveckan började den 19 juni, två veckor efter 

Europaparlamentsvalet, men inga artiklar som handlar om valet registreras.  

Under sista delen av 2009 märks det svenska ordförandeskapet i EU men det 

dominerar inte. Reinfeldt är i USA och representerar EU i G20-mötet där klimatet 

hamnar i skuggan av ekonomin. EU ger grönt ljus för vaccin mot svininfluensa och 

orden ”maktkamp” och ”maktspel” återkommer i rapporteringen av nya EU-jobb.  

2010 

Allra minst antal artiklar om EU återfinns i 2010 års undersökning, totalt 90 stycken, 

bara fem fler än i mars 2004, och 310 färre jämfört med hela 2001. Bevakningen 

handlar om den ekonomiska krisen, EU:s krisfond och särskilt Greklands kris där 

euroländer beviljar lån till landet. EU:s nya ”super-UD” diskuteras (utrikestjänsten 

EEAS) och det råder en surströmmingsdebatt där EU kan komma att förbjuda detta. 

Israels blockad av Gaza fördöms av EU.  

4.2 Ekonominyheter står högt i kurs  

För att mer ingående se till artikelinnehåll (tabell 5) kan sägas att majoriteten av 

artiklarnas huvudfokus är ekonomi/finans och den inre marknaden. 28 procent har 

denna fokus. Dessa artiklar handlar övergripande om ekonomi- och budgetfrågor 

inom unionen men också om Schengensamarbetet och övriga frågor om tullar samt 

handel. Vid den ekonomiska krisen 2009 (och till viss del 2010) figurerar många 

artiklar som handlar om EU-stöd till krisdrabbade länder, där Grekland är det 

tydligaste exemplet.   

Under kategorin ”politik” återfinns 20 procent av artiklarna. Dessa handlar främst om 

toppmöten7  av olika slag, Europaparlamentsvalen samt EU-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Exempelvis Europeiska rådet; G20-möte; möte mellan EU och övrig stat	  
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kommissionärsutnämnanden. Det skrivs utöver det en hel del om Lissabonfördraget, 

EU:s nya grundlag som trädde i kraft den 1 december 2009. När höga EU-poster ska 

tillsättas, så som vid utnämnandet av Europeiska rådets ordförande, tenderar 

tidningarna att beskriva den ”maktkamp” som råder mellan de tänkbara kandidaterna. 

Även detta registreras under politikkategorin.  

Vid noggrann genomläsning av artiklarna har registrering 

gjorts över vad ”övrigt” (sju procent av artiklarna) står för 

i de enskilda fallen.  

En stor del av dessa artiklar är övergripande och berör 

flertalet ämnen, utan att egentligen ha någon huvudfokus. 

Extra tydligt blev detta under toppmötet i Stockholm 

2001 där flertalet artiklar handlade om en rad ämnen som 

inte fanns med som variabelvärden – som att den svenska 

polisen har fullt upp, att trafikkaos är att vänta eller 

intervjuer med människor som på något sätt har 

anknytning till mötet, exempelvis en svensk formgivare 

som designat gåvorna till mötesdeltagarna. Krönikor 

tenderar att handla om ett stort antal ämnen då de är 

reflekterande till sin natur.  

Vid utnämning av EU-poster tenderar artiklarna handla 

om personen i sig vilket också gäller intervjuer med EU-

tjänstemän och politiker, varför ”övrigt” även i dessa fall 

registrerats. 

Av det undersökta materialet återfinns 31 procent av 

artiklarna, som tabell 6 nedan visar, under kategorin 

”politik/EU-avdelning”. Nästan en fjärdedel av artiklarna 

ligger under tidningarnas ekonomidelar, vilket gäller för 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, eftersom 

Aftonbladet saknar ekonomidel.  

 

 

Tabell 5: 
Artikelämne 

Procent 

Ekonomi & den 
inre marknaden 

28 

Politik 20 

Sociala frågor 9 

Övrigt/obestämt 7 

Kandidatländer 6 

Brottslighet eller 
terrorism  

5 

Migration 5 

Jordbruk, fiske 5 

Försvar 4 

Miljö 4 

Utveckling och 
humanitära 
frågor i icke-EU-
land 

3 

Vetenskap 1 

Kultur 1 

Infrastruktur - 

Total 100 
(N) 923 
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Aftonbladet saknar överlag tydliga ämnesindelningar vilket gör att majoriteten av 

artiklarna från tidningen hamnar under ”övrigt”; vid toppmöten och dylikt där 

vinjetter förekommit som etikett för sidorna har dessa dock klassats som ”politik/ EU-

avdelning”.  

Dagens Nyheter har en daglig sida (ibland fler) för 

”politik” och Svenska Dagbladet har 

återkommande ”Europa”-sidor. Precis som 

Aftonbladet har DN samt SvD vid speciella 

händelser en särskild banderoll, till exempel ”EU-

toppmötet” eller ”Schengenavtalet”, dessa artiklar 

hamnar då under ”politik/ EU-avdelning. 

 

 

4.2.1 Skillnad mellan tidningarna och det svenska perspektivet  

Av de undersökta veckorna (se tabell 1) har Dagens Nyheter flest antal artiklar tätt 

följd av Svenska Dagbladet. Aftonbladet står endast för 15 procent av den totala 

mängden artiklar.  

Till Aftonbladets försvar kan sägas att många artiklar i EU-ämnet låg på ledarplats, 

och därmed inte ingick i undersökningen.  

Sett till artiklarnas omfång (areal) 

i tabell 7 kan konstateras att SvD 

publicerade mest 

kvadratcentimeter i ämnet EU. Att 

Aftonbladet stod för 21 procent av 

den totala artikelmassan är 

anmärkningsvärt då de endast 

publicerade 15 procent av det totala antalet artiklar.  

