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ABSTRACT 

Vanni Tjernström 2001. EUROPA NORRIFRÅN. En nordisk komparativ studie av 
europeisk politisk kommunikation. (EUROPE AS SEEN FROM THE NORTH. A Nordic 
Comparative Study of European Political Communication) ISBN: 91-7305-073-3 

The study examines the European coverage in four leading Nordic newspapers during two 
periods in 1993 and in 1996. During the first period, three countries were negotiating for 
membership in the European Union. During the second period, work on a new European 
Constitution was ongoing, to be negotiated by the Intergovernmental Conference at the end of 
the period. Two of the applicant countries, Finland and Sweden, were then members of the union 
since Jan 1, 1995. Voters in the third country, Norway, opted to stay outside the union. Norway 
is, however closely linked to the union by the previous EEA agreement. Finally, the fourth 
country, Denmark, had limited its longstanding membership in four important areas. 

Results of the main study in 1993 indicate a great difference in the degree of Europeanness of 
the coverage of European affairs, as indicated by the share of European issues, sources, players, 
institutions etc. The Danish paper, the Politiken, was on all counts genuinely European in its 
coverage. This could, to begin with, be understood in terms of a relational context - Denmark 
was a member of the European Community, the other countries were not. 

In 1996, as could be expected, the Norwegian paper, the Aftenposten, reduced its coverage of 
European affairs to about half the previous volume, the Finnish and Swedish papers, the 
Hufvudstadsbladet and the Dagens Nyheter, increased their volumes to new highs. The Danish 
paper maintained its previously comparatively high volume of European coverage, and was still 
distinctly more European in its outlook on transnational politics. This could be understood in 
terms of a new Maturity proposition - it may take a long time for the national media to come to 
terms with a new political environment. The study also puts forward the proposition that Danish 
political culture requires a different coverage of European affairs, and also requires an 
opportunity to discuss and evaluate European politics. 

On a theoretical level, the study supports the idea that national experience, historical and 
relational contexts influence media content. National agendas powerfully determine the 
orientation of transnational political communication . 

Three in-depth studies by and large confirm results from the content analysis. A separate 
exercise inspired by Grounded Theory gives rise to three theoretical concepts that seem to be 
fundamental dimensions of European political communication: 

• Legitimacy (media coverage contributes to status conferral and encourages deliberation 
of cooperation as an idea), 

• Participation (media coverage as expressions of intrinsical and instrumental motives for 
joining and taking responsibility towards European cooperation), and 

• Mondialization/Universalism (media coverage of Europe's efforts in the global arena) 

KEY WORDS: political communication, framing, comparative studies, content analysis, 
grounded theory, newspapers, theory of content, domestication, journalism, Nordic countries, 
European Union, European foreign policy, European environmental policy, European Monetary 
Union. 
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Huginn ok Muninn 

fljùga hverjan dag 

jormungrund y fir 1 

1 Hug in och Munin 
flyger var dag 
över den mäktiga jorden. 

Odins två korpar, Hugin och Munin, sitter på hans axlar och berättar i hans öra om alla händelser de ser 
eller hör. I gryningen sänder han dem att flyga över hela världen och de kommer tillbaka vid 
morgonmålstid. Så blir han kunnig om många händelser. (Snorres Edda, Grimnesmål 20). 
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FÖRORD 

Att blanda sig i frågor om medier och politik är ömtåligt. Att också ge sig in i frågor om grann
ländernas medier och politik är ett vågstycke. Det är mitt tidigare yrkesliv som gjort mig till 
praktiserande nordist och lett till att min avhandling har ett nordiskt komparativt anslag. Jag står 
i stor tacksamhetsskuld till mina nordiska politiska mentorer och kollegor, såväl byråkrater som 
journalister. Många har bidragit med kunskaper och erinringar om det inte helt lättförklarade i 
nordiskt umgänge. 

Till alla som skall tackas står främst Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Utan 
privilegiet att vara anställd som doktorand hade jag inte åstadkommit någon avhandling och utan 
stödet till utgivningen av själva boken hade arbetet inte kunnat få en lämplig avrundning. 

Professor Olle Findahl har varit min handledare under större delen av avhandlingsarbetet. Han 
har med stor eftertänksamhet läst och bidragit med sina gedigna erfarenheter som medieforskare, 
varit frikostig med sin hårt intecknade tid, gett stöd och uppmuntran även inför oväntade vägval. 

Professor Håkan Hvitfelt var min handledare i inledningsskedet då jag tacksamt tog emot 
hans eftertryckliga vägledning, uppmuntran att gå vidare och till och med hemläxor. Professor 
Olle Persson tackar jag för att han vid den viktiga halvtiden anslog tid till läsning och vitsordade 
det angelägna i mitt arbete. Professor Göran Djupsund och överassistent Tom Carlson vid Åbo 
Akademi, Vasa är jag i stor tacksamhetsskuld till för att de tog behövlig tid för en gedigen 
granskning av avhandlingsmanuskriptet och för bestående konstruktiva förslag inför upploppet. 

Till mina kollegor vid institutionen för kultur och medier riktar jag ett varmt kollektivt tack 
för att ni inkluderade mig i gemenskapen. Trogna deltagare i mkv:s forskarseminarium har visat 
prov på både tålamod, tillit och kritisk nyfikenhet som varit ett starkt stöd. Peter, Maritha, Eva 
och Kristina har bistått med konkreta läsningsuppdrag och insiktsfulla kommentarer. Inga-Britt 
stod för ett friskt inhopp som handledare. Anne-Charlotte och Annika tackar jag för deras vilja 
till kreativa bidrag med mottot "det här ska bli jättekul". Tack också Karin för din hand på min 
axel. Åkes inlägg tillförde den språkvetenskaplige nordistens pregnans, nog så vällovligt för en 
samhällsvetare med invand jargong. Med Milena förde jag kosmopolitiska och intellektuellt 
livgivande samtal. Tack även till Katarina, vår forskningssekreterare. 

Kempefondens och Letterstedtska föreningens finansiella stöd var avgörande drivi]ädrar i de 
mest kritiska inledande och avslutande faserna av detta avhandlingsarbete. 

Min tacksamhet riktas också till Poynter Institute, St Petersburg, Florida och Svenska kultur
huset i Paris som generöst upplåtit sina förnämliga faciliteter för intensiva arbetsperioder och 
vitaliserande möten med såväl amerikanska nyhetsikoner som förfarna svenska medieforskare. 

Ett tack till den hjälpsamma personalen vid Sundsvalls stadsbibliotek som lyckades återerövra 
de utgåvor av mina prenumererade nordiska dagstidningar som mystiskt försvann i postgången. 
Jag har också haft värdefull hjälp av de berörda tidningarnas redaktioner och administrationer 
som beredvilligt försett mig med uppgifter om korrespondenter, statuter och bokslut. Tack även 
till EU:s informationscenter i Strasbourg som anskaffade svårtillgängliga dokument och till 
Utrikesdepartementets informationsbyrå som tillhandahöll upplysningar om det senaste inom 
presslogistik. 
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Ett helt översvallande tack till min man och livskamrat, Sune, för ditt osvikliga stöd som 
sponsor, datakonsult, inofficiell och ständigt tillgänglig handledare. Ditt enastående engagemang 
i mitt avhandlingsarbete har hållit våra köksseminarier ständigt gående. Mina fantastiska barn, 
Anna, Karl-Oskar och Emilia, tackar jag för en aldrig sviktande tilltro och för upplivande tilltag. 
Era framgångar på fälttävlansbanor, i svenskt näringsliv och i den internationella stipendie
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Kapitel 1: Att studera Europabevakningen 
i nordiska dagstidningar 

Det Europeiska rådet möts i Dublin i 
mitten av december 1996. Stats- och 
regeringschefer i den Europeiska 
Unionens 15 medlemsländer samlas. 
Det handlar om Europas framtid, EU:s 
vidareutveckling och konkreta euro
peiska politiska sakfrågor. 

Ett stort antal journalister bevakar 
toppmötet.1 Toppmötet kommenteras på 
ledarsidorna i fyra nordiska dags
tidningar. 

- Vilka sakfrågor väljer journalisterna 
att rapportera om? 
- Vilka europeiska politiker och andra 
aktörer framträder i nyhetsrapporte
ringen? 
- Vilka bilder levererar medierna av det 
europeiska samarbetet, dess framsteg och 
problem? 
- Visar fyra nordiska dagstidningar upp 
likartade bilder av det europeiska 
samarbetet? Eller levereras väsentligen 
olika beskrivningar av samarbetets 
utformning och betydelse? 
-1 vilken utsträckning finns ett 
europeiskt perspektiv i j ournalistiken? 

Kring dessa frågor kretsar denna 
avhandling 

I detta första kapitel motiveras undersökningen, dess inriktning och uppläggning. Den teoretiska 
utgångspunkten anges som politisk kommunikation. Avhandlingens problem angriper spörsmål om 
hur man kan ge medborgarna underlag för att kunna förhålla sig till den europeiska integrationen. 
Syftet gäller frågan om det finns likheter och skillnader i bevakningen av EG/EU mellan de nordiska 
dagstidningar som ingår i undersökningen. 

Den teoretiska relevansen utvecklas i anslutning till teorier om konstruktion - framing - av 
medieinnehåll om europeisk politik. Den praktiska relevansen baseras på föreställningen att medier 
är en integrerad del av det politiska livet och att nationella medier praktiskt taget är de enda som är 
tillgängliga för att torgföra det europeiska samarbetet. 

Men först tillbaka till bevakningen av toppmötet 1996 och hur detta kommenteras på 
ledarsidorna i fyra nordiska dagstidningar. 

Statsministern hem från Dublin 
Politiken 
Den danska dagstidningen Politiken publicerar en ledare (16/12) som i berömmande ordalag kom
menterar den danske statsministern som vid hemkomsten från det europeiska toppmötet i Dublin 
vänder sig till den danska befolkningen med två budskap. 

För det första "... må vi danskere få renset luften og tale rent ud i EU-debaten. Vii vi eller vii vi 
ikke? " En eventuell ny folkomröstning ska antingen vara en "...solid bekräftelse på at vi horer 
hjemme i det europceiske fellesskab. Eller en nogtern beslutning om, at vi hellere vil vœre os selv. " 
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Det andra budskapet är att partiernas inbördes oenigheter skall synliggöras för väljarna. Nyrup 
Rasmussen gör klart "...at EU er en scene for politisk dy st (sv. kamp). Även inom EU finns upp
delning efter ideologiska åsikter och såväl EU-motståndare som EU-anhängare återfinns på både 
höger- och vänsterkanten. Väljarna måste kunna se skillnaderna mellan partiernas ståndpunkter i EU-
frågor som miljö, sysselsättning och konsumentpolitik. "En levedygtig fremtid forudsœtter, at vi 
også hen over landegrœnser trœffer bindende beslutninger. I vor tid eksisterer den mulighed i 
Europa. " Europas folk har en enastående chans. Här skapas "et skœbnefellesskab (sv. ödes
gemenskap), der mdvendigvis må demokratis eres y derliger e, hvis det skal overleve. " 

Statsministern påminner oss om, enligt ledarens slutkläm, att det skulle vara "i strid med det 
danske folkestyres mest basale vcerdier, hvis vi ikke her i landet var med i det forsog. " 

Hufvudstadsbladet 
I det finländska Hufvudstadsbladets ledare (18/12) uttalas att EU-toppmötet i Dublin dominerades 
av förberedelserna inför valutaunionen EMU:s tredje fas. I övrigt nåddes få framsteg och många 
frågor lämnades öppna. 

"Till Finlands besvikelse nämndes t ex varken miljö- eller offentlighetsfrågorna i resolutionen 
från Dublin. " Sysselsättningsfrågorna fick begränsad uppmärksamhet. Till de frågor som lämnades 
öppna hör "spelreglerna för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. " I vilka frågor skall 
kvalificerad majoritet tillämpas och vilken slags utrikespolitisk talesman skall unionen ha? 

"Öppen är också - öppenheten. " En fråga där Finland krävt att en offentlighetsprincip införs i 
grundfördraget. Det irländska ordförandeskapets förslag är att "varje institution skulle själv reglera 
offentligheten för egen del. " Detta ger enligt ledaren inte några garantier för verklig öppenhet. Ännu 
mer kritisabelt är enligt ledaren förslagets motivering till ökad öppenhet "för att unionens med
borgare skall kunna förstå unionens verksamhet och acceptera den. " Öppenhet är, poängterar 
ledaren, en förutsättning för att medborgarna ska kunna påverka beslutsfattandet. "Det räcker inte 
med att förstå och acceptera. " 

I vissa tvistefrågor betraktar ledaren föreliggande förslag, bl a om EU-parlamentets storlek och 
kommissionens sammansättning, som "från finländsk synpunkt sett oacceptabelt. " 

Aftenposten 
Den utrikespolitiske kommentatorn i norska Aftenposten säger i sin Kommentar på ledarsidan 
(16/12) att Dublinmötet blev ett genombrott på vägen mot en gemensam valuta, men "eliers ble store 
politiske sp0rsmålstegn hengende igjen over den gamle festningens grå stenmurer. " 

Det är valet i Storbritannien som är avgörande för EU:s utveckling under det närmaste halvåret. 
EU står inte högt i kurs bland britterna. Enligt en opinionsundersökning som The Times nyligen 
publicerat skulle 48 % rösta för ett utträde ur EU om en ny folkomröstning genomfördes. "Utfallet 
av valget er avgjorende for hele Europas fremtid, mente den nederländske utenriksministeren Hans 
van Mierlo i Dublin. " Om nu valkampen kommer att föras med starkt Europa-negativa attityder kan 
ingen part, oavsett vem som vinner valet, ha särskilt stort rum för förhandlingar, menar den 
holländske ministern. 

Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter publicerade ett ' ledarstick' (14/12) och en 'Hörna' (18/12) skriven av chefredak
tören. I ledarsticket beskrivs hur "stats- och regeringscheferna gick loss i Dublin " och fattade det 
nödvändiga beslutet om den stabilitetspakt som skall ingå i Maastrichtavtalets regler om EMU. 
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Stabilitetspakten har förts fram som ett tyskt krav och reglerar bl a hur medlemsländer som inte 
fullföljer EMU-kraven skall bötfällas. Även från svensk sida har krävts strikta EMU-regler. Men, 
sägs vidare i texten, "...inget tyder dock på att vår regering det minsta backat upp den tyska 
hållningen. " "Hur ska Sverige ha det? Det går inte i längden med ett prat ute och ett hemma. " 

Även Hörnan handlar om valutaunionen EMU och Sveriges ställningstagande. Här ställs en lång 
rad frågor med anledning av statsminister Göran Perssons rapportering "till riksdagen om Sverige 
och EMU-frågan efter toppmötet i Dublin. " "Vi tar ställning hösten 1997, upprepade statsminister 
Göran Persson... " 

Statsministerns argument granskas på punkt efter punkt och befinns samtliga vara ohållbara. 
"Sverige drabbas med sin särposition av en dryg politisk kostnad i Europa-samarbetet", framhåller 
skribenten som ställer frågan "Vad vinner vi då på att vänta tre år, till 2002 i stället för 1999? " 
Svaret på den senare frågan är "Att skjuta på inträdet tre år löser just ingenting, ens inrikespolitiskt. " 
När Göran Persson talade i riksdagen "utmålade han s-kongressens och senare riksdagens beslut 
nästa höst som ett stort avgörande, som kräver att många 'bildar sig ' och att demokratin har en 
omsorgsfull process. " Det senare uttalandet får ledarskribenten att ställa slutfrågan "Men bör då inte 
regeringen nu se till att 1999 finns kvar som en möjlighet? Den har bara några dagar på sig att låta 
riksbanken föra Sverige in i växelkursmekanismen ERM. " 

Fyra texter om mötet i Dublin 
Ledarsidornas texter är till synes mycket olika. Olikheterna uppstår främst i de skilda nationella 
betydelser eller problem som toppmötet aktualiserar. I den danska tidningen understryks behovet av 
genuin debatt och ställningstagande om landets europeiska tillhörighet och behovet av ökat med
vetande om samarbetets politiska natur. I den finska tidningen uttrycks frustration över toppmötets 
bristande framsteg i sådana nationella hjärtefrågor som offentlighetskultur och spelregler för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. I den svenska tidningen ifrågasätts regeringens lång
dragning av beslutet om ett svenskt deltagande i valutaunionen EMU. Statsministerns brist på 
agerande riskerar att åsamka landet sänkt politiskt anseende. Den norska tidningen betraktar, av 
naturliga skäl, de europeiska ledarnas möte vid sidan av någon nationell agenda. I stället framstår 
brittisk EU-skepsis och det förestående valet i Storbritannien som avgörande för några som helst 
näraliggande större framsteg i samarbetet. 

Som gemensam nämnare finns likväl kombinationer av europeiska och nationella 
perspektiv i innehållet. De handlar om Europas framtid, utveckling av den Europeiska Unionens 
institutioner och om andra politiska sakfrågor. Texterna kan ses som fyra versioner av Europa
bevakning, där det egna landets och medborgarnas engagemang och ansvar betraktas på olika sätt. 

Denna avhandling granskar bevakningen av europeisk politik i ovannämnda fyra nordiska 
dagstidningar under två perioder 1993 och 1996. 

1.1 Finns ett europeiskt perspektiv i bevakningen? 

Val av ämne och inriktning av undersökningen 
"Europa norrifrån. En nordisk komparativ studie av europeisk politisk kommunikation" handlar om 
att jämföra vad fyra nordiska dagstidningar skriver om den Europeiska Gemenskapen och den 
Europeiska Unionen - EG/EU - under två perioder, första kvartalet 1993 och sista kvartalet 1996. 
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Att jag valt att studera bevakningen av det europeiska samarbetsprojektet beror på att jag tycker 
det är angeläget att det förs en bred och öppen dialog i samhället kring vad jag betraktar som en 
genomgripande förändring av det europeiska politiska systemet. En viktig förutsättning för EU-
projektets folkliga förankring är tillgången till kunskaper, erfarenheter och debatt. Frågan är om det 
finns en diskussion i de nordiska länderna kring de europeiska frågorna där man inte enbart utgår från 
snäva nationella nyttosynpunkter, utan också från gemensamma europeiska perspektiv. Har det i 
nordiska dagstidningar uppstått en europeisk politisk agenda i tillägg till den nationella politiska 
debatten?3 

Att jag valt att studera dagspress hänger samman med etablerade föreställningar om dess roll som 
bevakare, uttolkare och granskare av politiska skeenden och att dagspressen internationellt sett är 
stark i de nordiska länderna.4 

Flera skäl finns för mitt val av fyra tidningar från lika många nordiska länder - danska Politiken, 
finländska Hufvudstadsbladet, norska Aftenposten och svenska Dagens Nyheter. Dels är de 
nordiska länderna särskilt aktuella när det gäller EG:s utvidgning under mitten på 1990-talet (Finland, 
Norge och Sverige förhandlar 1993 om medlemskap och håller 1994 folkomröstningar, i Danmark 
hålls två folkomröstningar 1992 och 1993 - dock inte under den studerade perioden - om formerna 
för landets anslutning). Dels spelar mina tidigare yrkeserfarenheter som pressansvarig i det officiella 
nordiska samarbetet en avgörande roll.5 

Med mina erfarenheter av samspelet mellan nordiska politiker och journalister sammanhänger min 
föreställning att de respektive nordiska länderna uppvisar olikheter som kan slå igenom i mediernas 
innehåll. En grundidé med att jämföra länder - den komparativa ansatsen - är att medieinnehåll på
verkas av nationella förhållanden. Tanken på skillnader mellan de nordiska länderna står delvis i kon
trast mot traditionella uppfattningar om Norden som bestående av relativt likartade samhällen, med 
bl a en gemensam modell för uppbyggnaden av välfärdsstaten.6 

De enskilda tidningarna i varje land har valts som företrädare för någorlunda likartade, ledande 
borgerliga tidningar, alla med en uttalad positiv redaktionell hållning till den europeiska integrationen. 
I valet av Hufvudstadsbladet har mina egna språkliga begränsningar varit avgörande; Heisingin 
Sanomat hade varit den ledande finska borgerliga tidning som närmast hade motsvarat de övriga. 

I min empiriska studie ingår allt redaktionellt innehåll i de valda tidningarna som direkt eller 
indirekt handlar om det europeiska samarbetet: nyhetsartiklar, ledare, debattartiklar, krönikor, 
features och insändare (hela artiklar eller delar av artiklar), författade av i första hand journalister, 
men också av fristående opinionsbildare och experter samt av människor tillhörande den s k all
mänheten. Genom att inte begränsa studien till t ex enbart nyheter eller ledare eftersträvar jag en 
bredare bild av det material om europeisk integration som tidningarna erbjuder sina läsare.7 

Undersökningsperioderna är valda därför att de på olika sätt är intressanta. Första halvåret 1993 
inleder tre nordiska länder - Finland, Norge och Sverige - förhandlingar om medlemskap som mynnar 
ut i folkomröstningar i alla tre länderna 1994; 1996 är två av länderna medlemmar sedan nästan två år 
- Finland och Sverige. Mellan urvalsperioderna har även Danmarks formella association påtagligt för
ändrats. Första halvåret 1993 var Danmark ordförandeland och hade ett samordningsansvar för det 
europeiska samarbetet. Efter en andra folkomröstning om Maastrichtfördraget (i den första avvisades 
fördraget) står Danmark 1996 vid sidan om samarbetet genom fyra undantag (byggda på den s k 
nasjonale kompromis): för tredje fasen av den monetära unionen EMU, en framtida försvarspolitik, 
unionsmedborgarskapet och de delar av det rättsliga och inrikes samarbete där överlämnande av 
suveränitet krävs (t ex polisiärt samarbete). Möjligheten till ett naturligt experiment, dvs möjligheten 
att studera betydelsen av respektive lands relation till EG/EU för tidningarnas innehåll har varit 
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frestande. Andra halvåret 1996 är dessutom särskilt intressant därför att den stora Regerings
konferensen syftande till en ny europeisk konstitution pågår. Med ett undantag - Finlands EU-
parlamentsval 1996 - inträffar inga val eller folkomröstningar under de valda perioderna. Valet av 
tidsperioder är sammanfattningsvis inte helt idealiskt, utan styrt av kompromisser mellan olika 
önskemål. Det danska ordförandeskapet, den kommande folkomröstningen 1993 och det finska EU-
valet 1996 kan sägas vara de omständigheter i valet av tidsperioder som mest riskerar att försvåra 
jämförbarheten. 

Teoretisk hemvist 
Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är den del av forskningen i Medie- och 
kommunikationsvetenskap som är inriktad mot politisk kommunikation. En vanlig syn på politisk 
kommunikation är i denna forskningstradition att sådan kommunikation uppstår i ett samspel mellan 
ett lands politiska aktörer, medier samt medborgare. Tankegångarna utvecklas närmare i teorikapitlet, 
avsnitt 2.2. 

Till frågor som ställs i denna undersökning hör: Vilka ämnen, vilka institutioner och andra aktörer 
får plats på den europeiska politiska arenan? På vilka sätt - med vilken inramning - behandlas dessa i 
de nordiska dagstidningarna? Vilka värderingar anläggs på olika aspekter av det europeiska samar
betet? Och slutligen, vilka teoretiska begrepp är lämpliga för att analysera Europabevakningen? 

Jag betraktar mediers innehåll som på olika sätt färgade skildringar av ett urval händelser och 
företeelser. Ett ofta använt begrepp för sådana urval och betoningar som definierar vad som är viktigt 
i ett skeende är framing, ett begrepp med rötter i den kunskapsteoretiska tradition som kallas social 
konstruktion av verkligheten. Framing utvecklas närmare i avsnitt 2.3.8 

Medieforskningen har, inte minst forskning om innehåll, delvis olika utgångspunkter när det gäller 
att förstå hur dessa konstruktioner uppkommer. Många lägger tyngdpunkten i journalistkollektivets 
roll i framing av nyheter, i samspel med t ex organisatoriska begränsningar och professionella yrkes
mässiga omständigheter. Andra sätter i fokus samhälleliga förhållanden, mediesystemet i stort, 
politik, teknik, ekonomi, historia osv och dessas inverkan på mediernas innehåll. 

Avhandlingens uppläggning presenteras sist i detta kapitel: fem delar, varav den första handlar om 
teoretiska perspektiv på forskningsuppgiften, den andra om undersökningens uppläggning, den tredje 
redovisar resultaten av den kvantitativt orienterade huvudstudien, en komparativ analys i tid och 
rum, den fjärde delen sammanfattar resultaten av tre s k närstudier av utvalda ämnen. Den femte 
delen, slutligen, innehåller en diskussion av undersökningens huvudresultat, några metodmässiga erfa
renheter samt synpunkter på fortsatt forskning. Jag dristar mig också att ge synpunkter på tidning
arnas framtida Europabevakning. 

Jag övergår nu till utvecklingen i fråga om den europeiska samarbetstanken, byggd på bl a freds
strävanden och tankar om en europeisk identitet, uppkomsten av europeiska politiska institutioner -
det som enligt mitt synsätt bör få konsekvenser för den politiska kommunikationen. I anslutning till 
denna bakgrundsdiskussion formuleras undersökningens problem och syfte. 
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1.2 Europeisk integration och politisk kommunikation 

1.2.1 Den europeiska samarbetstanken 
Under de senaste århundradena har tanken på ett förenat Europa föresvävat filosofer och statsmän. 
Flertalet verk har framlagts, inte sällan i en utopisk anda.9 Teman som återkommer i dessa skrifter är 
identitet, rättigheter och freds strävanden. Identitetsfrågan handlar om vad som skiljer européer från 
andra folk och är inte helt okomplicerad. Demokratiska rättigheter går tillbaka på upplysningstidens 
idéer och ingår på ett nästan självklart sätt i den europeiska tanketraditionen. Nästan alla visioner om 
ett förenat Europa har haft freden som ett av de främsta målen med enigheten. Av de historiska ver
ken uppehåller jag mig här något vid en av de tidigaste politiska utopisterna, fransmannen de Saint-
Simon, bl a därför att hans tankar förefaller ligga så nära de mål som ingår i de nuvarande samarbets-
strävandena10. 

De Saint-Simons tankar om Europas enande och hans förmåga att se in i framtiden har fängslat 
många. Vad var det som fick honom att ana sig till Europas enande? Och finns det någon länk mellan 
de Saint-Simons åsikter om vikten av ett enat Europa och de idéer som framfördes på 1950-talet av 
hans landsman Jean Monnet - ofta nämnd som den Europeiska Gemenskapens fader? 

Under en första period betonade de Saint-Simon den roll som vetenskapen kan spela i Europas 
enande. Under en andra period menade de Saint-Simon att man först och främst skulle försöka ena 
Europa med politiska medel. Under sina sista år fascinerades han allt mer av tanken på att industrin 
skulle kunna ena Europa. I sitt sista verk förvandlade de Saint-Simon sin industriella doktrin till en 
slags religion. Europa skulle nu inte bara bindas ihop med hjälp av ekonomin utan också med en 
gemensam tro. 