Svenska Dagbladet har störst mängd artiklar under ekonomidelen (bilagan Näringsliv) 

medan Dagens Nyheter har flest under en speciell EU-avdelning. Aftonbladet har som 

nämnt vanligtvis inga särskilda indelningar och därför kategoriseras 62 procent av 

Tabell 6: Placering Procent 

Politik/EU-avd. 31 

Ekonomi 23 

Utrikes 17 

Inrikes 16 

Övrigt/oklart 12 

Kultur/nöje 1 

Valid 

Total 100 

(N) 923 

Tabell 7: Tidningarnas 
respektive omfång av EU-

artiklar 
Frekvens 

(cm2) Procent 

Aftonbladet 65682 21 

Dagens Nyheter 107834 35 

Svenska Dagbladet 136953 44 

Valid 

Total (N) 310468 100,0 
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dessa under ”övrigt/oklart”, 37 procent av artiklarna hamnade under en speciell EU-

sida, en artikel hamnade under nöjesdelen.  

Gällande artiklarnas huvudfokus (tabell 5) skriver både DN och SvD mest om 

ekonomi och den inre marknaden. Svenska Dagbladet står för hälften av artiklarna i 

ämnet, Dagens Nyheter för 40 procent och Aftonbladet skriver endast om ekonomi i 

tio procent av EU-artiklarna. Det näst mest populära ämnet för DN och SvD är 

politik, ett ämne Aftonbladet skriver mest om (sett till Aftonbladets totala mängd 

artiklar). Av den totala mängden EU-artiklar som handlar om politik står DN för 44 

procent av dessa, SvD för 36 procent och Aftonbladet för 20 procent.  

Det ”svenska perspektivet” dominerar något (tabell 8), men resultatet kan inte sägas 

vara statistiskt säkerställt då variabeln är av stor tolkningskaraktär och några 

statistiska samband kan inte säkerställas (mer om svenskt perspektiv i kap. 5.1). 

Siffrorna visar dock att Svenska Dagbladets artiklar i mer än hälften av fallen saknar 

en svensk tydlig vinkling, vilket kan förklaras dels av att det stora antal artiklar om 

EU:s ekonomi och budget samt dels av analyserna (”perspektiv”) som tenderar att 

handla om unionen i stort och viktiga frågor framöver, för hela EU att besluta om. 

Ändå hamnar näst flest av SvD:s artiklar under inrikes. Att Aftonbladet har så stor 

andel artiklar med ett svenskt perspektiv kan tänkas bero på den stora artikelmängd 

som registrerades i samband med toppmötet i Stockholm, där fokus var på svenska 

aktörer och Sverige.  

Är artikeln skriven 
utifrån ett tydligt 

svenskt perspektiv Tabell 8: svenskt perspektiv 
i artiklarna 

Ja 
% 

Nej 
% Total  

Aftonbladet 61 
 

39 
 

100 
(N) 140 

Dagens 
Nyheter 

55 
 

45 100 
(N) 411 

Vald tidning, 
procent inom 
”svenskt 
perspektiv” 

Svenska 
Dagbladet 

46 
 

54 100 
(N) 372 

Cramers V = 0,12 
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5. ”Svenskhet” utan kontext?   
De fördefinierade nyhetsramarna nationellt perspektiv samt EU-nyheter utan kontext 

(som presenterades i kapitel 3.1) kommer nedan att appliceras på materialet för att 

utreda huruvida dessa gäller för aktuell undersökning. Slutligen sätts resultaten in i en 

övergripande analys om marknadsstyrd journalistik.  

5.1 Nyhetsramarna applicerade på materialet – nationellt 

perspektiv   

Sett till tabell 8 ovan: dominansen av ett svenskt perspektiv i artiklarna, finns ingen 

säkerställd koppling mellan EU-journalistik och ”nationell vinkel”. Ungefär hälften 

av alla 923 artiklarna hade en så pass tydlig svensk vinkel att det registrerades. Dock 

var detta den svåraste variabeln att mäta då flertalet aspekter av texten måste vägas in. 

Bara för att huvudaktören är svensk innebär inte det att artikeln automatiskt har ett 

”svenskt perspektiv”. De artiklar som registrerats i kategorin ”ja” är sådana som på ett 

tydligt sätt kopplar nyheten med svenska förhållanden och/eller utgår från ett svenskt 

sammanhang för att sedan koppla ihop detta med något som berör EU. 

Vad som däremot kan utskiljas i många av artiklarna som rör EU-förslag (från 

kommissionen, ministerråd och parlament) är att den svenska regeringens hållning i 

frågan tydligt skiljs från resten av ”EU:s” utan en redovisning av de andra nationernas 

ståndpunkter. På så sätt stämmer Berglez resonemang om att övriga stater och aktörer 

inte kommer till tals på samma sätt som svenska aktörer. Detta gäller för 

nyhetsartiklar och featurematerial men vid analyser stämmer inte resonemanget. 

Snarare handlar många av Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets analyser (samt 

till viss del Aftonbladets) om att klargöra skiljelinjer mellan aktörer inom EU, utan att 

skillnad görs mellan svenska aktörer och övriga.  

Tabell 9 nedan visar huvudaktör eller huvudkälla: den aktör artikeln kretsar kring, 

alternativt den mest framträdande aktören genom citat eller annat (vid en krönika 

exempelvis, där citat kanske inte förekommer). I 46 procent av artiklarna är 

huvudaktören eller källan svensk. Den största delen av aktörer består av svenska 

statsråd som vanligtvis uttalar sig i samband med ett ministerråd, men också andra 
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svenska politiker får komma till tals gällande EU-frågor. Bland ”övriga svenska 

aktörer” märks anställda inom kommuner och myndigheter.  