De Saint-Simons viktigaste skrift om Europas enande - "De la réorganisation de la société 
européenne" - publicerades i oktober 1814, ungefär samtidigt som Wienkongressen började.11 I 
denna pamflett sammanförs tre idéer till en doktrin: 

- enda sättet att få slut på de eviga krigen är att Europa organiseras på ett helt nytt sätt 
- Europa måste enas och få en regering som är oberoende av de enskilda ländernas 
- industrin skall spela en nyckelroll i Europas enande 

Swedberg (1994) frågar sig om de Saint-Simons tankar om Europa fick några praktiska konse
kvenser. Han noterar bl a att Jacques Delors har sagt att när man läser de Saint-Simons pamflett från 
1814 "tror man att man läser Jean Monnet". Inget tyder dock enligt Swedberg på att Jean Monnet 
läst de Saint-Simon. Det kan snarare vara så att personer i Monnets omgivning var influerade av de 
Saint-Simons idéer. 

Den europeiska samarbetstankens kärna 
Ur de historiska betraktelserna och de europeiska urkunderna växer fram en kärna av tankar om 
europeiskt samarbete.12 Denna kärna är inte enhetlig och omfattas inte av alla som deltar i samar
betet, men är tillgänglig som ett idékomplex om varför det krävs samordning i Europa, en samman
hållning, en union. En allians mellan länderna i Europa skall göra det möjligt att skapa fred i området, 
att uppnå välstånd, att bidra till solidaritet mellan Europas folk och till internationell solidaritet. 

Gränser i Europa bör i allt mindre utsträckning utgöra ett hinder för utbyte av idéer, personer och 
varor. Det handlar inte om att slå samman nationer, att skapa en superstat; därtill är staterna för 
mycket av en historisk verklighet. Det nationella väntas växa i det övernationella, om det bara skapas 
en god struktur för att bemästra de problem som staterna inte ensamma kan åstadkomma lösningar 
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på. I stället för en misstänksam nationalism bör komma en samordnad politik som grundar sig på ett 
gradvis tilltagande förtroende.13 

Europeisk identitet problematisk 
I den aktuella litteraturen om Europa har många författare försökt besvara frågan om vad som är 
Europas identitet. Det handlar om känslan av att i någon mening vara europé, att känna tillhörighet 
till Europa - inte bara till den egna nationen - därmed möjligen också en känsla av samhörighet med 
andra européer, säger Daun (1992).14 

De flesta tycks kunna enas om att det inte finns någon enkel gemensam nämnare, utan att en 
mångfald av folkslag, regioner, nationer och idéer ingår i bilden av vad som är europeiskt. Och ändå 
gör forskare upprepade försök att fånga in Europa med något som skulle vara gemensamt för världs
delen och dess folk. Gerholm (1991) säger att vi någonstans innerst inne intuitivt känner att det är 
något alldeles speciellt med Europa och att det är detta, det specifikt europeiska, som är vår identitet 
och som hör framtiden till.15 

Europa vilar på en historisk djupstruktur, säger Gidlund och Sörlin (1993). Europa har 
gemensamma kulturella föreställningsramar, gemensamma kommunikationer ända sedan romarriket. 
Och Europa har en historisk identitet med rötter djupt ner i an tik och biblisk tid.16 

Det unikt europeiska, menar Zetterberg (1991) är den långtgående differentieringen. Institutioner 
för statskonst, ekonomi, vetenskap, religion, etik och konst är i sig autonoma och självreglerande 
utan att styra över de andra. Till varje institution är knutet ett frihetsbegrepp: medborgerliga friheter, 
näringsfrihet, akademisk frihet, religiös frihet, samvetsfrihet och konstnärlig frihet. Det allsidiga sam
hället är Europas lysande experiment i världshistorien.17 

I försöken att identifiera det europeiska väljs inte sällan ett långt historiskt perspektiv, som i 
Åberg och Åkerman (1989) som talar om de sega traditionerna, folkens tusenåriga sammanlevnad, 
handelsvägarna och idéspridningen.18 

Gidlund och Sörlin (1993) beskriver på liknande sätt den process genom vilken Europa stiger 
fram, där det första och länge bestående inslaget i Europatanken är tron. Kristendomens splittring i 
öst och väst, senare i nord o ch syd var den kraft som gjorde att den europeiska identiteten inte längre 
kunde bli religiöst grundad. Bergquist (1991) framhåller dock det kristna arvet som en samman
hållande faktor och pekar därutöver på det katolska inflytandet i Europa, som avsatt spår även i 
enhetsbygget. 

Vid sidan om tron blev kunskapen en identifikationsfaktor, framväxten av en skeptisk och 
prövande rationalitet, genombrottet för en empirisk, experimentell metod för vinnande av kunskap. 
Gerholm (1991b) betraktar naturvetenskapen som det enda som tydligt sammanhöll Europa på 
1800-talet. 

Europatanken kom tidigt att förknippas med frihets strävanden och maktbalans. Europa blev ett 
politiskt begrepp som betecknade strävan att bringa ordning och stabilitet. Startpunkten brukar anges 
som den Westfaliska freden 1648.19 Europa har också konsekvent varit ett elitprojekt utan särskilt 
starkt folkligt stöd. Man har räknat med att opinionsstödet för Europas integration skulle komma 
som en konsekvens av att dess materiella fördelar blev uppenbara för de berörda befolkningarna.20 

Nära kopplad till strävan efter europeisk enighet var fredstanken. Till dessa identifikationsfaktorer 
måste också fogas den europeiska överlägsenhetskänslan från upplysningstiden med tron på den 
europeiska civilisationens obegränsade möjligheter till fortsatt utveckling.21 
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Schlesinger (1991) framhåller att Europa snarare har varit en geografisk än en mental och historisk 
enhet. Han förmodar att kulturen införlivats i den europeiska retoriken bara för att främja ekono
miska mål. 

Europa som idé, identitet eller verklighet 
Mest betydelsefull för mitt eget tänkande kring Europaidéerna har Delanty (1995) och 0stergård 
(1998) varit. De är bägge kritiska till försök att skapa bilden av Europa som ett ideal kopplat till fri
het, demokrati och autonomi eller något som har en europeisk anda. Idéerna om europeiska rötter i 
kristendom, humanism och liberal demokrati betraktar de som ogrundade eller mystifierande; det 
krävs kritisk reflektion kring dessa frågor. 

Delanty ser Europa som en uppfinning, en historiskt fabricerad verklighet som dessutom hela ti
den ändrar form och innehåll. Han försöker visa hur Europa som idé är en historisk projektion, en 
enhetstanke som uppstått under hotet om fragmentisering, som i sin tur skapats av krafter inom det 
europeiska samhället. Det är ett enande kulturellt tema i motsats till begreppet som namn på en geo-
politisk region, en enande metafor för en sammansatt civilisation. 

Delantys argumentation går ut på att Europa kan ses som en idé, som en ideologi och som en 
verklighet. Som idé är Europa något som innehåller identitets skapande processer, ungefär som de 
som ingått i de nationella projekten, dvs skapandet av "imagined communities". Problemet är att 
Europa som idé ligger på en högre abstraktionsnivå än det nationella idealet. Av just detta skäl krävs 
att man i den kulturella identiteten inrymmer tanken på kulturell mångfald. 

När kulturella idéer blir en del av politisk identitetsbyggande, förvandlas de till ideologier, säger 
Delanty: ett allomfattande tankesystem, ett program för framtiden och en politisk doktrin för att 
mobilisera medborgarna. Identiteten definieras ofta i termer av vad som skiljer oss från andra grup
per. Delanty ser Europabegreppet som något som används för att legitimera maktanspråk. Det an
vänds dessutom som en förenkling av en mera komplex verklighet, präglad av differentiering och 
mångfald. Begreppet inrymmer inte verklighetens spänningar och motsättningar. 

En central hypotes i D elantys framställning är att den myt om Europa som nu skapas förstärker 
centrums dominans över periferin. Han argumenterar för en omorientering av Europaidén till en sam
hällsnivå, där politiska och legala begrepp ersätter oreflekterade kulturella begrepp. Istället för att de
finiera Europa i termer av identitet och med påföljande exkludering av andra bör man tala om auto
nomi och deltagande. Ett post-nationellt Europa kan bara överleva som idé om man överger det otyd
liga kulturbegreppet och ersätter det med ett medborgarbegrepp som tillåter olikheter i språk, religion 
och nationalitet.22 

0stergård visar inte minst att den religiösa enheten är en fiktion; han talar om Europas fem kyr
kor, där islam och judendom ingår sida vid sida om katolicism, luthersk lära och ortodoxi. Han menar 
bestämt att islam måste uppfattas som en del i europeisk civilisation, historiskt (i Spanien), i aktuell 
politik (på Balkan och på Sicilien), men också filosofiskt och idéhistoriskt. På motsvarande sätt be
traktar han judendomen som en del av det europeiska arvet. 

Jag tolkar Delantys och 0stergårds analyser som ett krav på en ny definition av europeiskhet 
som inte utesluter främlingen. Europa måste värderas efter hur väl man behandlar minoriteter och 
periferi, inte efter vaga föreställningar om kulturell enhet. 
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1.2.2 EG/EUs samarbetsformer och institutioner23 

Tre pelare 
Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 talar man om att den Europeiska Unionen (EU) i sin 
mest grundäggande struktur består av tre pelare. Det ursprungliga samarbetet, till stor del på det 
ekonomiska området, är den första pelaren (Europeiska gemenskapen, EG). Den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) är pelare två. Den tredje pelaren är samarbetet i rättsliga och 
inrikes frågor}A 

Den första pelaren, även kallad EG-pelaren, är utan jämförelse den mest omfattande. De flesta 
samarbetsområdena ligger här, d v s det ekonomiska samarbetet, den inre marknaden och idag valuta
samarbetet EMU. Det är också här som EU:s gemensamma organ har sitt huvudsakliga inflytande 
genom att utfärda gemensamma regler. Samarbetet här är vad man kallar överstatligt. Det innebär bl a 
att medlemsländerna på de här områdena helt eller delvis har avstått från rätten att fatta beslut och i 
stället är bundna av de gemensamma besluten, som ofta fattas med majoritet.25 

De frågor som diskuterades vid den s k Regeringskonferensen 1996 gällde i hög grad politik
områden inom den första pelaren: miljö- och konsumentfrågor, arbetsmarknad, arbetslivsfrågor, 
jämställdhet, strukturfonder/regionalpolitik och jordbruk, men också andra frågor. 

Den andra pelaren, utrikes och säkerhetspolitiken, är inte ny i sak, utan har alltid funnits på 
EG/EU:s dagordning. Det fanns ett politiskt syfte redan när Kol- och stålgemenskapen skapades 
1951 och sex år senare Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemen
skapen: att undvika krig i Europa. Genom att stimulera ekonomisk integration skulle krig kunna 
undvikas. Länderna skulle flätas samman allt tätare så att ett framtida krig skulle göras otänkbart. 
Särskilt viktigt var det att Tyskland engagerade sig för att genom EG infoga sin politik i en europeisk 
ram. Arvfienderna Tyskland och Frankrike skulle integreras till fred. Målet var politiskt, medlen i 
huvudsak ekonomiska. 

Det utrikespolitiska samarbetet låg till en början utanför EG, men inordnades i och med den s k 
Enhetsakten 1987 i det mellanstatliga samarbetet inom EG. Delvis kan EG/EU:s formella, fördrags-
mässiga kompetensutvidgning ses som återkommande kodifieringar av pågående praxis. I och med 
Maastrichtfördraget 1993 ingår den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken i helheten - den 
Europeiska unionen, EU. Ordalagen är vaga, vilket avspeglar delade meningar om hur långt GUSP bör 
utvecklas. 

Till den tredje pelarens rättsliga och inrikespolitiska samarbete hör en stor del av frågorna om 
personers rörlighet över gränserna. Den lista som ingår i Maastrichtfördraget omfattar nio områden 
som medlemsstaterna skall betrakta som frågor av gemensamt intresse: asylpolitiken, personers över
skridande av yttre gränser, invandringspolitiken, kampen mot narkotikamissbruk, kampen mot be
drägerier i internationell skala, civilrättsligt samarbete, straffrättsligt samarbete, tullsamarbete och, 
slutligen, polissamarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Frågan om avvecklingen av 
de inre personkontrollerna har varit en stötesten i EU-arbetet. Det har rått oenighet mellan medlems
länderna om hur fördragstexten om den fria rörligheten för personer skall tolkas. Samarbetet i rättsliga 
och inrikes frågor är som nämnts i stort sett av rent mellanstatlig karaktär och alla viktiga beslut skall 
vara enhälliga. Oftast skall också de nationella parlamenten godkänna besluten. Genom Maastricht
fördraget har dock en gemensam rättslig och administrativ ram skapats för ett samarbetsområde som 
tidigare i princip var helt oreglerat - ett mer strukturerat samarbete således. 

Inom den första pelaren har de gemensamma institutionerna, kommissionen, domstolen och 
parlamentet självständiga roller gentemot medlemsländerna. I de två andra pelarna, däremot, är 
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samarbetet mellanstatligt. Det innebär att medlemsländerna inte har avstått från egna besluts
befogenheter, att besluten fattas enhälligt och att de gemensamma institutionerna har svagare roller. 

I undersökningen gör jag i princip ingen skillnad mellan de olika samarbetsområdena trots att 
beslutsstrukturerna och institutionernas roll uppvisar olikheter. 

Institutioner 
Gemenskapens grundfördrag är Rom-fördraget som i och med Maastrichtfördraget bytte namn till 
EG-fördraget och inkorporerades i EU-fördraget. Till de fördrag som har inneburit utvidgningar av 
grundfördraget hör Enhetsakten, undertecknad 1986, i vilken delar av Inre marknads-programmets 
mål och medel kodifierades. 

Europaparlamentets roll är ibland rådgivande, ibland beslutsfattande. Successivt har dess 
inflytande i beslutsprocessen ökat, bl a i budgetfrågor. Den beslutsfattande rollen gäller lagstiftnings
arbetet, dvs när EU fattar beslut om nya regler. Parlamentet delar där rollen som lagstiftare med 
ministerrådet, som är den högsta beslutsfattande instansen. EU har således ett slags tvåkammar-
system med en folkförsamling - ett representanthus (parlamentet) - och en församling för medlems
länderna - en senat (ministerrådet). 

Av de tre gemenskapsinstitutioner som är av betydelse för den inre marknaden och dess utveck
ling, rådet, domstolen och kommissionen, är det rådet som har störst inflytande utanför det ekono
miska området (EG). Rådet kan även betecknas Ministerrådet, vilket anger dess sammansättning av 
fackministrar för olika sakområden. Det Europeiska rådet (ej att förväxla med Europarådet) är sam
mansatt av stats- eller regeringschefer samt kommissionens ordförande. Kommissionen heter Euro
peiska kommissionen (inte EU-kommissionen) och skapades för att främja gemenskapens intressen. 
Den är självständig i förhållande till de organ som representerar de nationella intressena, men står inte 
över dessa. Kommissionens uppgifter är att ta initiativ, övervaka att fördrag efterlevs och att 
genomföra beslut i rådet. 

Domstolen heter Europeiska gemenskapernas domstol (inte EU-domstolen) och fanns redan i den 
ursprungliga organisationen 1952. Dess uppgift är att tillse att lag och rätt iakttas vid tolkning och 
tillämpning av fördragen. Den löser tvister gällande reglers tillämpning mellan medlemsstater, mellan 
ett företag och en EG-institution eller mellan en medlemsstat och ett EG-organ. 

Att de sistnämnda institutionerna inte har EU som prefix sammanhänger med att dessa organ inte 
omfattar allt samarbete inom EU. För företeelser som inträffar innan ikraftträdandet av Maastricht
fördraget i november 1993 bör man i vilket fall inte använda EU. Användningen av dubbelbeteck
ningen EG/EU i min undersökning för att beteckna det som bevakas i de nordiska dagstidningarna 
1993 och 1996 är således motiverad av både substantiella hänsyn och tidsmässiga skäl. För respek
tive år har dock konsekvent EG respektive EU använts, även i fall då det inte är helt korrekt enligt 
det nyss förda resonemanget.26 (Motsvarande beteckningar har sina ungefärliga motsvarigheter i 
danskt och norskt språkbruk: EF respektive EU) 

Europeiska institutionella förändringar 
Förändringar i den europeiska politiska ordningen kan ses som en institutionaliseringsprocess och en 
fråga om institutionell anpassning (Oisen, 1997).27 De institutionella förändringarna i Europa hand
lar om överföring av uppgifter, makt och ansvar från en politisk nivå (den nationella) till en annan 
(den europeiska), dvs om en vertikal omfördelning som också kan inbegripa regionala och lokala 
nivåer. Ett problem i det europeiska samarbetet har varit att avväga överstatlighet och mellanstatligt 
samarbete mot behovet att respektera den nationella självbestämmanderätten och nationella särdrag. 
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Svaret har härvid angivits som 'subsidiaritetsprincipen', som emellertid inte har någon klar innebörd 
men som ofta sägs innebära att frågor skall handläggas så nära medborgarna som möjligt.28 

Det handlar också om förändrade relationer mellan institutioner på europeisk nivå och om 
fördelning av uppgifter på nationell nivå, dvs en slags horisontell fördelning av uppgifter, makt och 
ansvar. Konkret handlar det t ex om parlamentets uppgifter och inflytande, domstolens roll, kom
missionens möjligheter att agera självständigt och om administrationsapparatens resurser och upp
gifter. De nationella institutionerna kan behöva anpassas som ett resultat av förändringar på euro
peisk nivå. En ofta anförd sådan ändring är inrättandet av tidigare Markedsudvalget i det danska 
Folketinget för parlamentarisk samordning av dansk politik visavi EG/EU.29 Slutligen innebär de 
institutionella förändringarna nya relationer mellan politiska och andra institutioner. Bland icke
politiska institutioner kan nämnas marknadens olika institutioner med företag och finansiella aktörer, 
det civila samhället med en fri debatt och kritik. 

Oisen (1997) bidrar inte bara med en teoretisk referensram utan utvärderar också EG/EU i termer 
av institutionell konfiguration. 

In several ways the European Union represents a unique achievement in integration 
and cooperation. The Union is more than an international organization and an arena for 
bargaining among national actors. The EU has exclusive competencies, distinct 
structures and procedures. The number of Union laws and rules (acquis communau
taire) is considerable. Still, given the definition of institutionalization used here, and the 
focus on 'living institutions', the conclusion has to be that the degree of institution
alization at the Union level is modest and uneven. The current European political order 
is multi-centered and multi-tiered, fluid, ambigous and hybrid, with little precise clari
fication of the competencies of the union and member states (Olsen 1997, sid 164-
167). 

På ett teoretiskt plan kan jag således uppfatta det som hänt i Europa, sedan Romfördraget, som en 
institutionaliseringsprocess - skapandet av nya komplexa överstatliga och mellanstatliga politiska 
institutioner och samarbetsformer.30 För denna undersökning är den intressanta frågan i vilken grad 
dessa förändringar leder till förändringar i den medierade politiska kommunikationen. 

En ny ram för det politiska livet 
Den nya europeiska ordningen skapar en ny ram för det politiska livet, med nya samarbetsformer för 
politiker och tjänstemän och för dem som vill påverka dessa. Sådana nya strukturer bör som jag ser 
det leda till att även medierna uppmärksammar nya företeelser, dvs till att nya former för politisk 
kommunikation och inflytande uppstår. Nya nätverk bör också påverka vilka slutsatser som dras, då 
deltagare upptäcker nya scheman för att tolka och värdera information om det europeiska samarbets
projektet. Man kan komma att jämföra förhållanden i det egna landet med förhållanden i andra länder. 
Man kan omdefiniera vad som är politiskt nödvändigt, möjligt och önskvärt. Uppmärksamhet på nya 
ting kan skapa nya förpliktelser, tillhörigheter och lojaliteter. Den nya europeiska ordningen innebär 
också nya möjligheter för individer och grupper med etablerade intressen att ifrågasätta de nationella 
beslutsfattarna. Regeringar, myndigheter, intresseorganisationer och andra kan använda utvecklingen 
på europeisk nivå för att främja sina egna projekt (Oisen, 1997). 

Delvis sammanhänger min föreställning, att en ny typ av politisk kommunikation bör växa fram 
som en följd av de politiska institutionella förändringarna på europeisk nivå, med känslan att 
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meningsutbytet om den demokratiska legitimiteten i det europeiska projektet behöver stärkas. Euro
peiska ledare inser svårigheterna att fatta beslut som inte har folkligt stöd. Nu betonas transparens, 
ansvar och kommunikation. Det är dock fortfarande oklart hur dessa ting skall åstadkommas. Vad 
som så uppenbart fattas är en känsla av samhörighet i Europa. Nationalstaterna har kvar det som 
skapar identitet, samhörighet, emotionella band osv, medan EG/EU i hög grad saknar det som ger 
sådan gemensam identitet, t ex språk, religion, gemensamma traditioner. Och EG/EU har relativt 
begränsade möjligheter att med sina befintliga institutioner skapa någon sådan gemenskap. Delanty 
(1995) beskriver hur EG under 1980-talet med föga framgång försökte skapa en europeisk identitet 
genom att använda de verktyg som nationalismen tidigare utnyttjat, dvs flagga, nationalsång, pass, 
historieskrivning.31 

Jag ser således politiska förändringar på ett europeiskt plan som det som bör leda till att nya 
former för politisk kommunikation växer fram.32 

1.2.3 Nationella mediers bevakning av europeisk politik 
Det nyss sagda kan uttryckas så att det i en europeisk offentlighet bör uppstå en europeisk politisk 
agenda. Begreppet offentlighet går tillbaka på Habermas' (1989) välbekanta formulering om ett 
borgerligt politiskt rum där diskussioner om politik och andra icke-privata ting ägde rum. Jag vill 
dock ge det europeiska politiska rummet en väsentligen annan innebörd och i fokus för intresset sätta 
medierna och deras roll i konstruktionen av det politiska liv som människor kan förhålla sig till.33 

En europeisk offentlighet befolkas av europeiska politiska aktörer, institutioner, personer och 
intressegrupper, vilka agerar på en transnationell nivå - en nivå över den nationella, men där många 
aktörer samtidigt är nationella politiska aktörer som deltar i berednings- och beslutsprocesser för att 
lösa europeiska politiska frågor. Bland institutioner som deltar som europeiska politiska aktörer vill 
jag räkna alla de nya institutioner som byggts upp inom ramen för EG/EU-samarbetet (avsnitt 1.2.2) 
men ibland också aktörer utanför detta, t ex EFTA, Europarådet, OSSE, OECD eller NATO - för att 
nu nämna några som kan förväntas delta på samma arena som de institutioner som utgör en del av 
EG/EU:s egen apparat. Bland personer som deltar som europeiska politiska aktörer förväntar jag mig 
att återfinna politiker, tjänstemän och experter m fl som på olika sätt deltar i samarbetsprocessen, 
nationella och andra. Viktiga aktörer bör också olika slags intressegrupper kunna vara, nationella och 
internationella folkrörelser och påtryckargrupper samt motsvarigheter på europeisk nivå, t ex den av 
allt att döma växande skaran av lobbyister som försöker påverka beslut i Bryssel. 

Enligt mitt sätt att se bör även medierna räknas in i raden av viktiga aktörer i utformningen av den 
europeiska politiken. Medierna inte bara förmedlar information om den politiska utvecklingen, utan 
påverkar den genom bl a urval, betoning, värdering och ställningstaganden. Med detta synsätt är 
medierna en integrerad del av det politiska livet, nationellt och europeiskt. Medierna påverkas såväl 
strukturellt som innehållsmässigt av de politiska institutionerna samtidigt som mediernas arbets- och 
uttrycksformer inverkar på de politiska processerna.34 

Med europeisk politisk agenda avses bl a de problem som angrips inom ramen för den s k första 
pelaren, dvs det huvudsakligen överstatliga samarbetet kring främst ekonomiska frågor. Till euro
peiska politiska frågor hör även uppgifterna inom de två övriga pelarna, där mellanstatlighet är den 
dominerande samarbetsformen. Relationer mellan EG/EU och andra ekonomiska och politiska block, 
t ex USA, Japan och utvecklingsländer, inryms rimligen också i de europeiska politiska frågorna. 
Dessutom hör hit sådant som sammanhänger med strukturen i det europeiska samarbetet, t ex frågor 
om EG/EU:s utvidgning och fördjupning, eller frågor om det folkliga deltagandet på olika nivåer. 
Bland de europeiska politiska frågorna finns slutligen anledning att inkludera vad som omväxlande 
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kallas enfrågerörelser och subpolitik, livspolitik eller nya folkrörelsers verksamhet vilka ibland har en 
internationell, ofta europeisk dimension. Tillsammans bildar de europeiska politiska frågorna en 
europeisk politisk agenda som kan synliggöras av medierna. 

En europeisk offentlighet kan, som jag ser det, bara fungera genom mediernas förmedling. 
Uppgiften att begripliggöra de avlägsna och komplicerade förhandlingarna och politiska besluten 
tillfaller så gott som helt och hållet nyhetsmedierna. Medierna har att förmedla information och 
opinion genom bevakning av EG/EU-institutioner och andra EG/EU-aktörer samt europeiska poli
tiska frågor och tillhandahålla möjligheter att debattera EG/EU:s framtid eller enskilda frågor. Ett 
dilemma är avsaknaden av mera europeiskt orienterade medier som har tydlig spridning i flera av 
medlemsländerna. Vi talar ännu så länge huvudsakligen om nationella medier vilka dominerar den 
europeiska offentligheten. Medier med nationell inriktning har att leverera underlaget även för en 
politisk debatt med europeiska perspektiv. I vilken utsträckning kan de nationella medierna fylla 
rollen som fullgod och trovärdig förmedlare av politisk kommunikation med europeisk inriktning?35 

Allmänhetens delaktighet i en politisk kommunikation med europeisk inriktning är inte given. 
Utöver möjligheten att delta i den debatt som förs i nationella medier går vägen till inflytande i 
europeiska politiska frågor huvudsakligen via de etablerade nationella politiska kanalerna, valda 
företrädare, partier och nationella intresseorganisationer. Medborgarna i ett medlemsland har svaga 
länkar till de nationella medlemmarna i Europaparlamentet och till den nationella kommissionären. 

Här fmns anledning att understryka skillnaden mellan min undersökning och den omfattande 
forsknings fåra av nyhetsstudier som analyserar mediernas roll i flödet av så kallade världsnyheter. 
Det som utmärker världsnyheterna är det oväntade i händelsen, det dramatiska förloppet, det ab
norma eller tragiska. Denna forskning ligger till grund för en stor del av vårt vetande om de mer eller 
mindre universella mekanismer som anses styra nyhetsarbete och förklaringar av varför nyheterna är 
som de är. I den jämförelsen fokuserar min studie på ett medieinnehåll rörande utdragna och svår
förutsebara politiska processer, med jämförelsevis lågt nyhetsvärde. Detta kan lämna utrymme för 
överdriven uppmärksamhet på s k planerade händelser och enstaka elitpersoners utspel. 

En för mig viktig aspekt av politisk kommunikation om europeisk politik är själva motivet för 
deltagande. Är de värden som står på spel i den europeiska offentligheten i huvudsak medel för att 
uppnå egna fördelar, t ex ekonomisk tillväxt och en högre levnadsstandard? 

Enligt mitt sätt att se bör diskussionen om det europeiska inbegripa värden som är viktiga i sig 
som fred, demokrati, utjämning av orättvisor och en uthållig resursanvändning. 