I övrigt representeras artiklarna till stor del av 

politiker och ”övriga aktörer” från andra EU-

länder vilka huvudsakligen är EU-tjänstemän 

eller ledare från EU:s institutioner, utan 

partipolitiska intressen. 

Sett till enskild tidning var huvudaktör eller 

källa i såväl Dagens Nyheter som Svenska 

Dagbladet i de flesta fall en svensk politiker 

(27 respektive 29 procent av fallen). 

Aftonbladet har 36 procent av sina 

huvudkällor sorterade under ”övrigt”, vilket 

beror på att deras artiklar vanligtvis är av 

notisstorlek och mer sammanfattningar av 

något som bestämts eller slutförts, det gäller 

även för DN och SvD vid mindre notiser där enbart en händelse eller ett beslut 

beskrivits – det framgår inte vem aktören är helt enkelt för att artikeln är för liten.  

De svenska institutionerna (se tabell 10 sidan 33) står i fokus i 17 procent av fallen. 

Tillsammans med EU-kommissionen utgör de institutioner som artiklarna refererar 

mest till.  

Vid en genomläsning av artiklarna är den svenska vinklingen extra tydlig vid 

toppmöten och ministerråd. Mest utmärkande var detta under mars 2001, då det 

svenska ordförandeskapet hårdbevakades. I likhet med Bjerelds blogginlägg om 

bevakningen av det svenska ordförandeskapet 2009, kännetecknas 2001 års 

bevakning av en okritisk hållning där ingen granskar Sveriges insatser.  

Bjereld beskriver svensk EU-journalistik som en ”hejarklack till EU-projektet” där 

ordförandeskapet framställs som ett nationellt projekt. Veckan i mars 2001 och de 

artiklar som handlar om toppmötet i Stockholm stämmer väl in på Bjerelds 

resonemang. Svenska politiker är i fokus och själva positionen Sverige har som EU-

ordförande står i centrum – sakfrågor och skiljelinjer hamnar i periferin. Vid Sveriges 

Tabell 9: huvudkälla/aktör % 

Svensk politiker 27 

Övrigt/obestämt 22 

Övrig svensk aktör 16 

Övrig aktör från annan EU-
stat  

14 

Politiker från annan EU-stat 11 

Aktör utanför EU 7 

Kommissionär, EU-
parlamentariker, EU-
tjänsteman från Sverige 

3 

 

Total 100 

(N) 
923 
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ordförandeskap 2009 är vinkeln inte lika tydlig, även om en del av artiklarna 

fokuserar på Fredrik Reinfeldt framför sakfrågor. Kanske kan det svaga sambandet 

bero på att jag inte prickat in ett toppmöte i Sverige hösten 2009.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns vissa inslag av nyhetsramen ”nationellt 

perspektiv” i svensk medias EU-bevakning. Det förekommer inte i alla sammanhang 

utan framför allt vid toppmöten och det svenska ordförandeskapet 2001 samt till viss 

del 2009. Vidare kan konstateras att svenska aktörer dominerar artiklarna men att det 

svenska perspektivet bara är tydligt i hälften av dem.  

5.2 EU-nyheter utan kontext?   

Att EU-journalistik präglas av en oregelbundenhet med nedslag i verkligheten där en 

rutinmässig bevakning av dagliga debatter saknas kan sägas stämma in på det 

undersökta materialet. Det är stora skillnader på bevakningen de undersökta veckorna: 

som mest skrevs 197 artiklar under veckan i mars 2001 och som minst 13 artiklar 

under veckan i mars 2006. Av den totala textmassan som undersökts de fem åren 

skrevs 52 procent under 2001.  

Typexemplet för denna punktbevakning är alltså toppmötet i Stockholm under det 

svenska ordförandeskapet i mars 2001. Mer än en tredjedel av Aftonbladets artiklar 

om EU under de 20 veckorna skrevs under perioden. Samtliga tidningar hade 

särskilda avdelningar för sin bevakning och flertalet uppslag per dag om eventet.  

I anknytning till toppmötet höjdes också bevakningen på andra ämnen, Aftonbladets 

artikelserie om utsatta barn och de andra tidningarnas reportage om Göran Persson, 

Anna Lindh och kommissionens dåvarande ordförande Romano Prodi är exempel på 

det. Att Sverige trädde in i Schengen samma vecka kan också ses som ett ämne som 

gavs punktbevakning, där inträdet fick stora uppslag i samtliga tidningar, för att i 

undersökningens resterande 19 veckor inte nämnas igen.  

Det svenska ordförandeskapet fortsatte att dominera i juni 2001 och 

Göteborgstoppmötet som skulle hållas veckan efter punktbevakades. Så snart 

Sveriges ordförandeskap var över upphörde även EU-bevakningen i mångt och 

mycket. Toppmöten ges en hel del utrymme åren igenom, men en minskning kan 

uttydas på senare år, och ingen annan händelse kommer ens i närheten av publiciteten 

som Stockholmsmötet fick. Eftersom ”toppmöte” räknats som ett sammanhang, eller 
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en institution som nyheten kretsar kring, är det i tabell 10 nedan tydligt att en stor del 

av artiklarna berör just detta. 

Tillsammans med EU-kommissionen och svenska 

institutioner hör toppmöten till de institutionerna 

som får mest uppmärksamhet i EU-journalistiken.  

”Blandat” innebär att flertalet institutioner vägt 

lika tungt, exempelvis EU-kommissionen och 

Europaparlamentet som tillsammans beslutat 

något alternativt är oense om något. ”Okänt” 

registrerades främst vid mindre nyhetsnotiser, där 

texten varit så pass kort att det inte klargjorts 

något sammanhang. 