1.3 Problem, syfte, relevans och avgränsningar 

Problem 
Ytterst är det problem som denna undersökning angriper mediernas möjligheter att bidra till att ge 
medborgarna underlag för att medvetet kunna förhålla sig till den europeiska integrationen. Det 
handlar inte bara om EG/EU-frågor diskuteras, utan även hur de diskuteras. Som jag ser det kan ett 
Europa byggt på medborgaranda och delaktighet inte uppstå utan en fungerande europeisk offent
lighet, där de nationella mediernas roll än så länge är avgörande. 
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Syfte 
De empiriska studierna syftar till av beskriva och analysera innehåll rörande EG/EU i fyra ledande 
nordiska dagstidningar under valda tidsperioder 1993 och 1996, varvid skillnader och likheter mellan 
tidningarna och över tiden kartläggs och analyseras. Några delsyften kan formuleras: 

• att beskriva det innehåll om EG/EU som finns i de nordiska dagstidningarna och relatera detta 
till föreställningar om vilka förändringar som kan förväntas uppstå till följd av utvecklingen 
av europeiska samarbetsformer och politiska institutioner. 

• att analysera om innehåll om EG/EU i de nordiska dagstidningarna uppvisar särdrag, som kan 
förstås i termer av respektive lands specifika nationella erfarenheter och förhållanden. 

• att kartlägga hur Finlands och Sveriges EU-medlemskap från 1 januari 1995 eventuellt har 
förändrat bevakningen av EG/EU mellan 1993 och 1996 i den finska och i den svenska 
tidningen. Motsvarande fråga ställs beträffande Norges beslut att efter folkomröstning avstå 
från medlemskap och bevakningen i den norska tidningen. Slutligen: har Danmarks förändrade 
association påverkat den danska tidningens innehåll? 

• att dessutom försöka förstå om redaktionella förutsättningar eller redaktionell policy för 
respektive tidning påverkat innehållet om EG/EU. 

• att utveckla begrepp lämpade för analys av politisk kommunikation om europeisk politik. 

F örklaringsperspektiv 
Studiens syften är formulerade med utgångspunkt från europeiska förhållanden, nationella förhål
landen och relationen mellan europeiskt och nationellt. Redaktionella förhållanden kan också för
väntas påverka innehållet i de nordiska dagstidningarna. De förklaringsperspektiv som utnyttjas 
i mina försök att närmare förstå studiens resultat är således: 

• ett europeiskt förklaringsperspektiv (kan man förstå den politiska kommunikationen i termer 
av politiska och institutionella förändringar samt händelser på europeisk nivå som genererar 
ett nyhetsflöde?) 

• ett nationellt förklaringsperspektiv (kan innehållsliga likheter och skillnader mellan ländernas 
medier förstås bl a som konstruktioner av 'det europeiska' som utgår från nationella histo
riska, ekonomiska och sociokulturella förhållanden samt dagsaktuella omständigheter?) 

• ett nationellt/relationellt förklaringsperspektiv som utgår från relationerna mellan respektive 
land och det europeiska (kan skillnader i mediebilderna, mellan länderna och över tiden, 
förstås i termer av ländernas historiska relationer till EG/EU eller till de förändringar som 
inträffat under 1990-talet?)36 
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• ett redaktionellt förklaringsperspektiv (kan man förstå dels likheter i den politiska 
journalistiken som skapade av en homogeniserande professionalism i journalistkåren och dels 
olikheter som skapade av skilda förutsättningar för det journalistiska arbetet?) 

Undersökningens relevans 
Det har tidigare framgått att valet av problem och inriktning av studien bygger på normativa före
ställningar om behovet av en politisk kommunikation som har europeiska perspektiv, givet att det 
pågår en genomgripande förändring av Europas politiska institutioner, med avsevärda förändringar 
även i det nationella politiska arbetet som följd. Eftersom den europeiska politiska kartan har för
ändrats, borde också den politiska kommunikationen i alla berörda länder förändras i riktning mot 
intensifierad bevakning och debatt kring gemensamma europeiska politiska visioner och frågor, 
aktörer och institutioner. Detta måste vara en förutsättning för en demokratisk förankring av det 
europeiska integrationsprojektet. 

Jag menar att samhällsrelevansen ligger däri att politiska aktörer, medier och en engagerad allmän
het borde ha intresse av vidast möjliga politiska debatt i och gärna mellan respektive land. Är den 
nationella diskussionen om utvecklingen i Europa en följd av vissa bestämda föreställningar i medier
na om vad det europeiska samarbetsprojektet syftar till? Behövs en ny europeisk journalistik i tillägg 
till den nationella? Kan man i den politiska journalistiken både anknyta till tidigare nationella erfa
renheter och tillföra ett nytt europeiskt perspektiv? Uppstår en politisk kommunikation om europeisk 
politik som kan kännas värdefull för medborgarna?37 

Ett resultat av studien kan bli en tydligare föreställning om hur medier konkret lever upp till de ur 
skilda demokratiteorier härledda förväntningarna på mediernas bidrag till en väl fungerande demo
krati. Under en period av radikala förändringar av det politiska systemet ställs nya och stora krav på 
mångfald i offentligheten, där mediernas bidrag brukar betraktas som en indikator på demokratins 
tillstånd. Medierna väntas inte enbart vidmakthålla en offentlighet på nationell nivå, nog så krävande 
åligganden, utan även utveckla kommunikation på ett transnationellt plan. 

Den teoretiska relevansen i undersökningen ligger förhoppningsvis bl a däri att begreppet politisk 
kommunikation kan ges en klarare innebörd i anslutning till de studerade mediernas sätt att angripa 
den nya europeiska uppgiften. 

Avgränsningar 
Studien avgränsas till den politiska kommunikation som förekommer i fyra ledande nordiska dags
tidningar, medan annat som rimligen borde inbegripas i begreppet politisk kommunikation om 
europeiska frågor inte ingår. Till sådant som utelämnas hör t ex den parlamentariska debatten (om 
den inte återges i medierna), de politiska partiernas och opinionsgruppers program samt diskus
sionen människor emellan. Innehållet i andra medier som lokalpress eller etermedier lämnas också 
utanför studien, i den mån det inte uppmärksammas i de undersökta tidningarnas innehåll. Valet att 
begränsa studien till riksspridda dagstidningars innehåll motiveras med den roll som traditionellt 
tillskrivs dagspressen i den politiska kommunikationen i de nordiska länderna. 

Att endast fyra dagstidningar ingår i undersökningen är en allvarlig begränsning, bl a när det gäller 
att förstå nationella faktorers inverkan på innehållet; gränsdragningen mellan nationella och redak
tionella influenser riskerar att bli otillräckligt underbyggd. 

Studien avgränsas vidare till två tidsperioder: ett kvartal under första halvåret 1993 och ett kvartal 
under andra halvåret 1996. Perioderna är som tidigare nämnts inte valda på måfå utan därför att de 
ansågs som särskilt intressanta, samtidigt som valet av perioder som tidigare nämnts heller inte är 
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helt problemfritt. Under den första inleds förhandlingarna om medlemskap med Finland, Norge och 
Sverige, medan Danmark är ordförandeland i EG och står inför en folkomröstning om Maastricht
traktaten. Under den andra pågår den s k Regeringskonferensen om EU:s framtid. Under den tid som 
ligger mellan dessa perioder har Finland och Sverige anslutit sig till EG/EU, medan Danmark, som 
nämnts tidigare, begränsat sitt medlemskap genom de fyra undantagen. Norge står utanför EU men 
deltar i det s k EE S-samarbetet, vilket bl a har samma konsekvenser för norskt näringsliv som ett 
medlemskap i unionen. Det förekommer inga val under de bägge perioderna; undantaget är Finland 
som har ett val till Europaparlamentet under 1996. 

1.4 En komparativ studie av politisk kommunikation 

Likt och olikt 
Mina förväntningar om Europabevakningens utformning i de nordiska länderna är avhängig av vilka 
förhållanden som tilldelas den största betydelsen.38 Å ena sidan förväntar jag mig att bevakningen blir 
relativt likartad, med andra ord att likheter överväger i fråga om de nordiska tidningarnas konstruk
tion av EG/EU. Härför talar att de olika tidningarna bevakar någorlunda väldefmierade politiska 
frågor, politiska aktörer och institutioner - ofta med 'Bryssel' som centralt begrepp; vidare att de 
nordiska länderna uppvisar många gemensamma drag, samt att de i studien ingående nordiska dags
tidningarna är relativt homogena, i den meningen att de alla är ledande borgerliga organ, med en till 
EG/EU uttalad positiv redaktionell policy. Teorier om professionalisering av journalistiken talar 
också för likheter i bevakningen. 

Å den andra sidan förväntar jag mig att Europabevakningen uppvisar olikheter, med andra ord att 
påvisbara skillnader uppkommit i de nordiska tidningarnas konstruktion av EG/EU. Härför talar att 
de nordiska länderna har olika aktuella anknytningar till EG/EU, olika erfarenheter när det gäller 
historiska relationer till EG/EU, att man kan uppfatta det europeiska projektet på många olika sätt 
samt att de nordiska länderna uppvisar betydande olikheter när det gäller bl a historiska och ekono
miska förhållanden samt vad som här kallas politisk kultur. Härtill kommer skillnader i den aktuella 
nationella politiska debattens tyngdpunkter. Slutligen kan de i studien ingående tidningarnas förut
sättningar för bevakningen av EG/EU vara olika, t ex vad gäller resurser och redaktionell policy.39 

En komparativ ansats 
Diskussionen så här långt leder mig fram till slutsatsen att en nordisk komparativ studie om politisk 
kommunikation kan motiveras. Gurevitch och Blumler (1990) var min stora inspirationskälla vid 
studiens uppläggning. Ett bland flera motiv för komparativa studier av politisk kommunikation är att 
sådana bygger på antaganden om att skilda förhållanden i t ex politiska system på olika sätt främjar 
eller begränsar den politiska kommunikationen.40 Många forskare pläderar numera för komparativa 
studier med utgångspunkt från behovet av mer generell teori.41 Komparativa studier i politisk 
kommunikation utvecklas närmare i kapitel 3. 

Det nationella 
En bärande tanke bakom denna undersökning är att massmedier är en del av ett lands historia och att 
medier ofta har spelat en roll i denna historia. Min tidigare formulering av problem och syfte för före
liggande undersökning anknyter till dessa föreställningar om mediernas förhållande till nationella sär
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drag, och inrymmer också förväntningar att mediernas innehåll om politik utvecklas när omvärldens 
politiska karta ritas om. Hallin och Mancini (1984) sammanfattar: 

Media people themselves often describe the news as a more or less literal reflection of 
the 'course of events', a conception particularly useful for warding off political 
criticism. Others have likened the news image to the images of a fun-house mirror, 
distorted by such factors as the organizational structure of the media, but still 
essentially reflective. And many have described the media as mirrors not so much of 
'reality' as of culture, or politics, or social structure, reflecting in their standards of 
judgement the cultural or social framework or the political balance of forces of their 
society (Hallin och Mancini 1984, sid 829). 

1.5 Avhandlingens uppläggning 

Europa norrifrån består, utöver detta inledande kapitel, av fem delar: 

Del I, Perspektiv på forskningsuppgiften 
I kapitel 2, Politisk kommunikation och framing, redogör jag för de olika teoretiska impulser som 

ligger till grund för undersökningens empiriska analyser. 
Kapitlet innehåller främst en översikt och diskussion av den vetenskapliga begreppsbildningen om 

nyhetsmediernas roll i politisk kommunikation. I ett andra avsnitt utvecklas begreppet framing, så 
som det används i denna undersökning. Begreppets rötter går tillbaka till den kunskapsteoretiska 
tradition som kallas social konstruktion av verkligheten. Diskussionen mynnar ut i ett betraktelsesätt 
där bevakningen av frågor som rör europeisk integration sker i ett spänningsfält mellan det euro
peiska, det nationella och redaktionella förutsättningar. 

I kapitlet finns också en anknytning till de hierarkiskt ordnade teorier om innehåll som intro
duceras i Shoemaker och Reese (1996) samt en redovisning av aktuell forskning om journalist
kollektivets interna, normativa föreställningar om Europabevakningen. 

Del II, Undersökningens uppläggning 
Den komparativa ansatsen ägnas ett särskilt kapitel 3: Komparativa studier i politisk kommunikation 
grundat på den ökade uppmärksamhet som denna forskningsinriktning ägnas i litteraturen om poli
tisk kommunikation och med hänsyn till den roll som tillskrivs nationella anpassningar i arbetet med 
internationella nyheter. 

Kapitel 4, Förklaringsperspektiv, diskuterar analytiskt schema eller förklaringsansatser. De kon-
textuella förklaringsperspektiv som valts innebär att innehållet om EG/EU ses som en produkt av en 
europeisk och en nationell kontext, i samverkan med en redaktionell kontext (organisation, resurser, 
redaktionell policy). 

Del III, Huvudstudien 
Kapitel 5, Undersökningsdesign byggd på innehållsanalys, presenterar huvudstudiens metod- och 
materialfrågor. De primära analysobjekten i undersökningen är ett urval artiklar under motsvarande 
tio veckor vardera året, 1993 och 1996, i fyra ledande nordiska dagstidningar, vilka helt eller delvis 
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behandlar EG/EU. Dvs vi talar om en uppsättning texter författade av journalister, opinionsbildare 
och andra. 

Inledningsvis redogör jag för mina utgångspunkter inför analys av sådana texter. Innehållsanalys 
ägnas uppmärksamhet som metod. Slutsatsen blir att en kvantitativ innehållsanalys behöver kom
pletteras med inslag som är mer kvalitativa och tolkande. Jag redogör för utgångspunkterna, den 
konkreta uppläggningen och genomförandet av de kvantitativa respektive de kvalitativa inslagen, i 
anslutning till en diskussion om "disciplinerad forskning". 

Denna del av avhandlingen innehåller vidare de kapitel som redovisar huvudstudiens resultat för 
1993 respektive 1996. Kapitel 6, Fyra nordiska dagstidningars innehåll om europeiskt samarbete 
1993: Förväntningar på EG, innehåller en redovisning av empiri bestående av innehållanalyser avse
ende utbud, perspektiv och värderingar. Därtill analyserar jag i vilken utsträckning likheter och 
skillnader i innehåll om EG i de fyra nordiska dagstidningarna närmare kan förstås i termer av de olika 
förklaringsperspektiven. Kapitel 7, Fyra nordiska dagstidningars innehåll om europeiskt samarbete 
1996: Medlemskap och utanförskap, innehåller motsvarande material och analyser för 1996. 

I kapitel 8, De nordiska tidningarnas innehåll om EG/EU 1993 och 1996. Huvudstudiens 
resultat, analyserar jag de förändringar över tiden som gör sig gällande vid jämförelse mellan inne
hållet 1993 respektive 1996, åter bl a i ljuset av hur arbetet inom EG/EU förändrats och hur länder
nas förändrade relationer till EG/EU kan ha påverkat innehållet. I ett avslutande avsnitt diskuterar jag 
huvudstudiens resultat i förhållande till problem och syfte. 

Del IV, Närstudier av valda ämnen 
I kapitel 9, Undersökningsdesign byggd på komparativ ansats och begrepp s analys, redovisas en 
metoddiskussion som rör tre närstudiers roll när det gäller att besvara de forskningsfrågor som gäller 
hela undersökningen. Vidare redovisas flera aspekter av Grounded Theory som jag inspirerats av och 
som avser just begreppsutveckling. 

Kapitel 10, En närstudie av europeisk politisk kommunikation: EG/EU: s roll i världen, innehåller 
en närstudie, inspirerad av grundad teori, av EG/EU:s utrikespolitik, med den kvantitativa innehålls
analysens empiriska material som underlag. Kapitel 11, En närstudie av europeisk politisk kommuni
kation: Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, går vidare med en nära granskning av de nordiska 
dagstidningarnas bevakning av miljöfrågor inom EG/EU. Kapitel 12, En närstudie av europeisk poli
tisk kommunikation: Den europeiska valutaunionen EMU, innehåller en motsvarande närläsning av 
den särskilt 1996 mycket omfattande bevakningen av utvecklingen mot den monetära unionen EMU. 

Kapitel 13, Närstudiernas resultat - europeisk politisk kommunikation, omfattar en summering av 
närstudiernas resultat åtföljt av en begreppsutveckling som fångar in ett antal skilda teoretiska di
mensioner längs vilka konstruktionen av det nya kärnbegreppet europeisk politisk kommunikation 
verkar variera. 

Del V, Resultat och slutsatser 
I ett avslutande kapitel 14, Europeisk politisk kommunikation i vardande, försöker jag sammanfatta 
undersökningens huvudresultat och diskutera slutsatser beträffande hela materialet i förhållande till 
de problem som undersökningen angriper. 

Begreppen framing och domestication kommenteras ytterligare. Den komparativa ansatsen 
diskuteras. Innehållsanalys och grundad teori utvärderas. Jag lämnar några förslag till hur mediernas 
bevakning av europeisk integration skulle kunna förbättras. Jag avslutar avhandlingen med att föreslå 
fortsatt forskning om europeisk politisk kommunikation. 
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Del I: Perspektiv på forskningsuppgiften 

I kapitel 2 redogör jag för teoretiska impulser som ligger till grund för undersökningens empiriska 
studier. 

Kapitel 2: Politisk kommunikation och framing 

Kapitlet innehåller, utöver en kort inledning, begreppsbestämningar och en genomgång av litteratur 
inom den forskningstradition som jag uppfattar som denna undersöknings akademiska hemvist, dvs 
politisk kommunikation.1 

Ett begrepp som idag ofta används i medieforskningen, när det gäller synen på den journalistiska 
processen och synen på medieinnehåll - framing - ägnar jag ett avsnitt. Ett följande avsnitt handlar 
också om framing, men presenteras i termer av en teori om innehåll som jag vill förhålla mig till. 

Slutligen redovisar jag aktuell forskning om Europabevakning från journalistkollektivets per
spektiv, en diskussion som utmynnar i ett slags idealbild som blir en av utgångspunkterna för under
sökningens kärnbegrepp - europeisk politisk kommunikation. 

2.1 Inledning 

2.1.1 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel och det följande om den komparativa ansatsen (kapitel 3) är att betrakta som det 
tankegods som har styrt uppläggningen av de empiriska studierna. 

De teoretiska utgångspunkterna för denna undersökning betecknas internationellt som Political 
Communication - politisk kommunikation - som enligt mitt sätt att se innefattar politisk journalistik. 
( 2 . 2 ) .  

I forskning om politisk kommunikation framstår begreppet framing (inramning) som centralt för 
konstruktionen av olika bilder och förståelse av politiska processer. Delavsnittet om framing avslutas 
med en diskussion om en speciell typ av inramning, news domestication, hur internationella och 
transnationella nyheter tämj es nationellt, dvs anpassas till ett hemmaperspektiv. Här är utgångs
punkten en diskussion om hur tungt specifika nationella erfarenheter kan tänkas väga vid det redak
tionella urvalet av vad som ska betraktas som en europeisk nyhet och presentationen och framställ
ningen av denna (2.3). 

Den teoretiska bakgrunden relateras till undersökningens problem som gäller Europabevakningen 
i de nordiska tidningarna, nationella skillnader i denna och förändringar i denna över tiden, under ett 
dramatiskt skede 1993-1996. Ett betraktelsesätt växer fram där jag antar att en Europabevakning 
uppkommer i ett spänningsfält mellan en europeisk och en nationell kontext, vartill kommer den 
redaktionella kontexten. Politisk kommunikation är ett tvärvetenskapligt forskningsområde, mellan 
de akademiska disciplinerna statsvetenskap, sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. 
Det är ett brett område som inrymmer flera olika ansatser. Jag definierar forskningsfältet i stort och 
de för undersökningen centrala begreppen samt anger slutsatser för min undersökning. 
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2.1.2 Transnationell politik 
Min undersökning avser internationella politiska sakfrågor, institutioner och andra aktörer. Likväl 
finns det anledning att göra en skillnad mellan utrikesnyheter i allmänhet och europeiska nyheter. 
Dessa senare begränsas till nyheter rörande den europeiska integrationen, där medlemsländerna är 
direkt involverade i beslutsprocessen, medan konventionella utrikesny he ter normalt handlar om 
företeelser som merparten andra länder inte alls eller endast indirekt är berörda av. Det finns därför 
ett nära samband mellan nationell politik och europeisk integrationspolitik som inte alltid är för 
handen i traditionell utrikesbevakning. Ibland betecknas därför processer som den europeiska inte
grationen för transnationella som antas ha en tydligare koppling till den egna nationella politiska 
världen. 

Hjarvard (1995b) har identifierat en rad konsekvenser som en transnationell politisk utveckling får 
för det politiska livet och därmed utvecklat problembakgrunden till min undersökning: 

förhållandet mellan deltagande och representation förändras radikalt 
mängden intressen som vill bli representerade ökar dramatiskt 
institutionell uppbyggnad av politiska institutioner släpar efter den ekonomiska utvecklingens 
institutioner 
det saknas en kritisk transnationell offentlighet, t ex kritiska funktioner på europeisk nivå2 

Det är dags att definiera de centrala begreppen, föreställningarna, och aktörerna i det som senare i 
texten kommer att betecknas som en klassisk maktkamp - spelet om att konstruera den europeiska 
integrationen.3 Begrepp som jag diskuterar är politik, demokrati, mediers roll i en politisk demokrati 
och politisk kommunikation. Med hjälp av begreppet offentligheten försöker jag slutligen föra vidare 
analysen av medie- och kommunikationsperspektiv och demokrati4. Diskussionen hör hemma i en 
forskningstradition som ofta benämns "Medierna i samhället" (Media and Society).5 

2.1.3 Medierna i samhället 
Min undersökning kan ses som en del av den forskning om politisk kommunikation som betonar de 
ömsesidiga relationerna mellan medier och samhälle, en forskning som inte enbart är mediecentrerad 
utan relaterar medieförhållanden till samhällssystem och -förändringar, ett makrosynsätt.6 

Jag har blivit alltmer uppmärksam på att mycket av konventionell medieteori bygger på ett impli
cit antagande om samhällens stabilitet, varmed mindre uppmärksamhet har ägnats frågan om hur me
dier fungerar under perioder av genomgripande politiska förändringar. Detta perspektiv är av teore
tiskt intresse för min undersökning, då jag betraktar den europeiska integrationen som en så radikal 
förändring av det politiska systemet att man borde se återverkningar i den politiska kommunika
tionen.7 

Jag menar att en undersökning med komparativ ansats naturligen bör söka vägledning i teorier om 
ömsesidigt beroende mellan medier och samhälle. Den komparativa ansatsen har som ett grundanta
gande att samhällsförhållanden kan påverka medierna. Samtidigt vilar all medieforskning på den ofta 
outtalade tanken att mediernas innehåll påverkar samhället, t ex människors uppfattning om vad som 
är viktiga frågor eller tillgängliga lösningar på problem. 

I denna undersökning antar jag att medierna påverkas av bl a den nationella kontexten och att 
medierna har betydelsefulla funktioner när det gäller att ge underlag för en politisk kommunikation 
kring möjligheter och problem på europeisk nivå. Samtidigt inrymmer analysen möjligheter att reflek
tera över vilka aktörer, maktgrupperingar och förhållningssätt som kommer till uttryck i medierna -
en kritisk dimension i studiet av politik och politisk kommunikation. 
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2.2 Politisk kommunikation 

2.2.1 Politik 
Sakfrågor och aktörer 
Jag ser studier av politik som analys av sakfrågor och de aktörer som bär upp dessa sakfrågor. Till 
aktörer och sakfrågor kan behöva fogas en rums- och tidsdimension som anger problemens och 
åtgärdernas räckvidd i dessa hänseenden. Det är detta som individer uppfattar och värderar i den 
politiska världen. Dessa sakfrågor och aktörer (personer och institutioner) kan ha vissa egenskaper 
som går att undersöka.8 Föreliggande undersökning handlar således i dessa termer om att identifiera 
medierade sameuropeiska sakfrågor och europeiska och nationella aktörer som definierar den euro
peiska politiska värld som individer kan förhålla sig till. 

Politiska sakfrågor är ofta samma sak som problem. Jag menar att politik ofta handlar om att 
reagera på det som olika grupper uppfattar som problem i samhället. Politiska beslut syftar van
ligtvis till att lösa eller åtminstone minska problem i samhället. Oftast är det beslut om lagstiftning 
eller tillämpningsbeslut som det handlar om, t ex fördelning av resurser i offentliga budgetar. Ibland 
handlar politik mer om symboliska aspekter som inte ändrar på några förhållanden i sak, men som 
t ex innebär deltagande eller uppmärksamhet gentemot någon olycksdrabbad. Även beslut att inte 
vidta några åtgärder är en typ av politiskt beslutsfattande.9 

Förändringar i Europabevakningen inkluderar också aktörerna i politiken. En innebörd av en 
förändrad politisk kommunikation om europeisk politik i de nordiska länderna är att nya aktörer 
tillförs det traditionella politiska livet, liksom nya sakfrågor och institutioner. Det spektrum av 
aktörer som uppträder blir ett centralt mått på hur europeisk den politiska kommunikationen har 
blivit. 

Strategi, kommunikation eller samtal 
Politik definieras ofta i realpolitiska termer som utfallet av beteende byggt på motstående själv
intressen. Många forskare ser politik som effekten av faktorer som grupptryck, individuella intressen 
och preferenser, dvs naket från några ideella motiv. En sådan ansats kan ha en styrka som vägledning 
för empiriska studier och för tolkning av resultat.10 Någon europeisk offentlighet kan dock knappast 
uppstå om aktörer möts för att med olika strategier tillgodose enbart egoistiska intressen. Inom ra
men för en realpolitisk ansats förefaller det idag vara ett ekonomiskt tankeschema som ökar i bety
delse, teorier med grundläggande antaganden om mänskligt beteende hämtat från nationalekonomisk 
teori. 

Samhällslivet kan också betraktas utifrån antaganden om ett samspel mellan individuellt och 
kollektivt handlande. Antaganden om individuellt rationellt beteende som avgörande för politikens 
innehåll godtas då inte. En annan slags rationalitet tillförs om man utgår från att människor lever 
tillsammans och når överenskommelser om gemensamma beslut. Ett exempel på områden där ren
odlat ekonomiska ansatser har svagt förklaringsvärde är politiska beslut om omfördelning av resurser, 
där egenintresset inte förefaller ha varit avgörande.11 

Ur detta resonemang kommer två olika ansatser att stå mot varandra, en strategisk ansats, där 
individer antas kalkylera hur andra människor beter sig och anpassa sina egna handlingar därefter -
allt i syfte att maximera sin egen nytta. Den andra ansatsen är kommunikativ, där individer måste 
komma till överenskommelser för att få saker och ting uträttade.12 

21 



I en analys av iakttagelser om politiskt beteende kan man således behöva ställa frågan om detta 
beteende beror på aktörer som befrämjar sina egenintressen eller om det beror på en rimlig överens
kommelse mellan deltagare i ett politiskt samtal.13 Konflikter i samhället kan hanteras genom majo-
ritetsröstände eller genom förhandlingar och kompromisser, varvid den kommunikativa ansatsen ser 
ett värde i att aktörer klarlägger sina ståndpunkter även om man inte når en gemensam slutsats. 