Europaparlamentet är huvudinstitution endast i 

fyra procent av artiklarna. De gånger 

Europaparlamentet varit i fokus är inför och precis 

efter valen. Det är ännu ett exempel på 

punktbevakning, tidningarna rapporterade 

exempelvis mycket om parlamentsvalet i juni 

2004 som hållits två veckor tidigare. Här märks 

dock en stor skillnad med senare år; även i juni 2009 hade Europaparlamentsvalet 

varit för två veckor sedan men denna gång skrev ingen av tidningarna något om detta.  

Över huvud taget tenderar de undersökta tidningarna att, precis inför att beslut ska tas 

i en fråga, hårdbevaka ämnet, för att sedan lika snabbt släppa det. Inför ministerråd 

ökar publiciteten, särskilt kring frågor som rör svenska förhållanden, där kanske 

fiskedirektiv är det tydligaste exemplet. Det är dock inte alla ministerråd som får 

publicitet, främst märks ekofin (finansministrarnas råd), utrikesministrarnas råd samt 

jordbruk- och fiskeråd. Samma sak gäller för kommissionens lagstiftningsförslag, där 

lagens tänkbara effekter sätts in i ett svenskt sammanhang och får medialt utrymme, 

för att därefter snabbt försvinna från nyhetsflödet.  

I enlighet med vad SVT:s Rolf Fredriksson (2010) konstaterar så är det vanligt att 

medierna skriver att ”EU har beslutat” och liknande. EU klumpas ihop till en aktör 

Tabell 10: Institution i fokus % 

EU-kommissionen 17 

Toppmöte   16 

Blandat 15 

Svensk regering, riksdag, 
myndighet, regionalt eller 
lokalt styre 

11 

Ministerrådskonstellation 9 

Övrig EU-institution 7 

Svenskt näringsliv/övrig 
verksamhet 

6 

Okänt 6 

Icke-EU-stats institution 5 

Annan EU-stats 
institution 

4 

Europaparlamentet 4 

 

Total 100 
(N) 

923 
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och det är omöjligt för läsaren att avgöra vem som finns bakom begreppet ”EU”.8 I 

vissa fall klargörs detta i brödtexten men vid flertalet artiklar ges ingen förklaring av 

vad som menas med EU, vilket givetvis är allvarligt. Detta är en genomgående trend 

alla undersökta åren, för alla tidningar.  

Huruvida det verkligen går att mäta ”gråheten” i artiklar får förbli osagt. Vad som kan 

noteras är ändå att artikelutformningen samt genren kan göra en artikel mer eller 

mindre läsarvänlig. Ungefär hälften av artiklarna, 51 procent, saknade bildelement. 37 

procent hade foto som hör till händelsen, fem procent en genrebild, tre procent grafik 

och fyra procent en kombination av dessa. Att 343 av artiklarna hade foto till texten 

innebär emellertid inte att det var en stor händelserelaterad bild. Många av bilderna 

var porträtt av huvudaktören vilket tyvärr registrerades under samma värde som de 

med en fullskalig bild.  

Vad gäller genre, eller artikeltyp, är statistiken likvärdig hos alla tidningar, 82 procent 

av materialet var nyhetsartiklar. Av de 923 undersökta artiklarna räknades endast åtta 

procent som feature och tio procent som analys. Vanligtvis ökade featurematerialet i 

samband med toppmöten och EU-parlamentsval. En nyhetsartikel utan bilder drar 

sannolikt färre läsare än ett större featurereportage med bilder och grafik. En analys 

där saker sätts i ett större sammanhang och förklaras kan också tänkas öka intresset 

för ett ämne. 

5.3 Den marknadsstyrda journalistiken  

Bevakningen av EU är ojämn, rapporteringen ökar då något extraordinärt sker, i 

resten av fallen är bevakningen begränsad. Den marknadsstyrda journalistiken gör sig 

påmind i mina resultat. Precis som Williams (2005) konstaterat så är journalistik en 

produkt på en marknad, där de externa aktörerna publik och annonsörer har stor makt 

att påverka, och därför måste journalistiken anpassas för att sälja så mycket som 

möjligt. På så sätt riskerar de ”tyngre ämnena” att försvinna allt mer från 

nyhetsagendan.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Några rubrikexempel: EU lovar att hjälpa Pakistan; EU kräver minskat presstöd; EU bråkar om hedgefonder; EU kräver att 

fången israel släpps; EU godkände statsstöd; EU vill förlänga avtalet från Kyoto. 	  
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Om EU inte är av stort intresse för annonsörer och publik kan detta fungera som en 

tänkbar förklaring till den bristfälliga bevakningen. Detsamma gäller antagligen andra 

tyngre ämnen så som svensk politik och övrig utrikespolitik.  

Williams (2005) menar att den politiska journalistiken krymper, då den tävlar om 

nyhetsplats med andra ämnen. För att vinna mer plats måste den politiske journalisten 

hitta läsarvänliga vinklar, vilket kan förklara att många artiklar handlar om 

”maktspel” och ”maktkamp” i EU. Den politiska journalistiken fokuserar allt mer på 

sådant som berör en politisk elit, snarare än att handla om det som påverkar läsaren. 

Vidare har många artiklar fokus på en person snarare än händelse, gärna en svensk 

aktör som på något sätt har koppling till EU.  

Givetvis finns en potentiell fara i den ökade kommersialiseringen av 

mediemarknaden. Att underhållningsjournalistiken växer, medan den seriösa 

journalistiken minskar, kan i ett större perspektiv ses som ett demokratiskt problem; 

särskilt då det gäller sådana frågor (EU inkluderat) som allmänheten överlag har lite 

egen erfarenhet av, där kunskap primärt inhämtas från nyhetsmedia.  