Elster (1998) talar om två uppfattningar om politik och ger dem beteckningarna the market view, 
och the forum view. Han menar att den bästa metoden är en tredje position som han kallar 
deliberation med hänsyn till "efficiency, equity, or intrinsic appropriateness"14 

En realistisk uppfattning om politik - som jag vill utgå ifrån - utgörs kanske av ett samhälle där 
egenintressen bevakas, men där samtal förs som förankrar beslut. Denna uppfattning förefaller ligga 
nära Elsters tredje position - en diskuterande demokrati. 

2.2.2 Demokrati 
Idealbilder av demokratin 
I anslutning till diskussionen om "deliberative democrazy" känns det för mig som nyss nämnts natur
ligt att se dialogen som en nödvändig förutsättning för en väl fungerande demokrati. Här finner jag 
stöd i det danska Medieudvalgets betänkande, där Hjarvard (1995a) definierar demokrati som 
"måden, der diskuterespå, og måden, der trœffes beslutningerpå"}5 En mycket schematisk bild är 
enligt Hjarvard att demokrati handlar om grundlagsfästa rättigheter som yttrandefrihet och rösträtt. 
Därtill kommer deltagandet i det politiska livet i allmän mening att vara en indikator på en väl funge
rande demokrati. Deltagande i allmänna val är härvid centralt, men inte den enda måttstocken. Delta
gande i partiarbete, gräsrotsrörelser, föreningsarbete, allt från föräldraförening i förskolan till inter
nationellt samarbete, värderas positivt för demokratins välbefinnande. Folkligt deltagande i organi
sations- och beslutsprocesser på alla nivåer är tecken på demokrati. Hjarvard påpekar att våra demo
kratiideal traditionellt bygger på en bild av ett (utopiskt) samhälle där den politiska dialogen äger rum 
ansikte mot ansikte, medan mediernas roll inte varit särskilt tydlig. 

Petersson et al (1999) bygger på en definition av demokrati som varit vägledande för det svenska 
Demokratirådets överväganden, där demokratins ideal består av tre delar: medborgarstyrelse, rättsstat 
och handlingskraft. Medborgarstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning; det måste finnas möjligheter för 
medborgarna att debattera och påverka framtiden. Rättsstaten är idén att medborgarna har grundläg
gande fri- och rättigheter som är skyddade gentemot det offentliga. Handlingskraft är möjligheten att 
fatta beslut och att genomföra dem, bl a att förfoga över ekonomiska resurser. Mellan dessa delar av 
demokratin finns spänningar och dilemman och man kan vilja lägga vikt vid olika delar i olika sam
manhang. 

I denna undersökning är det rimligen medborgarstyrelsen med den fria åsiktsbildningen som står i 
centrum. 

Realistiska modeller av demokratin 
Det känns angeläget att i en diskussion om demokrati knyta an till mindre ideala förhållanden, 
verkligheten sådan den är. Jag finner underlag hos en medieforskare som kritiskt granskat den 
klassiska modellen av demokrati, Scudson (1995). Demokratin som idealbild vilar på rationella och 
aktiva medborgare. Dessa försöker förverkliga en gemensam ambition om ett gott samhälle genom 
kollektiva initiativ, diskussion och beslut i offentliga angelägenheter. De delegerar beslut till valda 
ombud som genomför folkets vilja. Det är dags för en realistisk modell av hur demokratin kan 
fungera, säger Scudson. 
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Scudson citerar Lippmann som den som först gav tydligt uttryck för en mera pessimistisk syn på 
den amerikanska demokratin.16 Medborgaren är inte självständig utan lever i en värld som hon inte 
kan se, inte förstår och inte har några möjligheter att styra. Mediernas uppgift i ett sådant samhälle 
blir inte att informera medborgarna att fatta rationella, väl underbyggda beslut. Det handlar om att 
tillhandahålla enkla klara signaler som vägledning för oinformerade människors användning. Demo
kratins uppgift är att finna sätt för människor att handla medvetet men i okunnighet. 

Elliot (1982) ser slutet på medborgarnas engagemang i samhället som politiska varelser och en 
övergång till en situation där de istället blivit konsumtionsenheter i en värld dominerad av storföretag. 
Informationssamhället kommer således inte att utnyttjas för att göra medborgarna bättre skickade att 
fatta rationella beslut ensamma eller som deltagare i olika sammanslutningar. 

Problemet med de pessimistiska modellerna av demokratin är - som jag ser det - att de ser regering 
i ena ändan och medborgarna i den andra och inget mitt emellan. Samhällsvetare har länge insett att 
det som håller demokratin vid liv är de grupper och sammanslutningar som finns däremellan: grupper 
som formulerar, artikulerar och kristalliserar åsikter och som tillhandahåller en kollektiv bas för poli-
isk handling. Framför allt handlar det om politiska partier och medier. Enligt Scudson har de senare 
tagit över när de förra har blivit svagare.17 Min slutsats blir att mediernas roll i den demokratiska 
processen snarare ökar än minskar. 

Kampen om kontroll över nyheterna 
Många författare refererar till den liberala teorin om mediernas roll utan att närmare specificera hur 
denna bild såg ut. McQuail (1994) upprättar en lång lista över inslag i "Mid-century Liberal Con
sensus" som inkluderar det mesta gott som man vill åstadkomma i ett samhälle. Nästa steg i analysen 
är normalt konstaterandet att det inte längre fungerar så där.18 

Den politiska kommunikationen är en klassisk kamp, en strid om kontrollen över nyheterna om 
politiken, har det sagts.19 Konflikten gäller både vilka ämnen som skall täckas och vilken inramning 
dessa ämnen skall ges (substance and frames). Det väsentliga i kampen om nyheter är att det finns ett 
växelspel mellan politik och medier; därtill kommer inverkan av andra krafter i samhället. 

Kampen och kompromisserna om de politiska nyheterna försiggår både inom och mellan de in
gående parterna. Journalister är beroende av politiska aktörer som betrodda källor till nyheter; 
politiker behöver journalister som kanaler för att nå ut med sina budskap till stora mottagargrupper 
och till andra eliter; både journalister och politiker behöver nå fram med lockande budskap till 
publiken/medborgarna. 

2.2.3. Medierna i demokratin 
Hinder för deltagande i den politiska processen 
Golding (1990) ser två typer av hinder för medborgarna som försvårar deltagande i den politiska 
processen. Den ena typen av hinder är de traditionella socioekonomiska faktorerna som syssel
sättning, inkomst och kön, vilka i sig leder till skillnader i tillgång på medierad information (informa
tionsklyftor). Den andra typen av hinder är medieanknutna och innefattar att medborgarna inte får 
tillgång till hela det register av bilder och fakta som krävs för att kunna engagera sig i politiska frågor 
(brister i mediernas konstruktion av olika företeelser). 

Kärnbegreppet är för Golding medborgarskapet som förutsätter kommunikativ kompetens och 
handling. Medierna har en värderande funktion, dvs när det gäller att ge underlag för ställningstagande 
för och emot ett förslag; men medierna har också en tolkningsfunktion som bl a handlar om vad som 
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bevakas och hur frågor framställs. Medierna har svikit demokratin genom att inte ge underlag för ett 
deltagande i den politiska processen är Goldings sammanfattande omdöme.20 

Omvärdering av de liberala idéerna 
De traditionella liberala idéerna om mediernas demokratiska roll måste uppenbarligen omvärderas ra
dikalt i ljuset av de djupgående förändringar som inträffat och fortgår i samhället. En hel del av de 
liberala idéerna om mediernas demokratiska roll härrör från en helt annan tid. Grundvalarna har 
mycket lite att göra med det nuvarande, men idéerna upprepas okritiskt, enligt Curran (1996), som 
om ingenting hade förändrats. Det är hög tid att ge dessa idéer en anständig begravning, säger han. 
Curran behöver en hel flyttbil för att göra sig av med allt oönskat tankegods som ackumulerats över 
åren. 

Först och främst bygger den traditionella, liberala synen enligt Curran på två falska premisser. 
Den ena är att staten utgör det största hotet mot samhällets välfärd - när i verkligheten utnyttjande 
och förtryck härrör från en hel rad olika samhällsaktörer. Den andra falska premissen är att medierna 
blir oberoende genom att bli oberoende av staten. Här ignoreras att privata medier i allt ökande grad 
knyts till privat ägande och därutöver till industriella maktstrukturer på ett sätt som komprometterar 
mediernas oberoende, och därmed deras kritiska granskningsroll (på medborgarnas vägnar). 

En kommersiell mediesektor tenderar enligt Curran att ge förenklade, kondenserade, personifierade 
nyheter utan samband och mening, betonar händelser snarare än processer, visualisering snarare än 
abstraktion, stereotyper snarare än komplexitet. 

Medier som en del av politiken 
Jag är starkt påverkad av de forskare som är kritiska till medieforskning som inte bygger på insikten 
att medier är tätt invävda i moderna samhällens utveckling.21 Med detta synsätt måste medierna - på 
gott och ont - förstås som en integrerad del av det politiska livet. De moderna massmedierna är 
förutsättningar för demokratin; man kan inte tänka sig en demokratisk styrning av ett modernt och 
komplicerat samhälle utan att medierna deltar. De politiska institutionernas verksamhet är intimt 
förbundet med massmediernas arbete. Medierna påverkas strukturellt och innehållsmässigt av de 
politiska institutionerna och mediernas struktur och uttrycksformer påverkar de politiska pro
cesserna.22 Journalister har blivit alltmer delaktiga i den offentliga makten jämfört med tidigare då 
de i större grad var utanförstående betraktare och referenter. Makthavarna har blivit källor till den 
journalistiska verklighetsbeskrivningen.23 Asp (1986) talar om en politikens medialisering som kan 
leda till ett styrelseskick som han kallar mediekrati. Ett sätt att beskriva denna förändring är att 
medier förr bevakade politik, medan man nu är en aktiv deltagare, en integrerad del av politiken. 
Blumler & Gurevitch (1995) pekar ut medierna som centrum i det nya politiska systemet24. Detta 
uttalande knyter an till tidigare analyser av en gemensam kultur för politiker och journalister.25 

Medielogiken tenderar att ge ett dubbelt svar på frågan om vem som har den tyngsta makten - att 
båda har det fast på olika sätt.26 

Många politiska frågor aktualiseras i och genom medierna, dvs som respons på den allmänna 
opinionen. Mycket medieinnehåll är relaterat till politik, ofta i en "issue-attention cycle", i vilka 
mediernas uppmärksamhet växlar över tiden27 Ett skäl till dessa växlingar är att allmänheten tröttnar 
på bevakningen. Ett slag av nyhetsbevakning som för samman politik och medier är bevakning av s k 
news icons, intensiv uppmärksamhet på ett antal fasta situationer, t ex skandaler, upprördhet över 
brister och misstag samt oförmåga att hålla uppgjorda tidtabeller.28 Medierna är med i politiska be
slut på mer eller mindre alla stadier av beslutsprocessen: problemidentifikation, bestämning av dag
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ordningen, policyformuleringar, legitimation och bekräftelse, genomförande och utvärdering. 
Påverkan varierar dock med stadium i processen, typ av fråga och hur problemen har presenterats. 

Det är dags att definiera mediernas politiska roll, att medier inte är ett enhetligt begrepp med givna 
gränser till det omgivande samhället samt att mediernas politiska roll är betydande.29 Vi behöver 
begrepp om politik och politiskt beslutsfattande och snarare tala om politisk kommunikation än om 
journalistik. I denna politiska kommunikation finns deltagare, aktörer på olika plan, med olika roller. 

2.2.4 Politisk kommunikation 
Aktörer i politisk kommunikation 
Politisk kommunikation diskuteras ofta utifrån en aktörsmodell, där tre grupper av aktörer - poli
tiker, medier och medborgare (och deras organisationer) - medverkar och interagerar med varandra 
med politisk kommunikation som följd. Modellen är enkel och kan sägas ha ersatt en ännu enklare 
modell, där politiker uppfattades som sändare, medborgarna som mottagare och medierna som för
medlare av ett politiskt budskap.30 

Det är inte ovanligt att betrakta politisk kommunikation som ett spel, en klassisk maktkamp om 
begränsade resurser som har vitalt värde för spelets deltagare. Spelets deltagare är alla de aktörer som 
vill kontrollera den offentliga politiska dagordningen: politiker och deras staber, nyhetsproducenter i 
medierna och alla andra som har politiska maktambitioner samt allmänheten, med en mångfald av 
institutionella och andra företrädare.31 

Dessa intressenter försöker skydda sina unika intressen och att det finns konflikter mellan 
dem. Konflikter mellan aktörsgrupperna kan analyseras i många perspektiv, som en spänning mellan 
journalistik och ekonomi, som en konflikt mellan gamla frågor och nya, mellan journalister och deras 
källor, mellan journalister och politiker å ena sidan och allmänheten å den andra.32 

Det är ett återkommande tema att det finns en fjärde aktör i den politiska kommunikationen som 
alltför ofta bortses ifrån - ägarna till medierna. Nyhetsmedier ses som instrument för samhällelig 
styrning. Altschull (1995) väljer att definiera styrning som avsiktlig påverkan mot ett uppsatt mål.33 

Det centrala temat kan preciseras till att avse vem som har det avgörande inflytandet över innehållet i 
nyhetsmedier. Det är i alla system, menar Altschull, den som svarar för finansieringen av nyhets
medier som sist och slutligen styr innehållet. Man kan se Altschulls ståndpunkt som att medierna är 
skapelser av sin tid och sitt samhälle och att friheten därmed är beskuren. 

Förutsättningar för politisk diskussion 
Min undersökning bygger på en föreställning om demokratin och mediernas roll i denna: att medierna 
är viktiga när det gäller att skapa en demokratisk politisk kultur. Jag tror att den politiska kommu
nikationen kring EG/EU har betydelse för medborgarnas hållning till och medverkan i det europeiska 
samarbetet. Jag antar implicit att vi i de nordiska länderna har goda förutsättningar för politisk dis
kussion om t ex EG/EU. Det som gör de nationella mediernas innehåll om europeisk integration extra 
viktigt är ju att det är det huvudsakliga underlag som finns tillgängligt för medborgarna när det gäller 
att bilda sig en uppfattning om betydelsen av det europeiska. 

Jag antar att mediernas professionalisering till dels kan kompensera för de svagheter som medie
systemet har. Genom att det journalistiska arbetet styrs av mål som saklighet och allsidig belysning 
finns förutsättningar att säkerställa informationsförsörjning och åsiktsmångfald. Härigenom skulle 
mediernas professionalisering ge underlag för människornas egna beslut. Det professionella själv
intresset skulle sammanfalla med det allmänna intresset. Sådana antaganden är inte invändningsfria: 

25 



professionella åtaganden fungerar inte i ett vakuum, journalister fungerar inom en struktur som även 
påverkar deras definition av professionalism. 

Den politiska kommunikationens utveckling 
Den politiska kommunikationen förändras när samhället och det politiska systemet förändras. Om 
man vill förstå utvecklingen av den politiska kommunikationen över tid, behöver man, som jag ser 
det, utsträcka analysen till att omfatta även mer samhällsstrukturella förändringar. 

Djupsund och Carlson (1999) analyserar förändringar i politisk kommunikation enligt just en 
sådan sambandskedja som känns analytiskt tilltalande, men givetvis inte existerar som klara gränser 
utan flyter samman i ett empiriskt sammanhang. De ser förändringar i 

• grundläggande, samhällsstrukturella förhållanden och motsvarande 
• den politiska kommunikationens premisser och mål, 
• den politiska kommunikationens uttryck, såsom dess form, innehåll och mängd. 

Författarna ser det som en brist att relativt få forskare inkluderar en systematisk granskning av mer 
grundläggande strukturella omständigheter, men ser det som förståeligt därför att de sistnämnda är 
svårgripbara och så allmänna att det är vanskligt att koppla dem till t ex innehåll i medierna. De 
analyserar förändringar i den politiska kommunikationen med ett nordiskt perspektiv, vilket gör 
deras analys särskilt relevant för denna undersökning. De mest grundläggande strukturförändringarna 
sammanfattas under epitetet modernisering, dvs förändringar avseende urbanisering, utkomstkällor 
och utbildning. Denna modernisering har bl a inneburit att medborgarnas förutsättningar att ta emot 
och deras faktiska konsumtion av masskommunikation, däribland politisk kommunikation, ökat.34 

I moderniseringen av den politiska kommunikationen ligger också en professionalisering av 
politiken, bl a medvetenhet om konkurrensen i nyhetsmedier. Den leder till att medborgarna 
betraktas som konsumenter av politiska budskap. En skillnad mellan en tänkt public sphere och 
en publicity sphere blir just att i den senare räknas bara framträdandet, hur frågor, aktörer och 
institutioner ter sig. Det handlar inte bara om anpassning till mediernas arbetssätt utan också om 
försök att dominera mediernas agenda, t ex genom att planera framträdanden, att koncentrera all 
publicitet till de ämnen man föredrar.35 Mediernas motdrag blir strategier för att återvinna kontrollen 
över politiska nyheter. Frekvent rapportering av egna opinionsundersökningar är ett sådant sätt att 
återta initiativet liksom koncentration på misstag och övertramp.36 

Blumler & Gurevitch (1995) ser en kris i den politiska kommunikationen som en kris för med
borgarna. Att medierna kommit nära den politiska processen innefattar en ökad avpolitisering, ett 
politiskt vakuum, som kan fyllas av andra. Sammantaget har utvecklingen satt medierna i en position 
där de förväntas ersätta opposition och medierna bedriver allt mera av oppositionspolitik i sin 
granskning, dvs mera av negativ framtoning.37 

Jag går nu vidare i diskussionen av politisk kommunikation genom att fokusera på åsiktsbild
ningen i samhället med begreppet offentligheten som startpunkt. 

2.2.5 Offentligheten 
Offentlighet och demokrati 
Dahlgren (1999a) menar att offentligheten är det begrepp som gör det fruktbart att länka medie- och 
kommunikationsperspektiv med demokratifrågor. Offentligheten består av de rum där vi får infor
mation om omvärlden, där diskussioner och debatt äger rum, där vi kan prata med varandra, kom
mentera och bråka om aktuella frågor, bilda opinion. Vi kan, säger han, betrakta offentligheten dels 
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som en gemensam kultur som strävar att inkludera alla, dels som en sammansättning av många alter
nativa offentligheter. 

Medierna bidrar alltså till och kan användas för att skapa både allmänna och avskärmade rum. 
Denna möjlighet till mångfald inom offentligheten är betydelsefull för demokratins överlevnad. Dahl
gren betonar också att offentligheten inte är begränsad till bara medierna. Även om medierna och dess 
samspel med medborgarna utgör de mest tidstypiska företeelserna i dagens offentlighet, består 
offentligheten också av människor, medborgare, som pratar med varandra i många olika sammanhang 
och under olika villkor, ibland med hjälp av medierna, ibland utan. Offentlighet handlar om kommu
nikation, om samhället i samtal med sig självt. 

Dagens samhällsutveckling kan betraktas i termer av de stora krav som den ställer på 
offentligheten. Hur väl de kraven fylls blir indikatorer på demokratins tillstånd. Dessa 
krav har att göra med offentlighetens öppenhet, tillgången på information, mångfalden i 
perspektiven och debatten, förmågan att synliggöra samhälleliga och kulturella 
processer, möjligheter att initiera nya offentligheter, förutsättningar för att engagera 
människor på något sätt och främja deras identitet som medborgare (Dahlgren 1999a, 
sid 25). 

Dahlgrens begrepp offentlighet går tillbaka på Habermas' diskussion av public sphere och av 
deliberative democracy. Habermas målar ursprungligen upp en mörk bild av massmediernas för
ändring som bidragit till ett förytligande av den offentliga debatten. Det kunde finnas en förbindelse 
mellan offentlig opinion som en idealbild och offentlig debatt i praktiken - men det är inte fallet. 
Istället har pressens kritiska och manipulativa funktioner tagit överhanden.38 

Habermas (1984) talar om kommunikativa handlingar i vilka deltagare strävar efter att 
nå förståelse av situationen och efter att koordinera sina handlingar.39 Kommunikativa handlingar 
förutsätter medvetna rationella överväganden för att samhället skall fungera. Habermas ser möjlig
heter för deltagare i sådana kommunikativa handlingar att fullfölja sina mål och ändå harmonisera sina 
individuella handlingsplaner. 

Medierna gör demokratin möjlig 
Ett för mig viktigt underlag i försöken a tt kartlägga forskning om politisk kommunikation och 
offentlighet är Eli Skogerbos avhandling (1996), Stig Hjarvards avhandling (1995b) och en skrift 
redigerad av Michael Bruun Andersen (1994). Skogerbo utgår från medborgarbegreppet och lyfter 
bl a fram Blumler, Keane och Curran som de forskare som arbetar med genomtänkta modeller för 
politisk kommunikation. I samtliga nyssnämnda forskares verk är Habermas närvarande, fast med 
olika grader av instämmande. Kritiken mot Habermas dominerar.40 

Skogerbo analyserar Habermas' begrepp med betydande respekt. Hjarvard är genomgående starkt 
kritisk mot Habermas. Bruun Andersens skrift innehåller alternativ till Habermas' analys, bl a ett 
kapitel av John Keane om strukturella förändringar av the public sphere, ett kapitel av James Curran 
om medier och demokrati med det intresseväckande tillägget, den tredje vägen, samt ett kapitel av 
Hans Fredrik Dahl om övergången från beslutsfokus till processfokus.41 

Habermas utsätts för kritik, dels för sin romantiserande historiska analys, dels för sitt oklara 
teoribegrepp och för sin bundenhet till en viss historisk situation. Skogerbo ser Habermas' samlade 
verk som en analys på tre plan. För det första är det en historisk analys av den kamp för medborgar
skap som nya samhällsklasser fört och mediernas roll i denna process. För det andra innehåller 
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Habermas en nymarxistisk dekonstruktion av liberalismens jämlikhetsbegrepp. För det tredje finns 
en normativ skiss till hur en diskuterande demokrati borde fungera. Det sistnämnda har kommit att 
bli tyngdpunkten i Habermas senare arbeten.42 Skogerbo gör den sammanfattande värderingen av 
Habermas att denne i sitt monumentala verk, "A Theory of Communicative Action", lägger grunden 
till en normativ teori för deliberative democracy, ett tillstånd i samhället där medborgarna har tillträde 
till det offentliga rummet och inte domineras. I ett idealiskt läge delar deltagarna i den offentliga 
debatten en gemensam syn på kommunikationssituationen och har ett gemensamt intresse att nå en 
lösning, dvs deltagarna delar en uppsättning gemensamma värderingar om kommunikation. Denna 
bild är en direkt parallell till Habermas' senare modell för demokratiskt beslutsfattande. Även detta 
arbete har dock utsatts för kritik, framför allt i synen på beslutsfattande som byggt på gemensamma 
lösningar. Jag menar liksom Skogerbo att politik även handlar om kreativa lösningar när enighet inte 
föreligger.43 

Hjarvard (1995b) är inte återhållsam i sin kritik av Habermas som han menar bygger på en 
historiesyn med förfall som grundläggande tema, dvs att det var bättre förr.44 När sedan denna 
historiesyn avslöjas som en historisk fiktion, blir slutsatsen fördömande: Habermas' konversations
ideal passar föga in i den moderna världen där medierna inte bör ses om en dålig ersättning för forna 
tiders ansikte mot ansikte debatter utan som den samhällsfunktion som gör demokratin möjlig. 45 

Medborgarbegreppet 
Skogerbo menar att begreppet medborgare har fått en renässans även inom medieforskningen. Hon 
anser att detta har dragit uppmärksamheten till behovet av konstitutionella reformer inom EU som 
säkerställer medborgarnas rättigheter, däribland tillgång på information och kommunikationskanaler. 
Det som för Skogerbo framstår som de allvarligaste demokratiska bristerna är att unionen inte har en 
folkvald församling med uppgifter som är jämförbara med nationella parlament. Trots vidgade upp
gifter genom Amsterdam-fördraget, är Europaparlamentet i huvudsak begränsat till rådgivande 
funktioner. 

Därtill kommer att det inte existerar en transnationell offentlighet som täcker medlemsländerna; 
inga gemensamma medier når befolkningens majoritet, det finns inget gemensamt språk för med
borgarna att föra den offentliga debatten på och det finns få aktiva medborgarorganisationer på 
europeisk nivå. 

Den europeiska integrationen förefaller ha gett nytt bränsle åt en debatt om medborgarskapets 
innebörd. EU tycks erbjuda medlemsländernas invånare medborgarskap utan fullvärdiga demo
kratiska institutioner som kan kanalisera den offentliga debatten, krav och intressen från medbor
garna. Jag ser åter mediernas roll som central i detta sammanhang. 

Gemensamma lösningar 
Dahl (1996) är kritisk mot att så få forskare inom området demokrati har inkluderat medierna i sitt 
betraktelsesätt. Han nämner Waldahl (1982) som ett undantag, i dennes analys av norska parla
mentsval på 1960-talet. Dahls kapitel i den av Bruun Andersen redigerade volymen är en historisk 
exposé över mediesystemet i Norge som leder fram till konklusionen att utvecklingen kan förstås i 
termer av två demokratiideal. Ett ideal betonar demokrati som ett system för beslutsfattande och ett 
betonar deltagandet i processen. Pressen ses som arketypen för medier som skulle underlätta demo
kratiska beslut, medan de nya medierna, radion och televisionen, framför allt har bidragit med mera 
deltagande. Bägge dessa demokratiideal inkluderar begreppet kompromisser. Ju bättre besluts
systemet är, ju mera balanserad beslutsprocessen är, desto mera legitimt och stabilt blir det slutliga 
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beslutet. I det deltagande demokratiidealet ses det slutliga beslutet som en kompromiss framsprungen 
ur en förhandling mellan olika deltagare. Ju större deltagarnas demokratiska förmåga är, desto smidi
gare uppnår de en fungerande kompromiss. 

Överlappande offentliga rum 
Jag ser Keanes'(1993 och 1996) bidrag som ett försök att fånga upplösningen av det homogena i 
begreppet offentlighet och som sådant ett viktigt bidrag till en aktualisering av begreppet. Hans 
synpunkter försvagar tanken på en till EU territoriellt bunden offentlighet.46 

Keane (1996) skiljer mellan tre nivåer av det offentliga rummet: mikro, meso och makro, inte så 
olika lokala, nationella och globala nivåer, vilka dock överlappar varandra och bildar flera lager av 
kommunikation som inte direkt binds till territorium. Mikronivån av offentliga rum överskrider 
gränser för offentligt och privat och betonar inte skillnaderna mellan samtal och rationell diskussion, 
nyheter och underhållning. Exempel på sådana offentliga rum kan sökas i intresseorganisationer eller 
proteströrelser. Mesonivån menar Keane är de mera traditionella nationella och regionala mediernas 
verksamhet som förefaller vara livskraftiga nog för att överleva. Makrosfären är följden av koncen
trationen av kapital i stora mediekonglomerat och implikationerna går långt utanför nationalstaten. 

Keane menar således att det är ett missförstånd att den politiska diskussionen är begränsad till det 
nationella territoriet. Ett ökande antal sfärer har inte denna territoriella begränsning., utan via globala 
nätverk och Internet är det tvärtom så att offentliga rum skapas utan geografisk begränsning. 47 

I ett tidigare inlägg pläderar Keane (1993) för att bryta den absoluta makt som privata medie
konglomerat har att konstruera verkligheten och efterlyser demokratiska beslutsprocesser i 
medierna.48 

En radikal demokrati 
Jag tolkar Currans (1996) inlägg som en plädering för debatt i vilken medborgarna deltar snarare än 
bara tar del av ett journalistiskt nyhetsflöde. 

Currans inlägg om den tredje vägen handlar dels om organiseringen av medier som gör dem repre
sentativa för konkurrerande grupper i samhället, dels om mediernas möjligheter att vara motvikter 
mot olika grupper, att bekämpa vad som uppfattas som obalanser i samhället. Gemensamt för dessa 
perspektiv är tanken att medierna bör erbjuda en mångfald i sitt innehåll. Hans tankar om en 'radikal 
demokrati' utgör i sig en definition av politik med medierna som aktiva deltagare. 

Curran lägger stor vikt vid att stora grupper av människor inte marginaliseras eller utesluts från 
den politiska debatten. De måste få delta i den dialog som genom medierna påverkar val, formar poli
tiska beslut, inverkar på makthavares handlande och modifierar samhälleligt beteende. Han ser inte 
opinionsbildning på nationell nivå som något önskvärt; många gruppers definitioner av kollektiva 
intressen är att föredra om man skall komma runt maskerade klassintressen och åstadkomma 
"empowerment". 

Ett demokratiskt underskott på nationell nivå 
"Demokrati på svenskt vis", Demokratirådets rapport 1999, för i kapitel 4, som har Birgitta Nedel-
mann som huvudförfattare, en intressant diskussion om demokrati och åsiktsbildning i fråga om det 
europeiska samarbetet. De konstaterar att samhällsvetenskaplig EU-forskning hittills mest uppmärk
sammat unionens demokratiska underskott, väljarnas bristande inflytande, Europaparlamentets svaga 
kontrollbefogenheter gentemot Kommissionen och EU:s överstatlighet. Man har med andra ord mest 
inriktat demokratikritiken mot EU och dess institutioner. I Demokratirådets rapport vänder man på 
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perspektivet och frågar hur Sverige gentemot sina medborgare hanterar sin nya roll. Frågan är hur ett 
enskilt medlemsland bidrar till EU:s demokratiska underskott. Man diskuterar i vil ken utsträckning 
de nationella aktörerna, partier, folkrörelser, intressegrupper, organisationer, riksdag, regering och 
opposition, deltar i en öppen debatt om EU-frågor. Här kan rimligen förhållandena växla mellan de 
olika nordiska länderna. 

Demokratirådet refererar den tyske samhällsforskaren Jürgen Gerhards (1993) undersökning om 
det finns ett europeiskt offentligt rum i Tyskland, där EG-frågor diskuteras. Han saknar en tydlig 
EG-uppmärksamhet i det nationella parlamentet. Gerhards drar slutsatsen att det demokratiska 
underskottet på EG-nivå delvis sammanhänger med nationella brister. Kan man dra liknande slut
satser beträffande de nordiska länderna? 

2.2.6 Ett försök till syntes 
En summering 
Politik, demokrati, mediernas roll i den politiska kommunikationen och i offentligheten är gemen
samma nämnare i den nyss redovisade diskussionen. Jag får impulser till mina egna funderingar om 
vilka möjliga konsekvenser ett förpliktande EG/EU-medlemskap får för offentligheten, dess sam
mansättning, öppenhet och mångfald. Hur förändras det offentliga samtalet när en del av den natio
nella suveräniteten förflyttas till Bryssel och demokratin får annorlunda, otydligare strukturella och 
kulturella villkor? 

Så här långt i framställningen kan det vara dags att summera mina nyckelintryck av den teoretiska 
genomgången: 

• Internationella - eller transnationella - dimensioner av de nationella mediernas innehåll är 
fundamentala, i betydelsen att medborgarna mer eller mindre saknar alternativ, särskilt när det 
pågår genomgripande förändringar av det politiska systemet på europeisk/internationell nivå. 

• Möjligheterna för politiker på europeisk nivå att etablera en dialog med medborgare i andra 
europeiska länder är ytterst små, bl a på grund av strukturella förhållanden inom medierna. 

• Politik innebär att egenintressen bevakas men också att samtal förs som förankrar beslut. 

• Demokrati omfattar medborgarstyrelse, byggd på fri åsiktsbildning, rättsstat och handlings
kraft.. 

• Medierna bör ses som en integrerad del av det politiska livet, vi har en mediebaserad demo
krati. Mediernas roll i den demokratiska processen ökar. 

• Mediernas förutsättningar att fylla alla de roller som tillskrivs dem i normativa demokrati
teorier är begränsade, då nya förutsättningar råder i samhället och i mediesystemet. 

• Medier och mediernas innehåll är en avgörande dimension i politiska maktkamper av olika 
slag. I kampen om nyheter finns ett växelspel mellan politik och medier; därtill kommer 
inverkan av andra krafter i samhället. 
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• Politisk kommunikation handlar också om medborgarnas möjligheter att delta, dvs inte bara 
om politiker och medier. "Offentligheten" är det begrepp som länkar medie- och kommuni
kationsperspektiv med demokratifrågor. 

• Sakfrågor (problem) och aktörer (personer och institutioner) är centrala i studiet av Europa
bevakningen. 

• För förståelsen av innehållet i medierna måste det som utpekas som särskilt viktigt lyftas 
fram; de symboliska och värderande inslagen i medier spelar härvid roll. 

Mina slutsatser 
Det går att dra vissa slutsatser av en teoretisk sökprocess som den just presenterade och erhålla 
bidrag till en normativ vision av en europeisk offentlighet. Liksom många andra medieforskare anser 
jag att nyhetsmedierna är centrala för medborgarnas möjlighet att delta i det politiska livet även i 
fråga om transnationell politik. Och trots privat ägande och lönsamhetskrav bör det finnas förut
sättningar för främst dagstidningarna att inte svika sina läsare när det gäller förståelse för den euro
peiska integrationens förutsättningar. 

Jag betraktar Dahlgrens diskussion om offentligheten som ett sätt att förbinda medie- och kommu
nikationsperspektiv med demokratifrågor. Han ställer krav på att medierna erbjuder en innebörd för 
människor i konkreta situationer. Detta är i sin tur, som jag tolkar hans framställning, avhängigt av 
mediernas samspel med den sociokulturella omgivningen, med vår egen tid och vår egen plats. 

Habermas finns med som den tänkare som formulerat en teori vars centrala begrepp är användbara 
för att analysera och beskriva sambandet mellan medborgarskap och medier. Tyngden i den efterhand 
omformulerade teorin om ett offentligt rum ligger kanske i att han betonar parallelliteten mellan med
borgarskapets handlingsutrymme och medieutveckling. På ett europeiskt plan finns där som nämnts 
besvärliga obalanser som ställer särskilda krav på de nationella medierna. 

Jag uppfattar Habermas' syn på demokrati som kommunikativa handlingar så att kraven på en 
politisk kommunikation om transnationella frågor borde formuleras i termer av medier som tillåter 
medborgare och deras företrädare, intressegrupper av olika slag, att samtala med varandra, även över 
gränserna och komma fram till en samsyn beträffande inriktningen av det europeiska bygget eller be
träffande enskilda angelägna politiska frågor. Samtidigt är jag kritisk till det idylliserande inslaget i 
hans syn på kompromissens möjligheter. 

Keane bidrar till diskussionen om en europeisk politisk kommunikation med påpekandet att den 
geografiska analogin, bindningen till ett visst territorium, kan vara otidsenlig i den meningen att många 
politiska överväganden numera sker på flera olika, varandra överlappande plan och att man bör se 
frågan om behovet av en politisk diskussion på flera nivåer. Keanes analys för tanken till nätverks
byggande som ett alternativ för medierna att skapa ett europeiskt medierum. 

Currans inlägg aktualiserar kravet på att de stora grupper av medborgare i alla medlemsländer som 
är skeptiska till hela tanken på samarbete över gränserna också måste få sin röst hörd i den europe
iska offentligheten. Även i de länder som anses tillhöra kärnländerna kan inemot hälften av invånarna 
inte räknas till de aktiva supportrarna (som t ex utfallet av den franska folkomröstningen 1992 om 
Maastricht-fördraget). Hur kan medierna kommunicera med alla dem som är konsekventa mot
ståndare till hela det europeiska samarbetsprojektet? 
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2.3 Framing 

Journalistik som tolkning 
I detta avsnitt utgår jag ifrån begreppet framing som innebär att medierna tolkar och bearbetar 
nyheter i allmänhet och politisk kommunikation i synnerhet och anknyter därefter till begreppet 
domestication som innebar att internationella frågor översätts till nationella förhållanden. Jag går 
tillbaka till källorna för den forskningstradition som handlar om hur "andrahandsverkligheter" i 
medierna tillkommer och försöker därur dra slutsatser för min egen studie. 

Den teoretiska insikten att våra uppfattningar och våra tolkningar av verkligheten är socialt kon
struerad är inte ny, den kan föras tillbaka till antikens filosofer. DeFleur och Ball-Rokeach (1989) ger 
en engagerad historisk översikt över den kunskapsteoretiska utvecklingen fram till våra dagars teorier 
om "social construction of meaning". De menar att man inom olika vetenskaper nu har nått en viss 
grad av konsensus kring grundtankerna inom området - "the general meaning paradigm".49 Klassikern 
på området inom journalistikforskningen är Gaye Tuchmans studie "Making News. A Study in the 
Construction of Reality" som kom ut 1978 och som har fungerat som inspirationskälla för många 
studier därefter. Hon refererar i sin tur till Berger och Luckmanns "The Social Construction of 
Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge" (1966). Jag refererar kort dessa bägge i ett 
kommande avsnitt. 

Journalistisk ideologi 
Vanliga lekmannamässiga uppfattningar om nyheter visar sig ungefärligen överensstämma med 
spridda föreställningar inom journalistkåren. Berkowitz (1997) menar att flera inslag i den journa
listiska ideologi som har fått fotfäste vid våra journalisthögskolor är mycket bräckliga teorier. Ett 
sådant inslag är att nyheter finns därute som något som man känner igen som professionell, en parad 
av händelser som väntar på att bevakas och förmedlas till en publik. Ett mera realistiskt perspektiv 
är att nyheter är något som journalister har kommit överens om att arbeta med, att tolka och att 
återge i nyhetsform. 

En annan föreställning är att nyhetsvärde är något inneboende i händelsen eller företeelsen; några 
har nyhetsvärde, andra har mindra nyhetsvärde och sållas bort. Från ett socialt perspektiv är nyhets
värde något som man konstruerat, bestämt sig för och som utvecklats under åren genom ett informellt 
samförstånd mellan journalister, källor och andra inblandade. Nyheter har inte nyhetsvärde i sig. 

En tredje föreställning gäller journalisters möjligheter att arbeta objektivt och att kunna spegla 
världen som den är. Det är svårt att lyckas med denna ambition, eftersom alla - också journalister - är 
präglade av sin miljö med alla dess värderingar och förväntningar. Sammantaget är således en tradi
tionell journalistisk ideologi knappast förenlig med tanken på att nyheter är en mänsklig konstruktion 
som påverkas av den kontext där den uppstår. Frågan om varför nyheter ser ut som de gör är således 
mera komplicerad än vad man traditionellt antar och svaren är beroende av ens teoretiska utgångs
punkter. Komparativa studier är ett sätt att försöka spåra samhällsberoendet i journalistiska texter. 

2.3.1 Begreppet Framing 
Att förstå en samhällelig verklighet 
Tuchman (1978) säger sig ha lånat begreppet framing från Goffman (1974) och definierar med 
utgångspunkt från dennes allmännare begreppsbestämning frame som en organisationsprincip för 
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analys av nyhetsarbete.50 Tuchman vill reservera begreppet frame för organisering av erfarenheter 
och meningsproduktion, dvs resultatet av mänskligt skapande och en yttring av makt.51 

En viktig distinktion är mellan mediernas frames och individuella frames, dvs här den mellan 
mediekonstruktionen av politisk kommunikation och mellan publikens eller den individuella läsarens 
interna tankemodeller. Mellan dessa finns rimligen förenande länkar, t ex att medierna försöker an
passa sin information till mottagarnas förmodade frames. Graber (1988) som talar om mottagarnas 
"schemata" menar att här ligger en av orsakerna till att medierna utsätts för kritik.52 

En annan distinktion som Pan och Kosicki (1993) pekar på är framing som strategi (a strategy of 
constructing) och framing som en egenskap i processen som kan observeras (a characteristic of the 
discourse itself).53 De anser också att framing framför allt handlar om hur politiska frågor konstru
eras, här finns ett släktskap med agenda setting-forskning. Men medan agenda setting handlar om vad 
medier innehåller eller vad folk pratar om, inriktas forskning om framing på hur frågor framställs i 
medierna eller hur folk tänker och talar om politiska frågor.54 

Gitlin (1980) talar om frames som outtalade sätt att organisera världen, både för journalister som 
rapporterar och för oss som tar del av deras rapportering. Frames blir således en slags brygga mellan 
en samhällelig verklighet och förståelsen av denna.55 Det är frames, menar Gitlin, som gör det möjligt 
för journalister att hantera stora informationsmängder på ett snabbt och rutinmässigt sätt, att känna 
igen en nyhet, klassificera den och paketera den för läsarna. Men det finns kritiska situationer då 
rutinmässigt använda frames inte fungerar längre; detta gäller när nya företeelser dyker upp som inte 
har fasta frames. 

Any analytic approach to journalism - indeed, to the production of any mass-mediated 
content - must ask: What is the frame here? Why this frame and not another? What 
patterns are shared by the frames clamped over this event and the frames in different 
media in different places at different moments? And how does the news-reporting 
institution regulate these regularities? And then: What difference do the frames make 
for the larger world? (Gitlin 1980, sid 7) 

Gamson och Modigliani (1987) definierar mediernas frames som den bärande idén som ger mening åt 
en serie händelser, t ex genom att ange vad som det råder kontrovers kring eller vad som är en hän
delses kärna. Gerhards och Rucht (1992) skiljer mellan tre typer av frames: diagnostiska, som identi
fierar ett problem och tilldelar någon skulden; prognosticerande, som talar om vad som behöver gö
ras; motivationsskapande, som uppmanar till handling för att åstadkomma förbättring. I många 
undersökningar har man arbetat med tre kategorier: konfliktinramning, human intere st-inramning samt 
konsekvensinramning.5 6 

Scheufele (1999) grupperar in forskning om frames i studier som betraktar frames som en bero
ende variabel, t ex om vilka faktorer som påverkar val av frame, och i sådana som ser frames som en 
oberoende variabel. För den forskning som betraktar mediernas frames som beroende variabler är de 
typiska forskningsfrågorna: Vilka faktorer påverkar journalisters och andras sätt att inordna olika 
frågor i frames? Hur går det till och vilka frames använder journalister? Frames kan bero av ideolo
giska variabler på samhällsnivån eller på organisationsnivån eller av individuella egenskaper.57 Som 
oberoende variabel uppträder mediernas frames när man t ex undersöker hur dessa påverkar mot
tagarnas individuella frames. Här har Yengar (1994) genomfört många studier, där han menar sig se 
tydliga samband mellan mediernas framing av politiska frågor och människors reaktioner och syn på 
lämpliga åtgärder. Det handlar t ex om synen på fattigdom, där mediernas sätt att presentera frågan 
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var bestämmande för om försökspersonerna såg frågan i ett individuellt eller strukturellt perspektiv. 
När det gällde vissa frågor som arbetslöshet kunde mediernas frames inte påverka människors syn på 
vad som låg bakom, om individuella eller kollektiva åtgärder var påkallade. I många studier påpekas 
dock att det inte föreligger någon automatik mellan mediernas frames och de slutsatser som motta
garna drar.58 

Jag kan ansluta mig till flera av de nämnda preciseringarna av begreppet frame: att frames orga
niserar världen, att frames ger mening, att frames definierar problem, pekar på lösningar, uppmanar 
till handling och att frames kan bli en brygga till förståelse. Jag ser frames som något som kan påver
kas av t ex nationella och redaktionella faktorer och ser därmed frame som en beroende variabel. 
Utanför denna undersöknings räckvidd ligger de spännande frågorna hur mediernas framing av det 
europeiska påverkar medborgarnas syn på europeisk politik. 

I det följande redovisar jag det synsätt som Entman (1991 och 1993) utvecklat och som spänner 
över hela fältet, från avsändarnas frames till de frames som samhället i stort utnyttjar. Hans synsätt 
har påverkat mitt eget på många sätt. 

Urval och betydenhet 
Entman (1991) menar att framing i medierna fungerar genom urval och betydenhet (selection and 
salience) på fyra olika nivåer. Avsändare träffar medvetna eller omedvetna val av framing av sina 
budskap. Medier väljer ut någon aspekt på en verklighet som man betraktar och ger denna ett ut
rymme och en presentation som stöder ett visst sätt att definiera problem, vissa orsaker, moraliska 
värderingar eller förslag till åtgärder. Det är rimligt att anta att mediernas frames systematiskt kan 
påverka mottagares syn på nyhetshändelser - en tredje nivå. Entman betraktar individuella frames 
som idéer som styr individers hantering av information och anger två huvudtyper av individuella 
frames, dels övergripande och långsiktiga politiska föreställningar som hänger samman med person
lighet, dels kortsiktiga frågor. De senare kan ses som en samling rubriker varunder man sorterar in 
nyheter. Slutligen finns frames på en fjärde och gemensam nivå i samhället, menar Entman. En social 
grupps uppsättning av frames bildar deras gemensamma kultur. 

Entman menar att man i innehållsanalyser kan identifiera fem allmänna typer av frames i medie
texter vilka kan inverka på hur informationen senare bearbetas. Det gäller uttalanden om grad av 
betydenhet, om vem som agerade, om vem som drabbas, om vilken sorts händelse det är samt 
generalisering till ett bredare sammanhang.59 Entman (1993) pekar på felkällor i innehållsanalyser 
som inte identifierar olika dominerande frames utan bara kodar allt som förekommer i texten. Då 
riskerar forskaren att bortse från huvudinslaget i all framing, det som lyfts fram som särskilt viktigt. 

Kvantitativ innehållsanalys och framing 
Jag menar, i anslutning till Entmans framställning, att framing för samman kvantitativa och kvalitativa 
ansatser i forskning om mediers innehåll. I analyser av framing torde den väsentligaste kvalitativa 
egenskapen som kan undersökas vara "förekomst" och "betydenhet" - vilket etableras i den kvanti-
ativa analysen. Ty det som inte finns i innehållet är inte tillgängligt för kvalitativ analys. Till denna 
fråga och till begreppen urval och betydenhet vill jag återkomma i analysen av de empiriska resul
taten. Min undersökning kan ses som ett försök att närmare förstå vad som leder fram till framing, 
dvs vilka europeiska, nationella eller redaktionella faktorer som verkar ligga bakom variationer i kon
struktionen av innehåll om det europeiska. Jag uppfattar framing som ett särskilt användbart begrepp 
när det handlar om internationella nyheter. 
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Jag övergår nu till den typ av frames som översätter det internationella till något med nationell 
anknytning, dvs tämjer det främmande till något bekant - domestication/ domestisering. Detta 
begrepp har jag utgått ifrån i designen av den empiriska undersökningen, bl a i kodning av rums
bestämningar och ideologiska perspektiv. Jag utnyttjar också begreppet domestisering i analysen av 
resultaten av studien. Står domestisering i motsats till framväxten av ett europeiskt perspektiv? 

2.3.2 Begreppet domestisering 
Att tämja internationella nyheter 
I Cohen m fl (1996) studie om Eurovisionsnyheter visade sig begreppet 'domestication of news' - att 
tämja nyheter - fruktbart för den teoretiska analysen. De definierar domestisering som den process 
varigenom 

...journalists sometimes construct foreign news stories in ways which attempt to 
create links of meaning between the stories and the history, culture, politics, society, 
etc. of the viewers (Cohen 1996, sid 85). 

Exempel på sådana anpassningar är när konsekvenserna för det egna landet särskilt lyfts fram, när det 
särskilt framhålls att några av aktörerna har anknytning till det egna landet, när källor med nationell 
anknytning utnyttjas eller när olika presentationssätt används för att hitta en anknytning mellan en 
internationell händelse och det egna landet. 

Domestisering kan ses som en länk mellan professionella journalistiska miljöer och publiken, 
medborgarna. Domestisering innebär således inte bara uttalanden om att nyheter konstrueras; be
greppet innehåller en klar föreställning om i vilken riktning denna konstruktion för händelsen. Vi har 
att göra med en process där journalister och andra som arbetar med internationella frågor, betraktar 
händelser med lokala ögon och försöker utforma en berättelse med dessa utgångspunkter. 

Spänning mellan den stora världen och den lilla 
Globalisering blir något som ifrågasätts när man analyserar domesticering av nyheter; mot globalise-
ring står motkrafter som publiken i olika miljöer tydligen genererar. Journalister tämjer nyheter till att 
få en mening som anknyter till lokala frågor och föreställningar. Här står inte den förmenta globalise-
ringen i nyhetshändelserna i förgrunden utan förväntningarna om en lokal föreställningsvärld, i vilken 
utrikeshändelser måste passas in. 

Cohen m fl diskuterar konsekvenserna av detta synsätt för de professionella som tidigt i kedjan 
skall leverera underlaget för internationella nyheter. De drar slutsatsen att utrikeskorrespondenter 
måste behålla sin kulturella identitet; de får inte bli alltför mycket assimilerade i den kultur där de 
arbetar och rapporterar från. För att kunna föra en dialog med sin hemmapublik måste de anlägga det 
egna samhällets värderingar på det som de betraktar och rapporterar om. Vanligen är detta inte svårt, 
eftersom de själva är en del av hemmapubliken och delar dennas grundläggande synsätt. Efter en viss 
tids utlandsstationering kan problem uppstå att se saker och ting ur hemmapublikens perspektiv. 

I umgänget med internationella nyhetskällor utvecklas således en form av interkulturell dialog där 
flera perspektiv nöts mot varandra. Cohen m fl ser denna process som en allmänmänsklig balansgång 
mellan viljan att tillhöra ett större sammanhang och önskan att vara förankrad i det egna, den egna 
kretsen, den egna kulturen, det individuella. De talar om spänningen mellan den stora gemensamma 
världen och den specifika egna lilla världen - om att försvara kulturella gränser och att spränga dem. 
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Domestisering i transnationella nyheter 
Hur viktigt är begeppet domestisering när man studerar politiska processer som har en internationell 
dimension, men där det egna landet direkt är engagerat i beslutsprocessen - i det som här kallats 
transnationell politisk kommunikation? Å ena sidan borde det finnas ett större engagemang i relativt 
avlägsna processer när de direkt berör det egna landet än i renodlat internationella processer. Å andra 
sidan ligger det kanske närmare till hands i ett transnationellt sammanhang att fokusera på de egna ak
törerna i en process där sådana deltar och på de direkta konsekvenserna för det egna landet där såda
na ligger lätt tillgängliga. Om utgångspunkten är en normativ föreställning att en europeisk politisk 
kommunikation behöver uppkomma för att göra människor delaktiga i en europeisk politisk process, 
kan dessa försök att tämja nyheter drivas så långt att europeiska politiska perspektiv går förlorade. 

Det känns som om domestisering är på gott och ont. En del sätt att tämja nyheter förefaller vara 
ägnade att fjärma människor från den nya europeiska politiska nivån och andra är ägnade att närma 
människorna till nya frågor. Rimligen verkar olika krafter i olika riktning. De nya politiska frågorna 
kräver att medierna tillägnar sig ny sakkunskap och nya perspektiv; förväntningar om människors 
erfarenheter och kunskaper tycks kräva att de nya frågorna översätts till gamla perspektiv och tanke
modeller. Rapporteringen kan bli hemmainriktad genom att medierna konsekvent framställer den egna 
regeringen i en positiv dager jämfört med utländska aktörer.60 Även motsatsen torde vara tänkbar - en 
konsekvent kritik av hemmamyndigheternas agerande på den transnationella scenen. Det europeiska 
perspektivet riskerar att gå förlorat i bägge fallen. 

2.3.3 Social konstruktion en forskningstradition 
Framing och Domestication har som nämnts djupa rötter. Det konstruktivistiska perspektivet har 
blivit något av en samlingsbeteckning för teorier som tar avstånd från den naiva avbildande synen på 
journalistik. Kring detta råder som nämnts en viss samstämmighet bland massmedieforskare. Studier 
av innehåll blir studier av konstruktion och framing. Inom ramen för denna konsensus ryms dock 
många olika synsätt och utgångspunkter; 

Dahlgren (1987) använder begreppen narrativ struktur och tematiska fält för att analysera medier
nas innehåll, dvs pekar på att medierna styrs av en särskild logik som organiserar händelserna i igen
kännbara kategorier.61 Hernes (1984) samt Eide och Hernes (1987) diskuterar samma företeelse som 
'dramatiska arketyper' som avses fånga läsarens intresse och fungera som filter som släpper igenom 
vissa nyheter och ger dem viss form.62 

Två klassiker inom kunskapssociologin 
Pascals berömda uttalande om att vad som är sant på en sida av Pyrenéerna är falskt på den andra är 
utgångspunkten för kunskapssociologins befattning med sambanden mellan mänskliga tankar och det 
sociala sammanhang i vilka tankarna uppstår. Det handlar om insikten att kunskaper alltid inhämtas 
med en särskild utgångspunkt. 

Kärnan i kunskapssociologin är att samhällskontexten bestämmer inte bara vad som räknas som 
kunskap utan också innehållet i denna kunskap. Ett centralt begrepp blir "ideologi", uttytt som det 
sätt på vilket en samhällskontext får inflytande på kunskapsbildningen. Det handlar inte om att av
slöja socialt betingade avvikelser utan om att systematiskt studera kunskapens beroende av sam
hällskontexten. 

Berger och Luckmann (1966) klargör att den metodologiska slutsatsen av deras syn på kunskapen 
är icke-positivistisk; samtidigt hävdar de att man inte kan underskatta värdet av systematiska empi
riska undersökningar. Sociologin förblir en vetenskap, byggd på empiriska metoder med ambitionen 
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att vara värderingsfri. De menar själva att de genom sin begreppsbildning för sociologin in i de veten
skaper som sysslar med människan som människa, dvs närmare de humanistiska vetenskaperna.63 

Det är möjligen att banalisera denna kunskapssociologi att hävda att det tydliga bidraget till före
liggande undersökning ligger i tesen att kunskap om något som pågår och som i någon mening är 
faktiskt, den europeiska integrationen inom EG/EU, är beroende av en samhäll skontext. Olika kun
skap produceras i olika nationella kontexter kunde bli den omformulering av teorin som gör den 
direkt relevant för denna undersökning. Eller för att travestera Pascal: Vad som är sant på en sida av 
Kölen (eller Sundet, Ålands hav) är falskt på den andra. 