Bevakning av utrikesnyheter och EU-ämnen påverkar dessutom den allmänna 

opinionen mer än inrikesbevakning där allmänheten har större kontextuell kunskap att 

dra egna slutsatser (de Vreese 2003). Minskar bevakningen av sådana ämnen till 

förmån för underhållning minskar även allmänhetens kunskap om ämnena och, 

eventuellt i det långa loppet, makten att påverka. Resonemangen går hand i hand med 

Göran Palms (2002) slutsats att EU-journalistiken tjänar marknaden och politikers 

intressen snarare än allmänhetens. Nio år senare är slutsatsen densamma. 

Bevakningen beskrev Palm som ytlig, händelseorienterad och med avsaknad av 

kontext. Samma tendens har kunnat påvisas även de senare åren av 2000-talets första 

decennium. Makten i Sverige granskas av media men makten i EU glöms bort. 

Frågor, debatter och initiativ hålls okända för allmänheten. Med tanke på den oerhört 

komplexa organisation som utgör ”EU” finns än mer incitament för att ge sig i akt 

med en djupare granskning av vad som faktiskt sker där.  

Som Allern (2002) konstaterar är nyhetsstoryn en förenklad version av verkligheten; 

vinklar och inramning bestäms utefter vad som efterfrågas. Nyheter ska också 

innehålla visst mått av geografisk eller kulturell identifikation. Det hela tydliggörs 

under toppmötet 2001, där Stockholm och det svenska ordförandeskapet skapade mer 
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läsarvänliga nyhetsramar. Detsamma kan sägas om ordförandeskapet hösten 2009, där 

Fredrik Reinfeldt var den som figurerade i texterna om EU: Reinfeldt på G20-möte; 

Fredrik och Filippa möter paret Obama… Läsaren kan då identifiera sig och artiklarna 

kan tänkas ha större läsarvärde än de som ger en tydlig bakgrund till mötet och vad 

som faktiskt beslutades. Även konflikter och skandaler ges stor publicitet.  

Samtidigt behöver inte likhetstecken sättas mellan ”grå och tråkig” och ”seriös 

journalistik”. Det går att göra den seriösa journalistiken intressant, det visar en del av 

materialet i undersökningen – den typ av journalistik som sätter ämnet i ett 

sammanhang, genom kompletterande analyser, faktatexter, grafik och bilder. 

Sannolikt kostar dessa artiklar mer tid och pengar, vilket i så fall förklarar varför de är 

relativt sällsynta.  

Majoriteten av EU-journalistiken är skriven av redaktionsmedarbetare. De fåtal 

korrespondenter som bevakar EU har en gigantisk uppgift och troligtvis en begränsad 

budget och tidsplan, vilket märks i det stora antal artiklar som refererar till 

ministerråd, med en kort kommentar av ett svenskt statsråd, inhämtat från 

presskonferensen efter mötet. Att följa upp nyheter är kostnadskrävande vilket kan 

förklara varför Europaparlamentsvalet lyste med sin frånvaro bara två veckor efter att 

det hållits, i juni 2009. Det är antagligen ännu dyrare med reportageserier, vilka är 

ovanliga i samtliga tidningar.  

Stämmer den forskning som pekar på att det bland korrespondenter i Bryssel råder 

gemenskap och att arbetet präglas av samarbete, borde det finnas mer utrymme för 

grävande reportage, där reportrarna tillsammans kan göra oerhört mycket. Men 

eftersom grävjobb från Bryssel verkar tämligen sällsynta är antagligen förklaringen 

att korrespondenternas respektive redaktion har sina egna uppfattningar om vad som 

bör bevakas och inte.  
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6. Reflektioner och slutsatser  
Uppsatsidén utkristalliserade sig i höstas då jag kom i kontakt med ett antal 

debattartiklar som i hårda ordalag kritiserade bristen på EU-journalistik i svensk 

media. Det visade sig att det även inom forskningen förekom liknande kritik vilket 

gjorde mig intresserad av att ta reda på hur svensk media egentligen skriver om EU; 

huruvida kritiken var befogad.   

Mediedebatten som redogörs i början av arbetet gör gällande att EU som institution är 

så komplext, och att detta förenat med journalisters okunskap kan förklara den 

bristfälliga EU-bevakningen. Efter att ha utfört studien känns resonemang av EU-

parlamentarikern Olle Ludvigssons (2010) kaliber främmande: ”Huvudorsaken till 

den haltande och bristfälliga EU-debatten är […] att svenska toppolitiker och 

journalister tillsammans har utvecklat ett nationellt navelskådande nej-sägarmaskineri 

som automatiskt kväver de flesta tendenser till konstruktiv dialog.” Snarare finns det 

många svenska journalister som besitter en oerhörd kunskap om ämnet och skriver 

väldigt intressanta artiklar (särskilt DN:s Henrik Brors, Ingrid Hedström, SvD:s Rolf 

Gustavsson, Mats Hallgren, Teresa Küchler och Aftonbladets Lena Mellin). 

Problemet är i stället att inte tillräckligt med utrymme ges de artiklar som berör och 

engagerar – djuplodande reportage och analyser, eller nyhetsartiklar som sätter in 

läsaren i sammanhanget.  