Att skapa nyheter 
Tuchman (1978) säger att hennes bok är en studie i kunskapssociologi och i professionell sociologi. 
Det är i studiet av professionalism hon blivit känd som något av journalistikforskningens grundare. 
Hon har studerat hur nyheter blir till och hur organisatoriska aspekter (var söker man nyheter?), 
tidsaspekter (vad hinner man med före deadline?), diskussioner med kollegor (vad är en nyhet?) och 
andra faktorer påverkar hur nyheter väljs och utformas. Av dessa studier drar hon slutsatsen att 
nyheter inte är en bild av verkligheten utan något som konstrueras i en speciell miljö ("a web of 
facticity"), (Tuchman 1978, sid 86) 

I traditionell sociologi uppfattas människors beteende som en effekt av en socialisation till de 
normer som råder i samhället; samhället skapar sas medvetenhet. Mot denna traditionella hållning 
ställer Tuchman en tolkningsinriktad sociologi som hävdar att normer i samhället kan uppfattas som 
resurser eller som begränsningar av de aktörer som arbetar med sina projekt. 

Översatt till teorier om nyheter, leder den traditionella sociologin till en traditionell nyhetsupp
fattning, menar Tuchman. Samhällets struktur definierar vad som är nyheter och hur dessa utformas. 
Eftersom journalister är socialiserade i sitt samhälle, producerar de nyheter som passar in genom att 
bevaka, välja och sprida berättelser om sådant som bedöms vara intressant eller viktigt. Professio
nella värderingar och journalisternas personer kommer i bakgrunden med detta synsätt. Om man vill 
förändra nyhetsarbetet måste man förändra samhället och de normer som styr journalisterna. 

Den alternativa nyhetsteorin ser de nyheter som journalister och deras organisationer tillhanda
håller som både ett uttryck för samhällets normer och som något som man själv definierat. Den tolk-
ningsinriktade ansatsen ser således journalister som mera aktiva. Nyhetsvärderingar ändrar karaktär 
efter situationen och efter de människor journalister förhandlar med i nyhetsrapporteringen. 

2.3.4 'Framing' i denna undersökning 
EG/EU konstrueras 
Journalister antas utgå från vissa värderingar om vad som är viktigt och angeläget och konstruerar de 
nyheter som passar in. Genom att medierna inte speglar en verklighet utan är med och konstruerar 
denna verklighet blir det viktigt för forskningen att studera vilka uttryck denna konstruktion tar. 

Och EG/EU blir vad nyhetsmedierna beskriver, inte minst därför att nästan ingen har någon direkt 
upplevelse av vad EG/EU "är". Det finns få egna observationer att tillgå för att värdera nyhetsflödet 
om europeisk integration. Utrymmet för journalisters eller redaktioners egna tolkningar blir på så sätt 
större än i den vanliga nationella politiska rapporteringen. Komparativa studier, som den föreliggande 
undersökningen, av nyheter och åsikter om EG/EU lyfter fram karaktären av konstruktion i det euro
peiska stoffet. 

Få tror att journalisten medvetet skapar egna bilder och förvränger, men journalisterna tvingas 
träffa val. De utgår från sin kulturs begrepp och koder och beskriver olika företeelser med de hjälp
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medel som står till buds som resurser. Ting, människor och processer beskrivs på det sätt som man 
vid varje tidpunkt föreskriver inom en kultur men också på ett sådant sätt att man är med om att 
skapa kulturella normer. 

Ena benet i vardera lägret 
Genomgången av framing leder till inte helt okomplicerade slutsatser för denna undersökning. Å ena 
sidan tillhör t ex utlandskorrespondenter en professionell grupp med rutiniserade arbetsmetoder som 
bidrar till att öppna vissa källor och bereda marken för vissa typer av nyheter och kanske utestänga 
andra. De nordiska tidningarnas korrespondenter kan antas arbeta under likartade förhållanden och 
med likartade professionella föreställningar om nyheter. Man besöker samma presskonferenser, hör 
samma inledningsanföranden osv. Man borde förvänta sig att rapporteringen blev relativt likartad när 
nyheterna konstrueras av en homogen grupp journalister. Å den andra sidan innebär betoningen av 
den enskilde journalistens fria val och egna bedömningar av nyhetsvärde och lämplig form, att indivi
duella preferenser och redaktionell policy får större utrymme. Olikheterna borde härigenom öka. 

Den komparativa ansatsen kan relateras till olika typer av nyhetsteorier - står med ena benet i 
vardera lägret. I första hand känns hemvisten i vad som Tuchman kallar traditionell nyhetsteori tyd
lig. I andra hand innebären komparativa ansatsen att man utgår ifrån att olika konstruktioner av ny
heter förekommer, dvs anknytningen till individuell konstruktion finns också där. Att tämja nyheter 
kan innebära att redaktioner konstruerar sina egna bilder av den europeiska integrationen. 

Makro- och mikronivåer 
Det är uppenbart att vi rör oss på olika nivåer i försöken att förstå hur innehållet i medier upp
kommer. I det ena perspektivet är det makrovariabler, t ex nationella historiska erfarenheter, som 
väntas öka förståelsen av skillnader i de nordiska dagstidningarnas bevakning av EG/EU-frågor. 
Makrovariabler som historia, politisk kultur eller tidigare EG/EU-relationer inverkar på journalistiken 
genom att utveckla för varje samhälle gemensamma normer och värderingar som journalister och 
andra är delaktiga i, kanske utan att vara medvetna om det. 

I det andra perspektivet rör vi oss på ett mikroplan och försöker förklara varför journalister ibland 
gör olika tolkningar fastän ting, människor och processer liksom abstrakta idéer till synes är desamma 
och borde kunna representeras av texter som liknar varann. För konstruktionister bör det inte vara 
överraskande om de nordiska tidningarna skriver om väsentligen olika saker och på olika sätt om 
Europa och samarbetet, medlemskapet och dess effekter. Inte heller överraskas konstruktionisterna 
av att bevakningen ändras över tiden, även över ett relativt kort tidsperspektiv. 

Förhandling och interaktion 
Mellan makro- och mikroperspektiven finns rimligen en växelverkan. Hjarvard (1995b) menar att 
förhandlingsbegreppet visat sig vara nyttigt i studier av den sociala interaktionen mellan journalister 
och nyhetskällor. Han anser också att man genom att betrakta nyhetsprocessen som en förhandling 
kan överbrygga motsättningar mellan makro- och mikroperspektiven. Nyhetsprocessen bör enligt 
Hjarvard ses som en form för social interaktion, vilket betonar ömsesidigheten mellan alla led i 
kommunikationsprocessen. 

Ett interaktionsperspektiv koncentrerar uppmärksamheten på mellannivå, d v s på en nivå som 
ligger mellan makro- och mikronivåerna. En analys på mellannivå accepterar att det inte finns något 
enkelt samband mellan systemfaktorer och innehåll, men avvisar en postmodern tro på en oändlig 
variation som bygger på små, lokala sanningar. De teoretiska studierna på mellannivån fokuserar på 
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att utveckla modeller som kan förklara aspekter av internationella nyhetsströmmar, innehåll och 
struktur, som resultat av en interaktion mellan olika faktorer: tekniska, institutionella, estetiska och 
samhällsutvecklingen i stort.64 

Framing i de empiriska studierna 
Varför tycks en nationell kontext så viktig för att förstå hur nyheter konstrueras? Varför är det 
nationella frånvarande i traditionella teorier om nyheter? Sannolikt därför att medieforskning i de 
flesta fall bedrivs inom en och endast en nationell kontext. Jag menar att den komparativa ansatsen 
kräver att teorier om nyheter behöver vidgas med en nationell och kanske också med en transnationell 
eller internationell dimension. I det följande delavsnittet (2.4) diskuteras dessa frågor i anslutning till 
Shoemakers och Reese' (1996) "theory of influences on mass media content". 

Det konkreta resultatet av genomgången av social konstruktion, framing och domestisering är 
uppläggningen av de empiriska studierna, vilken redovisas närmare i kapitel 5 (huvudstudien) och 
kapitel 9 (närstudierna). 

Jag vill peka på att framing utnyttjas som vägledning för mina empiriska studier på åtminstone tre 
nivåer: 

• I huvudstudien är materialets omfattning/betydenhet och fördelning på främst ämnen, källor 
och aktörer uttryck för framing. EG/EU beskrivs genom val på dessa punkter t ex som mer 
eller mindre europeiskt, transnationellt eller nationellt förankrat. 

• De försök som görs att vidga den traditionella innehållsanalysen innebär en ansträngning att 
med deduktiv ansats komma närmare den framing som Europabevakningen innehåller. Av det 
som i huvudstudien kallas perspektiv är de ideologiska perspektiven ett försök att hitta fasta 
frames som ligger nära EG/EU-stoffet och problemperspektiven ett försök att tillämpa mera 
allmängiltiga frames som kan användas vid analys av olika sorters politisk bevakning. 

• Dessutom återkommer analyser av mediernas konstruktion av den europeiska integrationen i 
några s k närstudier av bevakningen av enstaka ämnen. Här är det inte fasta frames som 
utnyttjas utan jag letar med en induktiv ansats i texterna efter olika slags frames i 
Europabevakningen. 

Sammantaget hoppas jag kunna utnyttja framing-begreppet för att uppdaga vissa mönster i den 
politiska kommunikationen om europeisk integration, vid en jämförelse mellan de nordiska länderna 
och över tiden. Jag övergår nu till teorier om innehåll (Theory of Content) och försöker positionera 
min undersökning i förhållande till dessa teorier. I denna litteratur förekommer också försök att förstå 
hur olika frames uppkommer. 

2.4 Teorier om innehåll 

2.4.1 Shoemaker och Reese' modell 
Shoemaker och Reese (1996) lanserar en teori om mediers innehåll som till stor del är en syntes av 
empiriska studier inom området konstruktion av politisk kommunikation och därmed också handlar 
om framing. Den teori om uppkomsten av medieinnehåll som de bygger upp inkluderar effekter av 
mediernas rutiner, journalisters socialisering, mediepraktiker; medieägares och anställdas attityder 
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och rolluppfattningar; organisatoriska begränsningar; extramediala faktorer som ekonomiska för
hållanden, intäktskällor, annonsörer och teknologi; ideologiska faktorer som makt och ägande. De 
bygger således upp en teori om att influenser på flera, hierarkiskt ordnade analysnivåer både inom 
och utanför medierna samverkar till att generera innehåll i medier, en teori om journalistik.65 Shoe
maker och Reese sammanfattar teorin om medieinnehåll i en ofta använd illustration (figur 2: l).66  

Shoemaker och Reese' teoretiska utgångspunkter är att medieinnehåll är en socialt skapad pro
dukt. De faktorer som medverkar är både av makro- och mikrokaraktär. Frågan är hur dessa olika 
faktorer samverkar med varandra eller motverkar varandra. Relationen mellan dem blir av nödvän
dighet oklar; faktorerna är inte likvärdiga utan hierarkiskt ordnade, dvs makro faktorerna har in
flytande på mikrofaktorerna.67 Innehåll påverkas av strukturella och individuella faktorer, där påver
kansfaktorer dock alltid verkar genom mänskligt medvetande. Det är således individer som upplever 
strukturer som påverkande eller hindrande; det är på detta sätt som faktorer påverkar innehåll.68 

Shoemaker och Reese menar med ideologi en symbolisk mekanism som tjänar som ett samman
fogande och integrerande kitt i samhället, varför forskare behöver studera mediernas roll i utbred
ningen av ideologin och de krafter som dikterar denna ideologis kännetecken.69 De betraktar ideo
logier som det som styr vår uppfattning om världen och oss själva, vad vi ser som naturligt eller 
självklart. Ideologi blir således en uppsättning referensramar på samhällsninvå som kan användas för 
att betrakta världen.70 De menar att när man går från de övriga faktorerna som påverkar innehåll till 
den ideologiska nivån skiftar man forskningstradition och -perspektiv. Jag kan i princip sammanfatta 
alla Shoemaker och Reese' faktorer, utom den ideologiska nivån, under rubriken redaktionell kontext. 
Den ideologiska nivån är förvisso, enligt Shoemaker och Reese, nationellt förankrad, men poängterar 
inte att skillnader mellan nationella kontexter kan förekomma eller att andra faktorer utanför de 
nationellt ideologiska influerar konstruktionen av internationellt samarbete. 

Ideologisk nivå 
Extramedienivå _ 
Organisationsnivå 
Medierutinnivå • 
Individuell nivå — 

Figur 2:1: Inflytanden över mediers innehåll - ett mikroperspektiv. Källa: Shoemaker och Reese, sid 223. 

2.4.2 Nationellt och transnationellt i nyhetsteorin 
En tentativ komplettering av modellen 
I Shoemakers och Reese' modell liksom i Gans' (1979) nyhetsteori är det nationella perspektivet 
således osynligt; medieinnehåll skapas i en given nationell mediemiljö. Detta kan till stor del förklaras 
av att huvudparten av den mångfald av empiriska studier som underbygger deras teoretiska modell 
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har anglosaxisk hemvist och så gott som uteslutande är en-nations studier. Om man tillför deras teori 
influenser som är specifika för olika nationella miljöer, d v s att innehåll förändras och skapas i 
nationella kontexter, tillkommer en yttre ring i deras modell - en nationell nivå. Om man dessutom 
ytterligare tillför den transnationella nivån, t ex olika förhållanden inom det europeiska samarbets
projektet eller föreställningar om detta, som kan tillföra nya perspektiv och former för anknytning 
till det nationella och kända, alternativt anknytningar till det vidare trans- och internationella och 
okända, tillkommer ytterligare en nivå i modellen. 

Jag föreslår därför tentativt att deras modell kompletteras med faktorer på nationell och trans
national nivå som påverkar mediers innehåll (figur 2:2). Gränserna mellan dessa Shoemaker och 
Reese' nivåer gentemot mina föreslagna nationella och transnationella nivåer är förvisso flytande. 

Mina empiriska studier kan ses som ett försök att pröva hållbarheten i denna utbyggda modell för 
hur innehåll i medier är beroende av faktorer på olika nivåer. I studierna omsätts, som tidigare 
nämnts, dessa tankar i de kontextuella förklaringsperspektiv som kommer till användning. Europa
bevakningen väntas uppstå i spänningsfältet mellan det europeiska, det nationella och det redak
tionella. Mera härom i ett följande kapitel om förklaringsperspektiv (kap 4). 

Potentialen i de komparativa studierna ligger, som Nohrstedt (1986) uttryckt det, i att "Tidningar 
från flera länder jämförs för att därigenom blottlägga nationsspecifika mönster i rapporteringen".71 

Transnationella 
influenser: 
Europeisk nivå 

Omvärlds
influenser: 
Nationell nivå 
Ideologisk nivå 

Redaktionella 
influenser 
Extramedienivå 
Organisationsnivå 
Medierutinnivå^^ 
Individuell nivå 

Figur 2:2: Inflytanden över mediers innehåll - ett makroperspektiv (Bearbetning efter Shoemaker och Reese, sid 
223). 

Omvärlden och mediers innehåll 
Som framgått av resonemangen i detta kapitel ser jag mediers innehåll, främst nyhetsinnehållet, både 
som genererat av makrofaktorer och som resultatet av en selektion på mikronivå. Den första delen av 
detta synsätt innebär att innehåll ses som genererat inom framför allt en viss social struktur. Det är 
själva den sociala processen som skapar nyheter, dvs organisatoriska, ideologiska, ekonomiska, 
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politiska förhållanden bildar tillsammans den sociala struktur som genererar en bestämd sorts nyhe
ter. Vissa händelser eller skeenden görs tillgängliga som sociala händelser, tilldelas olika betydelser. 

I den forskningstradition som Shoemaker och Reese hierarkiska teori är ett uttryck för ses nyheter 
i huvudsak som resultatet av en selektionsprocess på mikronivå. I detta selektionsperspektiv är det 
urvalsmekanismerna och bearbetningsproceduren i medieorganisationen som studeras. Det är nyhets
händelsernas inneboende egenskaper som är utslagsgivande och mediernas selektion och omformning 
förklaras genom s k nyhetsfaktorer eller nyhetskriterier. De anser att övergången från redaktionella 
faktorer till omvärldsfaktorer som de extramediala och ideologiska faktorerna innebär ett byte av 
forskningsperspektiv. 

Hjarvard (1995b) vill också tala om ett paradigmskifte och uttrycker motsättningen mellan de 
bägge perspektiven så att när nyheter betraktas som resultat av en selektionsprocess behandlas själva 
nyhetshändelsen som oberoende variabel. Selektionsperspektivet beskrivs av Hjarvard som para-
digmatiskt för en stor del av forskningen inom internationell nyhetsförmedling.72 Synsättet har bildat 
teoretisk utgångspunkt för både äldre och nyare forskning. Nyhetskriterier som förklaringsvariabel 
har skapat en teoretisk förståelse av nyhetsförmedling mer generellt. Om man istället utgår från en 
makroansats är det nyhetsinstitutionen som betraktas som oberoende variabel.73 Man ser till den 
sociala process som skapar nyheter och ser nyheter som en produkt av samhällsinstitutioners hand
lande: organisatoriska, ideologiska, ekonomiska och politiska förhållanden utgör tillsammans en social 
struktur som genererar ett bestämt nyhetsutbud. 

Jag ser det som en logisk följd av det dominerande selektionsperspektivet att forskningen om vad 
som påverkar nyhetsinnehåll till stor del söker medienära eller mediecentrerade förklaringar till varför 
innehållet blir som det blir. Detta gäller även de komparativa studier som varit mina förebilder under 
studiens uppläggning (se kapitel 3). Genom att förlägga min empiriska studie till ett makroperspektiv 
kan medieinnehåll även förstås som influerat av mer djupgående förhållanden i omvärlden, t ex natio
nell politisk kultur. 

2.5 Aktuell forskning om den professionella Europabevakningen 

2.5.1 Tyska journalister om det rationella i nationell bevakning 
Gerhards (1993) intervjuar de tyska Bryssel-korrespondenterna om orsakerna till att den tyska EG-
bevakningen blir så nationell. Han frågar sig varför EG-frågor får så litet utrymme i den offentliga 
tyska debatten. Hans huvudintresse ligger i de institutionella förutsättningarna för en europeisk 
offentlighet. Bland tröghetsfaktorerna när det gäller uppkomsten av en europeisk offentlighet nämner 
han dagstidningarnas (och andra mediers) nationella orientering, mångfalden av språk, tekniska svårig
heter och bristande publikintresse.74 

Det handlar om förväntningar från hemmaredaktionerna och publiken, som Brysselkorrespon
denter är satta att betjäna. Oförmågan att se behovet av byråkratisk precisering av internationella 
normer m m har lett fram till en journalistisk genre, klagan över EG-byråkratin. Beslutsprocesserna i 
Bryssel blir slutna och svåra att förmedla; därtill är de föga knutna till enskilda personer och därför 
föga mediemässiga. Det finns ingen tydlig politisk opposition i Bryssel, vilket minskar det drama
tiska i bevakningen. Inte heller syns någon tydlig utomparlamentarisk opposition, vilket ytterligare 
lämnar fältet öppet för lobbyister. 

Gerhards anser också att utrikeskorrespondenter som placeras i Bryssel ofta är illa utrustade att 
bevaka vad som i grunden är inrikespolitiska frågor och att konkurrensen från andra utrikeskorres
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pondenter leder till att Europafrågorna kommer i skymundan. Korrespondenterna berättar att de 
oftast grupperar sig nationsvis eller åtminstone efter språkgrupper, men sällan efter någon pan-
europeisk, t ex politisk princip. 

Vidare följer ofta efter Kommissionens eller Ministerrådets presskonferenser nationella sittningar, 
med tjänstemän från den nationella representationen eller med en tillrest minister. Här lyfts frågornas 
betydelse för hemmapubliken fram. För ministern är det logiskt att välja ett nationellt perspektiv, 
eftersom denne är ansvarig inför en nationell väljarkår. 

Gerhards' intervjuer med tyska korrespondenter lyfter således huvudsakligen fram att det som jag 
i denna undersökning kallar en redaktionell kontext försvårar en transnationell nyhetsrapportering, 
som journalisterna uppfattar som nödvändig. 

2.5.2 Svenska journalister om den goda Europabevakningen 
Utgångspunkten för en normativ beskrivning från svenska journalisters sida är de bärande inslag i den 
svenska medieidologin som utformades av 1972 års pressutredning och som införlivats i det fackliga 
politiska programmet, dvs informationsfunktionen, kommentarfunktionen, granskningsfunktionen 
och kommunikationsfunktionen. Dessa normer avviker ju för övrigt inte nämnvärt från de motsva
rande normativa bilder som den internationella litteraturen är fylld av. 

En undersökning har genomförts på Styrelsen för psykologiskt försvars uppdrag bland sextio 
svenska journalister om vad som kallas EU-journalistik, dvs nyhetsjournalistik om EU. Hur kom
mer denna till, vilka överväganden görs, vilka strategier används, vilka svårigheter och problem brot
tas man som journalist med och hur ser man på EU som bevakningsområde? Man har intresserat sig 
för hur det går att göra journalistik av EU. Jag har anledning återkomma till denna studie; här är det 
den bild journalisterna ger av den önskvärda journalistiken som intresserar (Palm 1996). 

Kraven på EU-journalistik innebär att medierna skall fungera som en länk mellan makt och 
medborgare, en ställföreträdare för medborgarna, en kritisk sådan, och en som förser medborgarna 
med information samt underlag för debatt och ställningstaganden. 

Internationaliseringsprocessen innebär skärpta krav på den goda journalistiken, i form av krav på 
stora kunskaper om de speciella beslutsmiljöerna. Kraven på sakkompetens (om de politiska sak
områdena) höjs i EU-journalistiken, kraven på nyckelkompetens (att komma åt information) likaså 
samt kraven på kommunikationskompetens (att kunna göra händelser och processer begripliga). 

EU är ett komplext område att bevaka; EU är en överstatlig organisation, arena och aktör. Med
lemsstaternas förhållanden till varandra är sammansatta liksom EU:s förhållanden till omvärlden. 
Relationen mellan det egna landet och EU är också sammansatt. 

Journalisterna är dock klara över sitt uppdrag. En norm avser hur man själv förhåller sig. Man vill 
få människor så upplysta att de självständigt kan ta ställning. Man betonar folkbildningsaspekten när 
d e t  g ä l l e r  u r v a l e t  a v  n y h e t e r  o c h  m e n a r  a t t  j o u r n a l i s t e r  h a r  e t t  s ä r s k i l t  a n s v a r  f ö r  d e m o k r a t i n ,  d v s  
man har en bild av den egna ställningen i samhället. En andra norm avser hur man gör för att lösa 
uppdraget, d v s att vara allmänhetens ställföreträdare. Här handlar det om källkritik, respekt för 
integritetsaspekter, hur man hittar en bra nyhets vinkel. 

Många journalister i Palms studie framhåller det komplexa, processkaraktären, vilket gör det svårt 
att visa upp en tydlig och tillräckligt sammansatt nyhetsbild av EU. EU är så mycket, t ex sådant 
som kan beskrivas från Bryssel, från medlemsländerna, från institutionerna. Det är alla dessa per
spektiv som tillsammans är EU. Journalisterna vill visa fram att EU är något som ständigt pågår, inte 
något som blir färdigt. Kunskaper om något sammansatt förutsätter att man själv trängt in i det. Sak
frågor måste sättas in i ett sammanhang; man måste veta hur institutionerna fungerar. 
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Man måste också veta vad som händer i de viktigaste medlemsländerna. EU är ju en hel kontinent 
med många olika kulturer och länder med sin speciella historia och med sina speciella utgångspunkter. 
EU är lika mycket konflikt som samarbete, säger någon röst. Det gäller att konkretisera, se vad som 
EU i praktiken betyder för ett medlemsland. Det handlar om att undersöka hur EU påverkar vardag, 
ekonomi och politik. Ett sätt är härvid att hitta gurkorna, snuset i sakfrågorna; de vardagsnära 
exemplen får kasta ljus över processerna. Ett annat sätt att konkretisera är att hitta de personer som 
påverkas, porträtten av bonden, fiskaren, småföretagaren, konsumenten, studenten. I dessa grepp 
ligger också risk för förflackning; regelverken är komplicerade och det är svårt att säga något säkert. 

Ett särskilt problem som många framhåller är EU:s blandning av överstatlighet och mellan-
statlighet. Förhållandet är inrikespolitik och utrikespolitik på samma gång. Ibland kan man från 
Bryssels perspektiv se något som en del av det utrikespolitiska och hemifrån se de inrikespolitiska 
aspekterna. Det senare innebär risk för att det nationella invanda perspektivet tar överhanden. 
Idealet, menar korrespondenterna, är att sätta in det svenska i ett europeiskt EU-perspektiv, att 
koppla samman Sverige med Europa. Annars blir det en förlängd inrikespolitisk bevakning. 

Korrespondenterna i Bryssel hävdar bestämt att det krävs en ny typ av journalistisk kompetens 
och journalistisk inriktning när EU skall bevakas. Närsyntheten får inte leda till att det europeiska 
perspektivet försvinner; å andra sidan blir ett ensidigt Brysselperspektiv ointressant för publiken. 
EU går inte att förstå enbart från Bryssel, säger någon; EU måste bevakas från många andra nationers 
perspektiv. Idealet är att visa fram det europeiska samarbetet i sin komplexitet i det gränsöverskri
dande, det mångnationella samarbetsprojektet. 

2.5.3 Norska journalisters syn på utanförskapet 
Slaatta (1999) har intervjuat ett antal norska journalister som bevakar EG/EU-frågor 1996. De har en 
liknade syn på vad som skulle krävas för att bevakningen av den europeiska politiken skulle bli mer 
meningsfull än den är för närvarande, t ex behovet att skapa sammanhang i det som sker. De uppe
håller sig mera än de svenska journalister som Palm intervjuat vid de förväntningar som växer fram 
om publikens/läsarnas intresse för EU under olika situationer. Det norska journalisterna menar såle
des t ex att läsarintresset sannolikt minskat starkt efter det att de norska väljarna avvisat medlem
skap i EU för Norge. 

Detta kan förstås på olika sätt. En tolkning är att europeisk politik ändrar karaktär, sett med 
norska ögon. NATO återtar något av sin forna betydelse i norsk nyhetsbevakning och aktörer 
utanför EU uppmärksammas mer än under folkomröstningsfasen. Ett annat är att den nationella 
kontexten blivit en annan. Tolkningen av politisk kontext blir efter folkomröstningen att Norges 
hållning i internationella och europeiska sammanhang i grunden förändrats. EES-avtalet uppfattas 
som ett utanförskap och inte som en form för deltagande. Ett tredje sätt att tolka journalisternas syn 
är att nyheter om EU tappar sin "appeal", dvs via redaktionella bedömningar minskar nyhetsflödet 
om europeiskt samarbete. Norska politiker och tjänstemän agerar inte längre på de arenor där man 
normalt bevakar EU. Även om norska medier har anledning att bevaka de stora händelserna, blir den 
löpande bevakningen av det europeiska samarbetet svårare att göra intressant än om Norge blivit 
medlem i EU. 