Det känns särskilt relevant med artiklar som tydliggör sammanhang eftersom min 

undersökning visar att EU punktbevakas. Detta är en aspekt av tidigare kritik mot 

svensk EU-journalistik som till fullo visat sig stämma. Det handlar om hur EU-

bevakningen är oregelbunden, med enstaka nedslag i verkligheten då ett, för Sverige, 

aktuellt ämne är i hetluften. EU är en komplicerad union med många instanser, då 

stats- och regeringschefer vid ett toppmöte skriver under ett avtal är detta i själva 

verket en formalitet – frågan kan ha diskuterats i mängder av sammanhang under en 

väldigt lång period. Den rutinmässiga bevakningen av det dagliga EU-arbetet lyser 

med sin frånvaro. Egentligen är det inte överraskande att toppmöten får så stor 

genomslagskraft. Här ges en chans att personifiera nyheterna och skapa nyhetsramar 

som handlar om maktkamp och de mest framträdande politikerna i Europa – ett 

undantag från en i övrigt ganska teknisk process fram till ett slutligt beslut.  
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Vid sidan av toppmöten och kontroversiella frågor är ekonomi ett frekvent ämne inom 

EU-journalistiken. Detta nämndes även i tidigare forskning och förklaringen ligger 

nog i att den svenska ekonomin ofta direkt påverkas av vad som beslutas på EU-nivå. 

Förvånande var att inte utrikespolitiska frågor fått större fokus – Lissabonfördraget 

innebar ett närmande mot en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik där den 

europeiska utrikestjänsten EEAS inrättats, som är ett självständigt organ i förhållande 

till ministerrådet och EU-kommissionen, med en egen budget. Givetvis kan det bland 

de veckor jag inte undersökt ha funnits mer material om detta, i vilket fall bör en 

granskning av EEAS definitivt efterlysas.    

Jag gick in i arbetet utan bestämda åsikter om vad svensk EU-journalistik är och bör 

vara, de utgångspunkter som formar uppsatsen är andras ord och beskriver en 

problematik många journalister och forskare upplever vid bevakning av EU. 

Fortfarande är jag osäker på vad som utgör en tillräcklig bevakning av ämnet. Främst 

kan jag tycka att det är politikers ansvar att lyfta EU i debatten. Det är viktigt att 

politiker, och även myndighetspersoner och givetvis anställda inom EU:s institutioner 

inte minskar på EU-informationen på grund av ekonomi och budgetar. I och med 

Lissabonfördraget blir det allt viktigare att bevaka den Europeiska unionen.  

Det känns inte gångbart med en omfattande rutinmässig bevakning av det dagliga 

arbetet i EU, som vissa forskare efterlyser. Precis som i EU präglas även svensk 

politik av rutinmässigt arbete där antagligen många av besluten (informellt) fattas. EU 

är dessutom en relativt stängd organisation, långt ifrån den offentlighetsprincip som 

finns i Sverige. Som en del forskare påpekar så förser EU:s institutioner journalister 

med mängder av informationsmaterial, vilket försvårar överblick och 

nyhetsvärdering. Vad som ändå bör eftersträvas i större utsträckning är uppföljning av 

ämnen som exponeras för media för att läsare på så sätt få mer kontinuitet och ökad 

förståelse av EU:s verksamhet. Dessutom borde media ägna sig åt mer granskning av 

makten i EU.  

Gällande det svenska perspektivet kan jag ställa mig något frågande till den 

omfattande kritik detta får. Att, ofta komplicerade, EU-ämnen vinklas på ett sätt som 

gör det mer lättillgängligt för läsaren behöver inte vara ett problem. Att 

nyhetskonsumenten blir mer insatt i ett ämne och kan applicera det på sin egen 

vardag, genom att samband tydliggörs, borde ju egentligen vara ett mål med EU-



	   40	  

journalistiken. De artiklar som utmålar skiljelinjer mellan ”vi” (Sverige och svenska 

aktörer) och ”dem” (EU och övriga länders aktörer) är dock inget jag förespråkar. 

Men ett svenskt perspektiv i den betydelsen att EU påverkar på alla nivåer i samhället 

bör kunna inkluderas i fler artiklar än vad som i dag är fallet.  

Det finns en rad möjligheter till fortsatt forskning i ämnet. En framtida undersökning 

skulle kunna inkludera radio- och tevenyheter. Det är inte säkert att exempelvis 

Sveriges radio följer samma medielogik som dagstidningarna. Studien skulle kunna 

utgå från samma kodschema som nu använts, för att på så sätt göra relevanta 

jämförelser.  

Som redan har konstaterats märks en tydlig nedgång i bevakningen från 2001 fram till 

2010. Att undersöka bevakningen under 1990-talet skulle ge en mer omfattande bild 

av vilka förändringar som skett. Kanske påminner 1990-talets bevakning mer om den 

från 2010 än den från 2001 – då Sverige var i fokus i och med ordförandeskapet. Eller 

så visar sig sambandet stämma även med ytterligare ett decennium i blickfånget: att 

bevakningen krymper i takt med att åren går.  
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Bilaga 1: Undersökta veckor 

2001 
Kvartal 1: vecka 12, 19-25 mars  
Kvartal 2: vecka 24, 4-10 juni (samt 11 juni pga pingstdagen, gäller DN och SvD) 
Kvartal 3: vecka 36, 3-9 september 
Kvartal 4: vecka 47, 19-25 november 

2004 
Kvartal 1: vecka 13, 22-28 mars  
Kvartal 2: vecka 26, 21-27 juni (samt 28 juni pga midsommardagen, DN och SvD) 
Kvartal 3: vecka 39, 20-26 september 
Kvartal 4: vecka 48, 22-28 november  

2006 
Kvartal 1: vecka 11, 13-19 mars  
Kvartal 2: vecka 24, 12-18 juni 
Kvartal 3: vecka 36, 4-10 september 
Kvartal 4: vecka 45, 6-12 november  

2009 
Kvartal 1: vecka 11, 9-15 mars 
Kvartal 2: vecka 25, 15-21 juni 
Kvartal 3: vecka 39, 21-27 september 
Kvartal 4: vecka 48, 23-29 november  