Svårigheten blir tydligen att vidmakthålla ambitionen att bedriva en aktiv Europabevakning. De 
norska journalisterna ser risker i att bevakningen av det europeiska förskjuts från Bryssels horisont 
dels till den nationella nyhetsrapporteringen (Stortinget) och dels till den ordinarie utrikesbevak-
ningen, jämsides med t ex Mellersta Östern-bevakningen (utrikesdesken). 
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De norska journalister som intervjuas av Slaatta inser att pressens demokratiska ideal förutsätter 
en fortsatt kvalificerad EU-bevakning. Bl a säger de att många av de processer som EU är involverade 
i är av långsiktig betydelse för alla länder, t ex utvidgningen, valutafrågorna och de konstitutionella 
frågorna. Dessa processer, liksom händelserna i det forna Jugoslavien, är en del av europeisk efter-
krigshistoria. De noterar dock att det bilaterala nationella perspektivet tenderar att öka i betydelse, 
när Norge inte deltar direkt i olika europeiska fora. 

2.5.4 Mina slutsatser 
Sammantaget stöder journalistintervjuerna tanken på att nationella bilder av EU växer fram i journa
listernas ansträngningar att väcka intresse, konkretisera och göra begripligt. Samtidigt betonas hur 
fångade journalisterna blir av de konkreta arbetsuppgifterna, bevakningsstrukturen och nyhets
organisationen. Detta får olika typer av effekter, tycks journalisterna mena. Å ena sidan har bevak
ningen starka nationella bevekelsegrunder, å den andra uppkommer likheter i sättet att förhålla sig till 
verkligheten, i uppfattningar och bedömningar inom en professionaliserad yrkesgrupp. Detta senare 
kan leda fram till en mediegemensam bild av EU för de länder som har likartad anknytning till EU. 

En normativ föreställning om Europabevakningen blir min behållning både av den teoretiska 
genomgången och av den aktuella forskningen om journalistkollektivets konkreta erfarenheter. Den 
goda journalistiken definieras inte entydigt vare sig man öser ur den ena eller den andra källan. Några 
krav förefaller dock kunna formuleras på en god bevakning av EU i nationella medier. Kraven bildar 
sammantaget en idealbild som kanske inte kan uppnås i sin helhet, men som kan fungera som en relief 
i den undersökning av innehåll om EG/EU som jag genomför. 

Den normativa bilden av Europabevakningen förefaller sammantaget innebära att medierna bör 
anslå ett bredare perspektiv än det nationella (vilka frågor är av gemensamt intresse?) Man bör skapa 
förståelse för det komplexare och långsammare arbetssättet i de nya transnationella institutionerna. 
Man bör identifiera de viktigaste aktörerna, däribland de europeiska institutionerna i samarbetet 
(minska intrycket av anonymitet). Man bör ge utrymme för nationella intressemotsättningar och 
kulturella skillnader, men även ge prov på konkretion och översättning till nationella konsekvenser. 
Man bör ge utrymme för kritik av europeiska institutioner och även av samarbetet som sådant. 

Samtidigt som det europeiska perspektivet här framstår som en del av idealbilden är det angeläget 
att påpeka att det också är viktigt att medierna relaterar de europeiska politiska problemen till natio
nella politiska frågor och överväganden. Konkretisering av komplexa politiska frågor, försök att över
sätta till kända förhållanden eller tidigare erfarenheter är också viktigt i utvecklingen av Europa
bevakningen. 

Jag vill i anslutning till denna normativa bild av Europabevakningen införa begreppet Europeisk 
politisk kommunikation, ett begrepp som jag närmare utreder i följande avsnitt (2.6). Europeisk 
politisk kommunikation blir undersökningens kärnbegrepp. 

2.6 Europeisk politisk kommunikation 

2.6.1 Ett teoretiskt utfallsrum 
Begreppet europeisk politisk kommunikation innebär ett försök att lyfta begreppet Europabevakning 
från vardagsspråket och det journalistiska yrkesspråket till ett begrepp användbart för vetenskapligt 
bruk inom teoriområdet politisk kommunikation. Det är uppenbart att jag här rör vid centrala 
problem i all samhällsvetenskaplig teoriutveckling.75 Alla begrepp innebär abstraktioner, vilka bör 
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uppfylla kraven på att vara tillräckligt abstrakta för att kunna tillämpas på olika sociala fenomen, 
men också tillräckligt konkreta och specifika för att kunna testas mot empiriska data. Begrepp bör 
befinna sig nära observerbara data, vilket innebär att de skall kunna formuleras om till mätbara 
dimensioner utan att det teoretiska begreppet väsentligt förlorar sin innebörd.76 

Tablå 2:1. EG/EU i nordiska dagstidningar: Europeisk politisk kommunikation - ett teoretiskt utfallsrum 

Krav på medierna och den 
europeiska politiska 
kommunikationen 

- att anslå ett europeisk t 
perspektiv 

- att ge en bild av komplexiteten 
i det europeiska samarbetet 

- att skapa förståelse 
för den långsammare takten 

- att lära känna de vik tigaste 
aktörerna i samarbetet 

- att informera om den 
institutionella uppsättningen 

- att kritiskt granska olika 
EG/EU- organ, aktörer och visioner 

- att skapa förståelse för de olika 
nationella politiska kulturerna 

- att tillhandahålla ett utrymm e 
för kritiska röster 

- att visa hur olika intressen/ 
kan motverka varandra 

- att konkretisera sammansatta frågor 
till sådant som går att förhålla sig till 

- att översätta EG/EU-åtgärder till 
konsekvenser 

- att erinra om de visione r 
som vägleder vardagsarbetet 

- att belysa det prak tiska arbetet. 

- att enbart anslå ett natio nellt 
perspektiv 

- att enbart förenkla 
det europeiska samarbetet 

- att bedriva hetsjournalistik 
med kalenderjakt 

- att de viktigaste ak törerna 
förblir anonyma 

- att den institutionella uppsättnin gen 
förblir okänd 1 utan betydelse 

- att kritik döljs eller att bara 
det egna landets aktörer granskas 

- att skillnader i sy n på samhälle och 
lagstiftning inte synliggörs 

- att kritiska röster (även mot hela 
samarbetstanken) inte hörs 

- att intressemotsättningar (inom samma land el ler 
mellan länder) förblir osynliga 

- att föra diskussionen enbart i abstrakta 
eller kategoriska termer 

- att inte uppmärksamma hur EG/EU-åtgärder 
leder till ändrade förutsättningar för 
näringsidkare och enskilda människor 

- att inte relatera till visioner som 
den europeiska integrationen bygger på 

- att inte visa att arbetet berö r t ex studenter i utbytesprog ram, 
stöd till glesbygdsutveckling. 

Jag försöker närmare utreda europeisk politisk kommunikation som ett teoretiskt begrepp med hjälp 
av ett antal dimensioner, där konsekvent den vänstra polen ligger närmare en idealbild, men där även 
den högra polen innehåller element av god journalistik, men som kanske inte särskilt europeisk eller 
politisk. Ibland kan det vara svårt att ange den mindre önskvärda polen längs dessa dimensioner, här 
får läsaren bidra med sin egen fantasi. Här anges endast ytterligheterna; vi får tänka oss att vi rör oss 
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med dimensioner, där de flesta medier i ett eller annat hänseende befinner sig någonstans mellan den 
vänstra och den högra polen (tablå 2.1). För att använda en enkel beteckning som jag senare tillämpar 
i analysen: att en tidning befinner sig långt till vänster längs en dimension ger tre stjärnor (***), långt 
till höger en stjärna (*) och däremellan kan ett brett falt kategoriseras med två stjärnor (**). Tablå 2:1 
beskriver vad jag kallar ett teoretiskt utfallsrum, d v s en explikation av begreppet europeisk politisk 
kommunikation, vilket innebär att begreppets omfång anges på ett mer precist sätt än vad fallet är i 
t ex vardagsspråk eller journalisternas yrkesspråk. Det teoretiska språket behöver därefter översättas 
till mätbara indikatorer, ett observations språk eller ett sökschema. 

2.6.2 Ett empiriskt utfallsrum 
Det teoretiska utfallsrummet i tablå 2:1 omtolkas till en nivå som ligger närmare mina kommande 
empiriska studier och i konkretare termer kan vägleda i första hand huvudstudien. I och med att jag 
väljer ut och preciserar indikatorer, går jag från ett teoretiskt språk till att beskriva begreppet med ett 
observationsspråk. Föreställningen om att teoretiska begrepp och empiriska indikatorer skall 
överensstämma med varandra uppställs ofta som ett ideal inom empirisk samhällsvetenskaplig 
forskning. I praktiken får man ofta acceptera ett stort avstånd mellan teorins abstrakta begrepp och 
de empiriska indikatorerna. 

Jag vill här erinra om att denna undersökning i huvudsak utgår från sammansatta egenskaper och 
mekanismer som är verksamma i öppna system, varför teorier i bästa fall kan prövas genom regel
bundenheter snarare än i form av samband mellan variabler.77 Sökschemat innebär en reduktion av 
det nyss presenterade teoretiska utfallsrummet men går tillbaka på frågeställningar som rör politisk 
kommunikation, framing och teorier om innehåll. 

I min undersökning av innehållet om EG/EU i de nordiska dagstidningarna använder jag mig av 
detta sökschema för granskningen av i vilken utsträckning tidningarnas innehåll närmar sig europeisk 
politisk kommunikation. Sökschemat avser politiska frågor, källor, institutioner och andra aktörer, 
olika perspektiv i Europabevakningen samt en sammanvägd värdering av integrationsprojektet. Sche
mat bygger på redan tidigare presenterade idéer om framing, där mitt intresse knyts till att identifiera 
och närmare beskriva dominerande typer av frames som utnyttjas för bevakningen av europeiska 
politiska frågor (Entman, 1991 och 1993). Detta sökschema eller empiriska utfallsrum finns med som 
vägledning för uppläggning och analys av huvudstudien och definierar europeisk politisk 
kommunikation i dimensioner som huvudstudien åtminstone i princip mäter (tablå 2:2). För 
e n k e l h e t s  s k u l l  a n g e s  h ä r  n e d a n  e n d a s t  d e n  v ä n s t r a  p o l e n  a v  v a r j e  d i m e n s i o n  s o m  m ä t s ,  d v s  
kategoriseras. 

Problem och syfte vidgas 
Huvudfrågan för min undersökning kan preciseras till att bli: i vilken utsträckning som en europeisk 
politisk kommunikation uppstått i de nordiska länderna, t ex i form a v en gemensam europeisk 
politisk agenda eller i fråga om europeiska perspektiv i de nordiska ländernas medier (för de ur
sprungliga formuleringarna se avsnitt 1.3). 
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Tablå 2:2 EG/EU i nordiska dagstidningar: Europeisk politisk kommunikation - ett empiriskt utfallsrum 

* * * * * * 

- Europabevakningens 
omfattning 

- Kontinuitet och uppföljning 
av sameuroepiska frågor 

- Debatt/många röster 

- Europeiska politiska arenor 

- Europeiska/globala 
rumsperspektiv 

- Europeiska/internationella 
källor 

- Europeiska/internationella 
aktörer 

- Europeiska politiska 
ideologiska perspektiv 

- Problemperspektiv 

- Värdering 
av samarbetet/granskning 
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Del II: Undersökningens uppläggning 

I kapitel 3 redogör jag för motiven för att välja en komparativ ansats för min undersökning av 
europeisk politisk kommunikation i de nordiska länderna. I kapitel 4 diskuteras valet av kontextuella 
förklaringsperspektiv. 

Kapitel 3: Komparativa studier 
i politisk kommunikation 

Valet av en komparativ ansats för denna undersökning av europeisk politisk kommunikation i de 
nordiska länderna, underbyggs av tanken att politisk kommunikation uppkommer i ett spänningsfält 
mellan en europeisk, en nationell och en redaktionell kontext 

Detta kapitel ägnas i sin helhet komparativ forskning om mediers innehåll. Efter några begrepps
bestämningar granskar jag tidigare komparativa studier om innehåll och försöker dra slutsatser om 
vilka typer av förhållanden som bidrar till förståelsen av innehåll Härigenom påbörjar jag arbetet 
med att identifiera de kontexter som i min egen undersökning kan göra det möjligt att bättre förstå 
innehåll om EG/EU i nordiska dagstidningar. 

3.1 Inledning 

3.1.1 Medieinnehåll och samhälle 
Komparativa studier av politisk kommunikation kan motiveras med att jämförelser mellan länder 
erbjuder möjligheter att pröva föreställningar om att skilda förhållanden i politiska system på olika 
sätt främjar eller begränsar den politiska kommunikationen.1 

...what distinguishes comparative work as a more specialized activity. It is not, or 
should not be, just a matter of fielding common instruments in as many societies as 
possible and seeing what emerges. Nor is it even a matter of simply trying to ascertain 
how selected phenomena compare and contrast in different countries. It is rather (or 
should be) a matter of trying to take account of potentially varying macro-social 
system-level characteristics and influences on significant political communication 
phenomena (Gurevitch och Blumler 1990, s 306). 

Tanken att samhällsförhållanden påverkar medieinnehåll är inte ny, utan lyfts fram av ett antal 
forskare, inte minst nordiska. Jag har tidigare angett att jag vill placera in min forskning i traditionen 
'Media and Society' (jämför kapitel 2). En meningsfull analys av det journalistiska utbudet kan inte 
företas utan att man beaktar att mediers innehåll också är en produkt av samhälleliga institutioner och 
det har vuxit fram under specifika historiska omständigheter. Bland de influenser som emanerar från 
samhällsnivån återfinns de historiska sammanhang som kan sätta sin prägel på journalistiken och allt 
som har att göra med hur det politiska systemet fungerar i praktiken. Förändringar i politiska rela
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tioner, kriser, lagstiftning, ekonomiska förändringar eller andra samhälleliga omständigheter kan 
utgöra väsentliga faktorer som måste tas med i forskningen om mediernas innehåll.2 

3.1.2 Ett lovande fält inom forskning om politisk kommunikation 
Blumler och Gurevitch (1975) skrev redan för snart tre decennier sedan om internationella jäm
förelser som ett särskilt lovande fält inom forskning om politisk kommunikation. De tecknade då 
bilden av ett nytt område utan tydliga konturer. I en aktuellare artikel ( Gurevitch och Blumler 1990, 
sid 305-306) ses jämförande studier inte bara som lovande utan som 

"indispensable", utan dessa skulle viktiga frågor inom politisk kommunikation inte ställas, 
"demanding", de ställer utomordentligt höga krav på begreppsdefinitioner, genomförande och 
praktisk hantering av fältarbete, 
"rewarding", väl genomförda kan internationella jämförelser bli intressanta och upplysande. 

Jag menar att det är angeläget att titta närmare på motiven för jämförande studier i politisk kommu
nikation. Jämförande studier bör handla om hur olikheter i makro- eller samhälleliga egenskaper 
påverkar olika förhållanden i den politiska kommunikationen. 

Gurevitch och Blumlers (1990) artikel innehåller ett antal skäl för att bedriva jämförande studier. 
De pekar bl a på metodmässiga fördelar som att databasen blir större, vilket underbygger 
generaliseringar. Vidare menar de att ett av de mest uppenbara motiven för att göra jämförande 
studier är de aktuella förändringarna av mediescenen - globaliseringen av nyhetsflödet. Kreativiteten 
sporras, säger de vidare, forskarna stimuleras till improvisationer. 

De utfärdar också en rad varningar, bl a att man använder sig av lokalt baserade begrepp, ironiskt 
nog ett av de problem som jämförande studier skulle motverka. Det har visat sig svårt att i studier 
frigöra sig från inhemska modeller, begrepp och tänkande. Vidare blir jämförande studier av nöd
vändighet fattigare än de enskilda fallen. En del av detaljrikedomen går förlorad. Jämförande studier 
kan således aldrig ersätta ingående fallstudier av enskilda länder. 

Gurevitch och Blumlers råd till dem som vill genomföra jämförande studier är många och avsedda 
att entusiasmera: 

använd många metoder 
studera alla de oberoende variabler som använts i tidigare studier 
var kreativ i utformningen av oberoende variabler, t ex olikheter i politisk kultur eller 
systemförändringar 
sök upp potentiellt lovande områden för nyskapande forskning, länder där de politiska för
hållandena nyligen förändrats. McQuail (1990) pekar här ut Central- och Östeuropa, men 
även rent allmänt "the wider Europe". 

Detta hörde till mina första utgångspunkter för att välja en komparativ ansats för min under
sökning om Europabevakningen i nordiska dagstidningar. Det visade sig efterhand att en rad 
ytterligare preciseringar behövdes för att mer insiktsfullt kunna angripa problem med en komparativ 
ansats. Jag går igenom några tidigare studier i följande avsnitt och drar slutsatser för min egen 
undersökning. 
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3.2 Om komparativa studier 

3.2.1 Makrosociala enheter 
Bredare och smalare innebörd 
Jämförande politik är ett av statsvetenskapens kärnområden. Jämförelser mellan styrelseformer, 
system, institutioner och processer inom den formella politiska strukturen utgör en bas för mera 
allmängiltiga generaliseringar om politik. All empirisk samhällsvetenskaplig forskning kan egentligen 
sägas vara komparativ. Forskare använder statistiska metoder för att göra kvantitativa jämförelser; de 
jämför olika falls värden på relevanta variabler med genomsnittsvärden osv. I denna breda mening är 
all samhällsvetenskaplig forskning komparativ forskning.31 en smalare mening avser begreppet kom
parativ metod i samhällsvetenskaplig forskning en specifik typ av jämförelse - jämförelser mellan 
större makrosociala enheter, oftast länder: 

In fact, the comparative method traditionally has been treated as the core method of 
comparative social science, the branch of social science concerned with cross-societal 
differences and similarities (Ragin 1987, sid 1). 

Vanligen definieras således komparativ forskning som sådan forskning som använder data från 
åtminstone två länder. Ragin anser att den makrosociala nivån är viktig, men inte som datakategori, 
utan som sätt att teoretiskt förklara och tolka de förhållanden som studeras. 

Länders plats i komparativa studier 
Studier av enstaka samhällen är ofta implicit komparativa, i den meningen att forskaren tolkar sina 
resultat genom att kontrastera dessa gentemot kunskaper om andra samhällen. Explicit komparativa 
är sådana studier som systematiskt utnyttjar jämförbara data från två eller flera länder/samhällen 
(Kohn 1989). Explicit komparativa studier indelar Kohn efter delvis olika ändamål i fyra typer. De 
fyra typerna är inte entydigt avgränsade, utan griper delvis in i varandra, men har olika syften och 
delvis skilda teoretiska konsekvenser (sid 20-24): 

• Studier där landet är studieobjektet Forskarens intresse knutet till de specifika länderna; 
förstå länderna för deras egen skull; jämföra bestämda institutioner i de valda länderna; 
fastställa om processer utvecklas lika eller olika i skilda länder. 

• Studier där landet är kontext: Primärt knyts intresset till att pröva hållbarheten i resultat 
som rör sociala institutioner; länderna används för att studera det sammanhang, den 
kontext, där sociala institutioner opererar. 

• Studier där landet är analysenhet Forskaren söker belägga samband mellan länders 
specifika egenskaper. Länder klassificeras längs en eller flera dimensioner som t ex 
bruttonationalprodukt, utbildningsnivå, politiskt deltagande; man söker förstå hur 
institutioner eller processer systematiskt varierar med olikheter i nationella särdrag 
(länder mister ofta sina namn här). 

• Studier som är transnationella till sin karaktär: Studier där länder behandlas som delar i ett 
större internationellt system; länder som systematiskt beroende av varandra, ej som 
isolerade enheter. 
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De fyra kategorierna kan ses som liggande längs en dimension där fallstudier ligger i den ena änden 
och variabelorienterade studier i den andra. I fallstudierna väljs det specifika landet ut och studeras 
intensivt efter dess inneboende egenskaper, medan de variabelorienterade studierna väljer ut och stu
derar länder mer extensivt efter något bestämt teoretiskt syfte. Att enbart ordna komparativa studier 
efter sampelstorlek döljer dock en annan avgörande dimension, nämligen typen av sökta förklaringar. 
Den gemensamma nämnaren för alla typer av komparativa studier, i jämförelse med annan samhälls
vetenskap, är att egenskaper hos makrosociala enheter (t ex länder) används som förklaringar. 

Tid- och rum 
Blumler, McCleod och Rosengren (1992) godtar Kohns klassificering av komparativa studier i fyra 
typer. På två punkter utvidgar de dock klassificeringen så att dels andra enheter än geografiska/ 
rumsliga kan jämföras (t ex organisationer och sociala rörelser) och dels så att de fyra typerna även 
kan avse jämförelser över tid.4 

Med författarnas sätt att betrakta komparativa studier understryks bl a deras inneboende system
känslighet och deras, hittills relativt outnyttjade, potential att inbegripa både tids- och rumsdimen
sioner. Att komparativa studier är systemkänsliga innebor att jämförelser bör inriktas på att förstå 
hur systemförhållanden kan ha påverkat vissa fenomen, snarare än att jämföra på en deskriptiv nivå 
där isolerade empiriska fenomen i en eller flera samhällen jämförs. Därmed skapas ett behov av att 
tänka strukturellt, att dämpa ett annars ofta eftersträvat detalj fokus för att anpassa sökandet efter 
hur fenomen är inbäddade i ett system. Författarna framhåller även att sammanflätningen mellan tid 
och rum alltför sällan uppmärksammas av komparativister, möjligen på grund av att de likställer 
komparativa studier enbart med rumsliga skillnader. Oftast jämförs geografiska system statiskt och 
presenteras mera som stillbilder än som rörliga bilder. Särskilt som kommunikationsförhållanden 
alltmer påverkas av ett större, internationellt system måste, enligt Blumler et al (1992), komparativa 
studier kombinera tid- och rumsdimensioner. 

Likt och olikt i komparativa studier 
I komparativ forskning tillämpas två huvudstrategier, när mer än ett fall studeras, men antalet fall är 
alltför få för att utnyttja multivariata tekniker. Przeworski och Teune (1970) benämner de två stra
tegierna "Most Similar Systems Design" respektive "Most Different Systems Design" (s 31). 

De flesta komparativa studier bygger, enligt Przeworski och Teune, på Most Similar Systems 
Design". Detta angreppssätt utgår från grunduppfattningen att system som är så lika som möjligt, i 
så många egenskaper som möjligt, utgör det bästa tänkbara urvalet för komparativa undersökningar. 
Ofta nämns härvid de nordiska länderna som exempel, eftersom de har många ekonomiska, kulturella 
och politiska gemensamma drag. Därmed minimeras antalet experimentella variabler, även om de 
fortfarande är många och okända. Det alternativa angreppssättet - Most Different Systems Design -
utgår från att om samhällen är olika med avseende på den beroende variabeln och samtidigt olika i en 
av de oberoende variablerna så är det sannolikt den senare som förklarar olikheten mellan fallen. 

De olika angreppssätten medför grundläggande olikheter i förhållande till generell teori och till 
förhållandet mellan beskrivning och kausala förklaringar i forskningen. De vetenskapsteoretiska och 
metodologiskt betonade följderna av valet mellan angreppssätt diskuteras ingående i Przeworski och 
Teune (1970) samt Ragin (1987). 

Przeworski (1987) har gjort den litet besvärande observationen att komparativa studier har för
vandlat egennamn (namn på länder) till förklaringsvariabler.5 Det förefaller dock som om kompara
tiva studier går att genomföra som hanterar länder inte bara som egennamn utan som en väv av 
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ekonomiska, politiska och sociala variabler som tillsammans bidrar till förståelsen av olika för
hållanden, i denna undersökning medieinnehåll i olika länder. 

3.2.2 Komparativ ansats inom medieforskningen 
Kunskapsbidrag 
Edelstein et al (1989) beskriver översiktligt hur komparativa studier i mediesammanhang vuxit fram i 
olika stadier med tonvikt varierande från studier av nyhetsflöden; jämförelser av hur uppfattningar 
om främmande länder/kulturer konstrueras i nyheter; studier som inspirerades av debatten om en ny 
internationell informationsordning till studier av kulturella effekter i spåren av informationssamhället 
och ny teknologi. 

Blumler et al (1992) ser komparativ forskning som en naturlig följd av kommunikationsforsk
ningens internationalisering. Framväxten av professionella föreningar, konferenser, utbyte av gäst
forskare, val av akademisk litteratur är en bidragande orsak till att det blir allt mer naturligt att söka 
sig till komparativ forskning kring gemensamma företeelser och problem. Men det är främst tre andra 
skäl som förklarar den växande uppskattningen av komparativ forskning. När väl svårigheten att 
formulera, organisera och genomföra komparativa studier övervunnits, hävdar Blumler et al att 
sådana kan ge tre tydliga kunskapsbidrag: 

• Det första bidraget är att komparativa frågeställningar ökar vårt medvetande om kommu
nikationsmönster som inte är särskilt tydliga i vår egen rumsliga och tidsmässiga avgräns-
ning. Vi kan få hjälp att se våra egna kommunikationsförhållanden i ny belysning. 

• Det andra bidraget är att endast genom komparativ forskning kan rums- och tidsmässiga 
begränsningar för generaliserbarheten av teorier, antaganden och påståenden överbryggas. 
Studier som begränsas till enstaka länder har kulturella skygglappar och kan inte separera 
de förhållanden i kommunikationen som är gemensamma t ex för alla demokratiska sam
hällen respektive sådana som är nationsspecifika. 

• Det tredje bidraget som enligt Blumler et al endast komparativ analys kan åstadkomma är 
att påvisa och närmare bestämma vilka skillnader som uppstår som följd av att kommu
nikation organiseras på skilda sätt på den makrosociala nivån. Egenskaper som karak
teriserar ett helt samhälle eller dess kultur kan definitionsmässigt inte variera inom syste
met och därför kan deras relevans för att testa en social teori inte heller prövas genom 
analys som inte går utanför systemet.6 

Författarna vill inte hävda att det ännu fmns en tydlig komparativ genre inom kommunikations
forskningen. I bästa fall, menar de, kan man tala om en explorati v fas där aktiviteten ökar men ännu 
på ett trevande och preliminärt plan. Framför allt saknas teorier som särskilt skräddarsytts för att 
vägleda komparativ analys och tillräckliga belägg för kumulativitet i resultat och analyser. 

Lärdomar och problem 
Blumler et al (1992) hävdar att kommunikation i vid mening utgör ett särskilt väl ägnat område för 
komparativ analys, med ett stort antal ingångspunkter och tydliga inbördes beroenden att undersöka. 
Det är särskilt två egenskaper som skapar denna potential: 

• Kommunikation organiseras i nivåer liknande kinesiska askar. Så är t ex massmediesystem 
beroende av externa relationer till politiska, ekonomiska och kulturella system, liksom till 
en mängd källor och kunder men även internt uppdelade i institutionell organisation 
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(ägarskap, ledning, produktion, distribution ets), professionella kulturer, innehåll och 
mottagare. 

• Problematiska relationer av både beroende och autonomi, där kommunikation dels är en 
aspekt av alla sociala fenomen samtidigt som de flesta samhällen har etablerat speciella 
institutioner för att ta till vara dessa aspekter. Dessa kommunikationsinstitutioner, 
-strukturer och -processer kan både ses som konsekvenser och produkter av andra sociala 
institutioner, men även som källor till eller effekter på dessa andra institutioner. 

De tiotal separata studier som ingår i Blumler et al (1992) samlingsvolym illustrerar denna bredd vad 
gäller möjliga ingångspunkter. Medieförhållanden kan studeras både som beroende och oberoende 
variabler och helt olikartade teoretiska och metodologiska val kan träffas även i denna explorativa fas. 