2010 
Kvartal 1: vecka 11, 15-21 mars 
Kvartal 2: vecka 25, 21-27 juni (samt 28 juni pga midsommardagen, DN och SvD) 
Kvartal 3: vecka 38, 20-26 september 
Kvartal 4: vecka 44, 1-7 november (samt 8 november pga allhelgona, DN och SvD)  
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Bilaga 2: Kodschema  
 
Formvariabler:  

V1: Tidning 
1. AB 
2. DN 
3. SvD 

V2: Datum V3: Sidnummer V4: Artikelstorlek 

V5: Placering  
1. Inrikes  
2. Utrikes  
3. Ekonomi  
4. Kultur - nöje  
5. Lokalt - regionalt 
6. Politik/EU-avd. 
7. Övrigt/oklart 

V6: Artikelutformning  
1. Enbart text 
2. Text med foto som 
hör till nyheten alt. 
porträttfoto på 
huvudaktör 
3. Genrebild  
4. Grafik  
5. Teckning (satir)  
6. Kombinerat/övrigt 

V7: Artikelförfattare  
1. Redaktionsmedar-
betare i Sverige  
2. Utsänd medarb. 
3. Nyhetsbyråmat. 
4. Övrigt/oklart 

 

 
Innehållsvariabler: 

V8: Genre/artikeltyp 
1. Nyhetsartikel  
2. Analys 
3. Feature  
 

V9: Huvudämne 
1. Ekonomi/finan-
siellt och den inre 
marknaden 
2. Sociala frågor 
3. Utveckling och 
humanitära frågor i 
icke-EU-land 
4. Kultur 
5. Försvar 
6. Brottslighet el. 
terrorism  
7. Migration  
8. Kandidatländer  
9. Jordbruk, fiske 
10. Vetenskap 
11. Infrastruktur  
12. Miljö  
13. Politik 
14. Övrigt/obestämt 

V10:Huvudinstitution  
1. Svensk 
regering/riks-
dag/myndighet/regiona
lt eller lokalt styre  
2. Svenskt 
näringsliv/övrig 
verksamhet  
3. EU-kommissionen 
4. Ministerråds-
konstellation 
5. Toppmöte  
6. Europaparlament 
7. Övrig EU-institution 
8. Annan EU-stats 
institution 	  
9. Icke-EU-stats institu-
tion 
10. Blandat 
11. Okänt/övrigt 

V11: Huvudaktör 	  
1. Svensk politiker 
2. Övrig sv. aktör 
3. Kommissionär, 
EU-parlamentariker, 
EU-tjänsteman från 
Sverige 
4. Politiker från 
annan EU-stat 
5. Övrig aktör från 
annan EU-stat 
6. ”Icke-EU-
medlemslandsaktör”  
7. Övrigt/obestämt 

V12: Nationell vinkel	  
1. Ja 
2. Nej 
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Bilaga 3: Förklaring till variabler och värden – kodningsinstruktion 

Datum  
Skrivs som åttasiffrigt nummer, till exempel 20060923 om artikeln är från 23 
september 2006.  

Sidnummer   
Om artikeln är tagen från ekonomidelen skrivs sidnumret i 100-tal, sidan 3 blir 103. I 
kulturdelen 200-tal, sidan 3 blir 203 och i sportdelen 300-tal, sidan 3 blir 303. 

Artikelstorlek i cm2  
Hela artikeln mäts, bilder och rubrik inkluderat, bredd x höjd.  

Placering  
Syftar till vilken nyhetskategori i tidningen artikeln ligger under. Finns ingen tydlig 
uppdelning blir variabelvärdet sju, det vill säga övrigt/oklart.  

Artikelutformning  
Hur artikeln presenteras, antingen endast som text eller med foto som rör händelsen 
alternativt en genrebild, grafik eller satirteckning till texten. Om flera alternativ 
förekommer, exempelvis ett händelserelaterat foto samt grafik, noteras artikeln som 
variabelvärde sex, kombinerat/övrigt.  

Artikelförfattare   
Vem som skrivit texten, en medarbetare till tidningen eller nyhetsbyråmaterial. 
Variabel fyra, övrigt/oklart då artikelförfattare inte framgår vilket är vanligt vid 
notiser.  

Genre/artikeltyp 
En nyhetsartikel eller notis är en beskrivning av något som skett, sker eller är på väg 
att hända. Reporterns eget tycke och smak speglas inte i texten. En kommentar eller 
analys av ett skeende eller av personer är då reporterns egna tankar skildras. Ibland 
kan analysen komplettera en nyhetsartikel i samma ämne för att ge läsaren djupare 
förståelse i frågan.  

Till feature räknas reportage, där reportern varit på plats och därmed kan skildra ett 
ämne mer inlevelsefullt. Även intervjuer/personporträtt ingår i featurekategorin.  

Artikelns huvudämne 
Här registreras vilket ämne artikeln främst berör. Ekonomi och den inre marknaden 
täcker som namnet antyder ekonomiska frågor. Den inre marknaden syftar till EU:s 
gemensamma ekonomiska marknad, där människor, tjänster och kapital rör sig fritt. 
Även handel inom EU och med övriga länder samt tullfrågor inkluderas.  

Sociala frågor täcker bland annat hälso- och sjukvårdsfrågor, pensionsfrågor, 
arbetslöshet, socialförsäkring och skolfrågor. Till utveckling och humanitära frågor i 
icke-EU-land hör artiklar om bistånd, katastrofer och hjälpprojekt där EU nämns som 
aktör. Kultur är ett brett område och innefattar bland annat film, böcker, musik och 
språk, det kan till exempel handla om ett EU-projekt inriktat på kultur eller 
gemensamma bestämmelser för kulturpersoner.  

Till försvarsämnen hör EU:s gemensamma utrikestjänst EEAS och övriga frågor som 
rör ett europeiskt försvar. Även vid försvarsrelationer med icke-EU-stater, exempelvis 
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att EU-styrkor går in i Mellanöstern för att medla, registreras under försvar. 
Brottslighet och terrorism innefattar dels kriminalitet inom länderna och överstatlig 
brottslighet, även frågor om terrorism av olika slag ingår i variabelvärdet. Migration 
avser invandring till EU-länder, från såväl EU- som andra länder. Variabelvärdet 
kandidatländer är för artiklar som fokuserar på ett eller flera kandidatländer, en artikel 
om Polen mars 2004 kan därmed betecknas fokusera på detta variabelvärde på samma 
sätt som en artikel om Turkiet i mars 2010.	  

Jordbruk- och fiskefrågor är som namnet antyder artiklar som fokuserar på dessa 
områden, det kan handla om exempelvis odlingsregler, fiskekvoter, och djurskötsel 
inom unionen. Vetenskapsämnen, teknik samt forskningsfrågor inom EU registreras 
som variabelvärde tio. Infrastruktur gäller dels vägnät och annan fysisk utrustning så 
som telefonledningar, mobilnät och järnvägar. Dessutom ingår energifrågor, elnät och 
liknande.  

De artiklar som har fokus på utsläppsfrågor och andra miljörelaterade ämnen sorterar 
under variabelvärde tolv, miljö. Under värde 13, politik, hamnar de artiklar som på ett 
mer övergripande sätt behandlar politiska sammanhang i EU. Det kan exempelvis röra 
sig om diskussioner i samband med EU-parlamentsval eller om toppmöten. 
Utnämningar av kommissionärsposter och övriga höga tjänster inkluderas. Dessutom 
ingår processen med att implementera Lissabonfördraget som EU:s grundlag i 
kategorin ”politik”.  

Under värde 14, ”övrigt”, hamnar sådant som inte passar in under något av de nämnda 
variabelvärdena. Det kan dessutom röra sig om en blandning av flera olika värden 
som väger lika tungt i texten. Men ”övrigt” gäller även då fokus ligger på något 
utanför EU, eller ett enskilt land. Till exempel Sveriges ekonomi, i fall inte EU:s 
ekonomi berörs. Ett rubrikexempel som registrerats handla om ”övrigt” är Mugabe 
skällde ut EU-delegation (2001-11-24, SvD), en artikel som handlar just om 
utskällningen i sig och inget annat.  

Huvudinstitution/organisation som berörs i artikel 
Dessa variabelvärden kan beskriva i vilken kontext artikeln är skriven och vilken 
institution det är fokus på i texten. Till variabelvärde ett hör svensk regering, riksdag, 
myndighet samt regionalt och lokalt styr, exempelvis kommuner. Svenskt näringsliv 
innefattar all typ av nationellt företagande samt andra typer av föreningar och 
organisationer.  

EU-kommissionen är värde nummer tre och ministerrådskonstellation är nummer 
fyra. Skulle texten handla om både EU-kommissionen och exempelvis ministerrådet 
för jordbruk- och fiske registreras den institution som fokus ligger på. Toppmöte är en 
typ av ministerråd, Europeiska rådet, där EU:s stats- och regeringschefer möts. 
Variabelvärde sex står för Europaparlamentet, och innefattar nyheter från EP men 
även vissa artiklar om Europaparlamentsvalet eller europaparlamentariker. Övriga 
EU-institutioner som exempelvis Europeiska centralbanken (ECB) och EU-
domstolen.  

Variabelvärde åtta är i princip det som innefattar värde ett och två fast för andra EU-
stater, detsamma gäller värde nio, som är samma som värde ett och två fast i länder 
utanför EU. Då flera institutioner figurerar i en artikel utan att någon märks mer än 
den andra registreras variabelvärde tio, en kombination av flera institutioner. Om 
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ingen särskild institution nämns eller då det rör sig om en odefinierbar sådan 
registreras artikeln under värde elva.  

Huvudaktör/källa i artikel  
Variabeln syftar till att registrera den aktör artikeln kretsar kring eller den mest 
framträdande aktören genom citat eller annat (vid en krönika exempelvis, där citat 
kanske inte förekommer). Vid svårighet att definiera aktör registreras den första 
nämnd eller den första som uttalar sig. Övrig svensk aktör, värde två, är i princip alla 
svenska aktörer förutom värde ett – svenska politiker. Dessutom finns 
”internationella” svenskar som uttalar sig i egenskap av att de arbetar inom EU på 
olika sätt, EU-kommissionärer, EU-parlamentariker eller övriga EU-tjänstemän i 
EU:s institutioner. Dessa registreras under variabelvärde tre.  

Variabelvärde fyra registrerar politiker i ett annat EU-lands nationella arena, medan 
värde fem dels kan vara övriga aktörer i annan EU-stats nationella kontext och även 
övriga EU-kommissionärer då personen inte omskriva i egenskap av politisk färg. 
Exempelvis nuvarande ordförande för EU-kommissionen José Manuel Barroso som 
innan tillträdet registrerades som högerpolitiker från Portugal (värde fyra) och i dag 
skulle hamna under värde fem som övrig aktör andra EU-länder. En aktör utanför EU 
registreras under variabelvärde sex och kan ingen särskild aktör utskiljas gäller värde 
sju.  

Nationellt perspektiv tydligt 
Artiklar med ett tydligt nationellt perspektiv är sådana som har fokus på nationella 
aktörer och eller institutioner. De svenska aktörerna ska i så fall tydligt uttala sig med 
Sverige i fokus (kan även vara utländska aktörer så länge frågorna har nationell 
förankring). Frågorna ska tydligt beröra svenska aktuella ämnen på nationell, regional 
eller lokal nivå.   

	  
	  

  