3.2.3 Utveckling av teori 
Problemet med teoretisk mångfald 
Ett gemensamt intresse för många studier är att föra vidare existerande teori eller bygga ny teori, ett 
av grundargumenten för att ge sig in på komparativa studier. När en av målsättningarna är att försöka 
särskilja tvärnationellt generaliserbara kommunikationsmönster, från länderspecifika sådana, upp
träder det problem som tilll en början har att göra med att studieobjekten är djupt inbäddade i sam
hälleliga förhållanden. Swanson (1992) poängterar att jämförelser av politisk kommunikation i olika 
länder ofta leder till att nations- och kulturspecifik kunskap går förlorad.7 Brukligt i större kompara
tiva projekt är att samla internationella forskarteam med forskare från vart och ett av de studerade 
länderna.. Det är här som problemet med att hantera teoretisk mångfald uppstår, vilket ytterligare 
understryks av att komparativ forskning inte kan uppnå sina mål med enbart ateoretisk empiri. 
Teoretiska betraktelsesätt och empiriska observationer är sammanvävda och i viss mån ömsesidigt 
bestämmande; i internationella forskargrupper kan sådana skillnader sällan undvikas.8 

Struktur och kultur 
Ett annat potentiellt problem i komparativa studier är valet mellan att fokusera på likheter, mellan 
sociala system eller tidsperioder, eller på skillnader. Blumler et al (1992) hävdar att ett avgörande 
steg i den utvecklig av komparativa ansatser som ägt rum är insikten att det kan vara mer produktivt 
att jämföra olika saker än lika - och mycket roligare. Men när skillnader fokuseras uppstår samtidigt 
risker för att forskaren underskattar variationen inom systemet eller tidsperioden, eftersom nationer 
eller kulturer typiskt nog inte är homogena (språk- eller etniska grupper, regioner, sociala klasser). 

Blumler et al förespråkar inte något tydligt alternativ i valet mellan likheter eller skillnader eller 
hur dessa kan tolkas. Möjligen kan insikten att fokus på skillnader är mer produktiv sammanfalla 
med den strategi som Edelstein et al (1989) förespråkar. Strategin går ut på att först identifiera lik
heter i hur samhällsinstitutioner fungerar och när väl dessa likheter har identifierats och uttömts kan 
man börja söka efter kulturella och situationella skillnader.9 

Intensiva och extensiva studier 
Ett länge diskuterat problem i komparativa studier är det lilla urvalet länder som kan studeras, "litet 
n". Även om jordens alla länder eller regioner ingår är fortfarande de flesta och avancerade statistiska 
bearbetningar av data svåra att försvara. Blumler et al förbigår detta problem, vilket däremot behand
las utförligt av Ragin (1989). Ragin ser antalet empiriska komparativa studier i samhällsvetenska
perna som U-format, med ett stort antal komparativa studier där samplet utgörs av ett, två eller tre 
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fall, starkt avtagande antal studier med urval mellan 5 och 30 och därefter ökande antal studier med 
stora sampelstorlekar upp till alla tänkbara makrosociala enheter. Forskare som studerar endast ett 
fåtal fall är oftast intresserade av djuplodande frågor, medan som kontrast forskare som studerar 
många fall förlitar sig till datasammanställningar tillgängliga i Världsbankens eller FN:s handböcker. 
Detta förhållande illustrerar enligt Ragin konkurrerande mål i komparativ forskning, med i sin tur 
stora metodologiska skillnader. Han föreslår flera olika former av broslagning mellan intensiva 
respektive extensiva komparativa studier.10 

Tjock teori och tunn 
Litet-n studier tenderar att avse s k "tjocka begrepp", dvs sådana som inte lätt låter sig reduceras till 
en enkel indikator och som är flerdimensionella.11 Med tjocka begrepp sammanhänger "tjock teori", 
dvs rikt specificerade komplexa modeller som är känsliga för variationer i tid och rum. I litet n-studier 
blir generaliseringar bara möjliga inom ramen för specificerade tidsperioder, varje land har dragit olika 
slutsatser av sin politiska och ekonomiska historia och aktörer har betett sig olika från ett land till ett 
annat och effekter av samma händelse (t ex medlemskap i EG/EU) kan bli helt olika beroende på unik 
samverkan mellan olika företeelser i landet. 

I en situation med många variabler och få fall rekommenderar Coppedge (1999) longitudinella 
studier som kan göra orsakssamband troliga eller studier av "most similar systems" vid olika 
tidpunkter så nära i tiden som möjligt. 

3.2.4 Några observationer 
Det är inte lätt att dra entydiga slutsatser för min undersökning av denna genomgång av litteratur om 
komparativ forskning. Några observationer gör jag i det följande som är knutna till olika delar av 
genomgången. I en del fall kan man se dessa som konkreta slutsatser, i andra som problem som 
kvarstår olösta. 

I min komparativa undersökning är länderna i första hand kontext, dvs en hjälp att förstå 
medieinnehåll. Det är inte länderna som studeras, men bl a ländernas historiska erfarenheter och 
aktuella egenskaper som förväntas bidra till förståelsen av studieobjektet som är medieinnehåll om 
EG/EU. 

Kohns (1989) önskemål om att forskaren hittar avgörande dimensioner som skiljer ett land från 
andra länder är inte lätt att tillgodose i ett inledande skede och jag får anledning att diskutera frågan 
efter genomförd studie. Blumler et al (1992) synpunkter att komparativa studier bör kombinera tids-
och rumsdimensioner har jag tagit ad notam i min undersökningsdesign. Przeworski och Teune 
(1970) diskussion om två strategier - "Most Similar Systems Design" respektive "Most Different 
Systems Design" är inte fullt så självklar som man skulle önska. I ett internationellt perspektiv och 
vid jämförelser med USA eller utomeuropeiska länder kan de nordiska framstå som 'most similar', 
men den som är insatt i historiska och andra skillnader mellan de nordiska länderna kan vilja uttala en 
annan mening. De kan vid närmare analys framstå som ganska olika; det är en fråga om olika 
uppfattningar i sak och en fråga om förstoringsnivå i analysen. Przeworski (1987) som tycks mena 
att komparativa studier ibland låter egennamn (på länder) bli förklaringsvariabler tänker jag försöka 
undvika genom att spela över olika möjliga förklaringar för att förstå observerade skillnader i 
innehållet. Men visst är det en besvärande iakttagelse. Blumler et al (1992) diskussion av likheter och 
olikheter mm försöker jag ta till mig, men det är inte utan vidare självklart vilken slutsats jag bör dra 
av denna mer än att jag vill jämföra både likheter och skillnader och studera både det som finns i 
innehållet och ibland notera vad som saknas. 
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Min slutsats av diskussionen om litet n-undersökningar blir att de måste genomföras med för
siktighet. Fördelarna med en relativt ingående intuitiv kunskap om de enskilda fallen är att föreställ
ningar om hur saker och ting hänger samman t ex på olika nivåer i analysen kan upptäckas. Ingen 
metodologisk utveckling kan dock berättiga generaliseringar från ett fåtal fall till en större mängd. Att 
min undersökning rör sig på nivån 'tjock teori' snarare än tunn tror jag är uppenbart. 

Att i min undersökningsdesign inkludera både länder och år förefaller ha visst stöd och bör kunna 
underlätta förståelsen av vilken effekt förändrade förhållanden på makronivå (här bl a i relationen till 
EG/EU) eventuellt får på medieinnehållet. 

3.3 Komparativ forskning om innehåll 

Jag granskar i det följande summariskt några komparativa studier av medieinnehåll, bl a för att se 
vilka samhällsfaktorer forskarna fokuserar på, för att kunna dra slutsatser för uppläggningen av de 
empiriska studier som ingår i denna undersökning. Jag nöjer mig med att lyfta fram några enstaka 
resultat som ligger nära min egen studies inriktning 

3.3.1 Europavalet 1979 
Ett unikt val 
Valet till Europaparlamentet 1979 var unikt, säger Blumler och Thoveron (1983). Det var första 
gången någonsin som ett allmänt val skulle avgöra medlemskap i en internationell församling. Stu
diernas syfte innefattade bl a att genom granskning av kommunikationens roll, i nio nationella sam
tidiga valkampanjer, belysa inbördes relationer mellan politik och kommunikation och att jämföra 
dessa processer tvärs över ett antal olika mediesystem. Studierna utfördes av en grupp inter
nationella forskare och har samlats i "Communicating to voters" med J. G. Blumler som redaktör. 

Nationell inriktning 
Kelly och Siune (1983) finner relativt stora variationer i omfattningen av televisionens bevakning, 
men få påtagliga skillnader mellan länderna i fråga om vem/vilka som fick tillträde till televisionen. 
Nationella politiska aktörer och nationella journalister utgjorde den överväldigande majoriteten. Till
sammans med andra mönster i utbudet är detta ett uttryck för att Europavalet genomgående behand
lades som en nationell politisk händelse i televisionen. En annan vanlig likhet är att liten uppmärk
samhet ägnades åt europeiska ideologiska eller institutionella frågor och att huvudparten ägnades åt 
specifika, nationellt betydelsefulla frågor, parti- och valaspekter. En slutsats beträffande variationen i 
bevakningens omfattning och betydelse är att en central faktor tycks ha bestått i de nationella poli
tiska partiernas värdering av Europavalets status. 

Européernas intresse för valkampanjen (Thoveron och Sauerberg, 1983) var genomgående lågt, 
men skillnaderna mellan länderna var stora och relativt svårförklarliga. Medborgarnas intresse att 
följa kampanjen mättes med flera olika indikatorer vars resultat var samstämmiga i så motto att 
tyskarnas intresse alltid låg högst, normalt följt av danskarnas. Belgarnas intresse låg alltid lägst, 
oftast med engelsmännen strax före. 

Betoningen av olika frågor och teman jämfört med en tidigare urvalsperiod förändrades enligt ett 
likartat mönster i alla länder (Siune 1983). Kampanjperiodens innehåll både ökade totalt och präg
lades av betydligt större inslag av ideologiska aspekter, bredare intresse för olika visioner av Europas 
utveckling och framtid samt större intresse för tvärnationellt partisamarbete. 
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Sammanfattningsvis beskrevs kampanjerna som övervägande Europainriktade med nationella 
egenheter och i någon mån reducerbara till nio nationella valkamper.12 

Europeanness 
Schulz (1983) granskar uppfattningarna om Europa som ideologisk, politisk symbol. Schulz ställer 
utifrån innehålls- och värderingsdata diagnosen att valkampanjen, som den förts i TV, inte främjat 
den europeiska integrationsprocessen, men finner viss tröst i det faktum att när innehållet behandlar 
framtida aspekter får bedömningarna ofta en mer positiv ton. 

McQuail och Bergsma (1983) finner ett ofta återkommande mönster, när de mäter graden av 
'Europeanness' som grupperar länderna i genomgående tre grupper i de helt Europaorienterade 
(Tyskland och Italien) de moderat europeiskt orienterade (Belgien, Nederländerna och Luxemburg) 
och de minst europeiska eller ambivalenta (Storbritannien, Danmark, Irland och Frankrike). 

Thoveron och Sauerberg (1983) iakttar att väljarnas uppfattning om valets viktigaste frågor endast 
delvis sammanfaller med de distinkt nationella agendor som de respektive TV-bolagen prioriterat. 

Någon gemensam agenda fanns inte bland europaväljarna och skillnaderna i värderingar av 
valets viktigaste frågor var större mellan länder än mellan olika partier. 

Lärdomar 
Det komparativa perspektivet ger fördelar, summerar Blumler (1983), jämfört med studier av val
kommunikation i enstaka länder där kulturella skygglappar gör det omöjligt att särskilja de drag i 
kommunikationen som är gemensamma för alla demokratiskt styrda stater från de särdrag som är 
nationella undantag. 

Mått på politikernas engagemang i valkampanjen visade sig vara den avgörande faktorn, vars 
mått korrelerar med de flesta mått på kommunikationen. Lärdomen för forskarteamet blev att 
komparativ forskning måste söka ta i beaktande förhållanden i det omgivande samhället.13 

Blumler anser att det finns en växande medvetenhet, särskilt vad gäller renodlade nyheter, om 
mediernas behov att presentera berättelser som är relevanta och begripliga för mottagarna, vilket i 
sin tur antyder att det nationella specifika inflytandet över mediernas utbud kan vara "oundvikligt 
och ständigt närvarande 

Mina egna slutsatser 
På flera plan talar man i detta forskningsprojekt direkt till den som står inför uppgiften att 

genomföra en komparativ studie om politisk kommunikation i de nordiska länderna. Lärdomar kan 
dras beträffande metod, inriktning och analys av studien. Sammanfattningsvis utpekas två primära 
faktorer som bestämmande för utformningen av de nationella kampanjerna. Den mest betydelsefulla 
enskilda faktorn var de politiska partiernas engagemang och sätt att föra valkampanj. 

Den andra faktorn var opinionsklimatet inom vilket både politikerna och medierna opererar, som 
i detta fall mer fungerade som en återhållande än som en pådrivande faktor. Opinionsfaktorn 
sanktionerade antingen mer utåtriktat och integrationsvänligt eller mer inåtvänt och nationalistiskt 
tilltal som den lämpligaste inriktningen av kampanj innehållet. 

Huruvida sådana politiska eller opinionsmässiga faktorer har betydelse i andra länder (t ex de 
nordiska) och under andra kommunikativa förhållanden (icke valperioder) återstår att undersöka. 
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3.3.2 Mediernas samhällsbild i ett historiskt perspektiv 
Vilka och vad avgör hur bilden ser ut? 
Westerståhls och Johanssons (W & J) (1985) undersökningar sträcker sig över en lång tidsperiod, för 
den svenska dagspressens del sex olika tvärsnitt sedan år 1912. Jämförelser görs både över tid och 
mellan olika medier. Med ett sådant historiskt perspektiv fångas väsentliga samhällsförändringar in 
och det kan tom vara befogat att tala om delvis olika samhällen 

W & J betonar att det "primära syftet är att förstå och förklara mediebilden".14 Några genom
gående huvuddrag noteras, bl a att stora förskjutningar i bevakningen av olika samhällsområden ägt 
rum, att uppfattningen om mediernas roll som speglare av verkligheten inte får stöd, att de politiska 
aktörerna hela tidsperioden har varit en stor aktörsgrupp i medierna, att den kritiska granskningen 
blev ett ideal och honnörsord någon gång på 60-talet. 

Tre övergripande frågor ställs i analyserna: hur ser mediernas samhällsbild ut; vilka och vad avgör 
hur bilden skall se ut och vilken effekt får bilden? Det är de första frågorna som nära anknyter till 
min egen frågeställning. 

Nyhetsvärdering och nyhetsideologi 
W & J uppehåller sig vid två förklaringsvariabler, där den ena - nyhetsvärderingsprincipen - hör 
hemma inom medierna och den andra - nyhetsideologier - emanerar utanför medierna. De talar i 
termer av "mediernas dubbla hänsyn" som utgörs av dels önskan att beakta publikens intressen och 
dels önskan att informera och/eller påverka mottagarna. Det första hänsynstagandet leder till strävan 
efter att kontinuerligt anpassa produkten /nyheterna till den efterfrågan som förutsätts. I termer av 
denna marknadsanpassning spelar de s k nyhetsvärderingsprinciperna en viktig roll. Det andra slaget 
av hänsyn, nyhetsideologin, uttrycker önskan att informera och påverka. Den kan lätt komma i kon
flikt med de traditionella nyhetsvärderingsprinciperna som kan betraktas som en slags restriktion på 
nyhetsideologin. Något karikerat kan de dubbla hänsynen sägas leda till ökad betoning av antingen 
läsar/publiksiffror eller kvalitet i utbudet. 

Nyhetsvärderingsprinciperna råder enligt W & J medierna själva över, inom ramen för den formu
lerade policyn, medan nyhetsideologierna skapas av omvärlden. Den omvärld som omger medierna 
präglas bl a av olika aktörers samhällssyn, gemensam kulturmiljö och allmänt opinionsklimat. 

W & J drar av sina studier bl a slutsatsen att de politiska ideologierna fyller en viktig roll som 
riktningsgivare för hur samhällsrapporteringen skall se ut. Den studerade tidsperioden visar sig 
kunna indelas i tre huvudsakliga skeden, där tydliga förändringar i nyhetsideologin kan urskiljas. 
Perioderna kan karakteriseras utifrån den funktion medierna har i samhället: harmoniserande, speg
lande respektive konfronterande. 

Mina egna slutsatser 
Sett i relation till min egen studie kan nyhetsideologibegreppet betraktas som ett sådant makrosocialt 
fenomen som skulle kunna användas för att förstå likheter och skillnader i medieinnehåll mellan 
olika nordiska länder. Begreppet nyhetsideologi ligger nära begreppet politisk kultur som jag antar 
kan vara fruktbart i analysen av de nordiska tidningarnas innehåll om EG/EU. 

3.3.3 Historisk erfarenhet av konflikter 
Kontroll och konkurrens 
Cohen, Adoni och Bantz (1990) undersöker med ett komparativt angreppssätt hur tv-nyheter 
presenterar sociala och politiska konflikter i fem olika länder. Förekomst och presentation av 
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konfliktnyheter ställs därefter i relation till hur yngre människor i respektive länder upplever eller 
varseblir konflikter med avseende på dels skillnader mellan in- och utrikeskonflikter och dels 
konflikters olika dimensioner. 

Det är ambitionen att söka generella mönster och gemensamma nämnare som motiverar forskarna 
att genomfora komparativa studier.15 Utifrån tidigare forskning rörande journalistikens villkor och 
begränsningar, gör forskarna antagandet att likheter som återfinns mellan nyheter i länderna huvud
sakligen kan förklaras av en gemensam, västerländsk journalistisk praktik.16 Den andra grundhypo
tesen är att de två systemvariablerna, 'regeringskontroll ' respektive 'mediekonkurrens \ skulle 
medföra olikheter mellan länderna. 

Forskarna nödgas, i motsats till sina tydligt redovisade förväntningar, konstatera att variationerna 
mellan länderna med avseende på politisk styrning och mediekonkurrens endast delvis kan bidra till 
att förklara nationella variationer i presentation eller perception av konflikter.17 Forskarna finner 
troligt att det finns andra faktorer som påverkar konfliktinnehållet som kan behöva tillföras.18 Här 
åsyftas politiska och sociala förhållanden, där diskussionen snuddar vid de aktuella ländernas 
olikheter beträffande vana och prägling av långvarig, djup intern konflikt (Israel och Sydafrika) res
pektive tidsaktuell och tillfälligt hög konfliktnivå (Storbritannien under den studerade perioden i 
början av 80-talet). Storbritannien visade den allra högsta intensiteten vad gäller presentation av kon
flikter i TV, med mycket liten skillnad mellan inrikes- och utrikeskonflikter. Den relativt höga inten
sitetsnivån i Sydafrika avsåg så gott som enbart presentationer av utländska konflikter! 

Mina egna slutsatser 
De nordiska länderna kan sannolikt inte betraktas som tillräckligt olika för att sådana systemfaktorer 
som regeringskontroll av medierna eller konkurrensnivå skulle kunna förväntas leda till olikheter i 
dagspressens bilder av EG/EU. Enligt Petersson (1992) har de nordiska länderna följt en likartad 
utveckling både vad gäller massmedier och mediepolitik. Åtminstone vad gäller radio- och tv-före
tagen sammanfattar Lindblad, Wahlbäck och Wiklund (1974) att de medier som bär den allmänna 
opinionen i Norden utmärks av en internationellt sett hög grad av öppenhet och tolerans.19 

Frågan är om graden av regeringskontroll respektive konkurrensnivå verkligen är externa system
faktorer eller om dessa så småningom snarare blivit en medieintern begränsning som påverkar 
utbudet/innehållet? Med mina utgångspunkter hade det varit naturligare att söka förklaringsfaktorer 
bland sådana makro-sociala (och medie-externa) politiska och kulturella faktorer som kan tänkas vara 
relaterade till konflikter, t ex 'historisk erfarenhet av konflikter'. För mig blir behållningen av 
Cohens et al studier således de diskussioner de för om sådana alternativa förklaringsfaktorer. 

3.3.4 Skilda historiska erfarenheter 
En fallstudie av Intifadan 
Cohen, Adoni och Nossek (1993) genomför en fallstudie av intifadan där konfliktens egen historia 
kan integreras i analysen. I stora drag följer de en komparativ uppläggning som liknar Cohens et al 
(1990). Här genomförs både jämförelser av hur konflikten bevakas i olika länder och av hur bevak
ningen förändras över tid. 

I senare studier (Cohen och Wolfsfeld 1993) jämförs tv-nyheter rörande intifadan i fyra länder: 
USA, Storbritannien, Västtyskland och Israel. Studierna bygger på urval från de tre stora ame
rikanska bolagen (ABC, CBS och NBC), Storbritanniens BBC och ITV, de två västtyska huvud
kanalerna ARD och ZDF samt Israel Television. Fyra faktorer har styrt urvalet av länder, där två 
faktorer återkommer från den tidigare studien: samhällsfaktorerna 'regeringskontroll över eter
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medierna' respektive 'graden av konkurrens mellan tv-bolagen'. Tillkommande faktorer är de tre 
västländernas unika relationer visavi Israel och intifadan och den konfliktdimension "inhemsk-
utländsk" som i den tidigare studien visade sig ha betydelse för hur nyheter presenterades och 
uppfattades. Västländernas relationer gentemot Israel beskrivs utförligt, vilket kan kondenseras till:20 

• USA - "Israels närmaste allierad" 
• UK - "kritisk mot Israel" 
• BRD - "Tysk-israeliska relationer är mycket känsliga" 

De fyra faktorerna (grad av regeringskontroll, etermediekonkurrens, relation till Israel och inhemsk/ 
utländsk grad i konflikten) väntas alla påverka nyanserna i tv-bevakningen av intifadan. 

Sammantaget finner Cohen et al att skillnaderna mellan länderna i deras studie bäst förklaras av 
konfliktdimensionen inhemsk/utländsk tillsammans med faktorn " unika relationer" de respektive 
regeringarna har gentemot Israel i allmänhet och den arabisk-israeliska konflikten i synnerhet. 

Mina egna slutsatser 
Denna studie visar, återigen, att graden av konkurrens mellan etermedierna inte tycks ha någon tydlig 
inverkan på nyhetsutbudet, åtminstone inte konfliktnyheter i några högt utvecklade västländer. 

Att som Cohen et al förklara mediernas följsamhet gentemot respektive lands politik med främst 
faktorn regeringskontroll blir inte bara motsägelsefullt (USA det mest följsamma, men med lägst grad 
av regeringskontroll) utan innebär även att man i slutändan, trots ambitionerna, inte fullt ut integrerar 
det enstaka fallets egenheter och konkreta historia. De skilda historiska erfarenheter, fortfarande 
brännbara i nuet, som lett fram till de unika relationerna till Israel är troligen djupt förankrade i 
attityder hos väsentliga delar av befolkningen i respektive länder, något som TV-redaktionerna både 
utgör en del av och undviker att utmana. Här tror jag ligger en lärdom. 

3.3.5 Politisk kultur 
Mediernas handlingsfrihet 
Semetko, Blumler, Gurevitch och Weaver (1991) ställer frågan: Vilka och vad bestämmer de frågor, 
perspektiv och den framing som mediernas dagordning uttrycker? Är det partiorganisationer, 
politiska kandidater eller journalister? Mediernas roll bestäms enligt Semetko et al av den politiska 
kultur och den samhällsstruktur som råder där medierna är verksamma. Medierna är bundna av 
vad den politiska kulturen definierar som tillåtet och den politiska strukturen innehåller begräns
ningar för mediernas arbete och funktion. Mediernas handlingsfrihet betonar dels mediernas aktiva 
roll och dels den process där de politiska budskapen uppstår som en gemensam produkt ur sam
spelet mellan politiska kommunikatörer och medieaktörer. 

De jämförande studierna (Storbritanniens parlamentsval 1983 och USA:s presidentval 1984) 
bygger på kombinationer av observationsstudier av redaktionella valmedarbetare på alla nivåer och 
innehållsanalyser av televisions- och dagspressnyheter samt partimanifest, valtal och budskap i 
övrigt från valens huvudaktörer. BBC ensamt presenterade många fler valinslag i sin kvällshuvud-
sändning under den brittiska kampanjen (som varade i tre och en halv vecka) än NBC, CBS och 
ABC tillsammans sände under mer än två månaders presidentvalskampanj. Semetko et al har kon
kluderat att denna studie visar att när det som i renodlade amerikanska studier brukar betecknas som 
ett rikt flöde av politisk information betraktas i detta komparativa perspektiv, "abundance is 
suddenly transformed into something like poverty ". 
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Medier och politisk kultur 
Semetko et al identifierar ett par systemfaktorer som kan ha förklaringsvärde, bl a: 

• Värdering av politik och politiker i samhället, dvs journalisternas underförstådda attityder 
till själva kampanj bevakningen. 

• Nyhetsfolkets orientering gentemot politik och politiker. Samhällelig värdering av politik 
kan återspeglas i mediernas rapportering av politiska aktiviteter, där politik i den ena 
änden uppfattas som en angelägen aktivitet och i den andra som misstänkt och egennyttig. 

Genom komparativa studier, menar Semetko et al, kan mediernas olika roller och bidrag till den 
politiska kommunikationen tydligare iakttas än i studier av enskilda länder eller enskilda kampanjer. 
Den traditionella dagordningsforskningen har enligt Semetko et al (1991) haft en tendens att 
marginalisera mediernas makt genom att lägga tonvikten vid vad (vilka nyheter väljs ut, vilka 
prioriteringar styr urval och placering) snarare än hur (med vilken framing berättas nyheten och hur 
nära politikernas teman ligger mediernas). 

Mina egna slutsatser 
Det är Semetkos et al (1991) diskussion av vilka faktorer som kan tänkas förklara de observerade, 
fundamentala, skillnaderna mellan hur brittiska och amerikanska medier använder sin handlingsfrihet 
som för mitt eget vidkommande är mest intressant. Det tycks i deras studie i första hand handla om 
olika aspekter av politisk kultur som skiljer USA från Storbritannien. 

Studier har visat att den professionella journalistiken definieras och utövas på olika sätt i olika 
nordiska länder. Esaiasson och Morings (1994) komparativa studie avseende Sverige och Finland 
visar på skillnader i TV-journalisters faktiska bemötande av politiker i intervjuer inför riksdagsval. 

3.4 Den komparativa ansatsen i denna undersökning 

3.4.1 Lärdomar från studierna 
I anslutning till de nyss refererade studierna har jag försökt att återknyta till min egen undersökning. 
Blumler et al (1983) har utpekat två primära faktorer som bestämmande för utformningen av de 
nationella kampanjerna inför det första Europavalet. Den första och mest betydelsefulla enskilda 
faktorn var de politiska partiernas engagemang och sätt att föra valkampanj. Den andra faktorn var 
opinionsklimatet inom vilket både politikerna och medierna opererar, som i detta fall mer fungerade 
som en återhållande än som en pådrivande faktor. Ett ensidigt intresse för skillnader just i politisk 
kontroll av medierna har förorsakat att andra lika viktiga faktorer inte uppmärksammats. Kanhända 
har många av de refererade studierna sökt finna effekter av förhållanden som har mycket nära anknyt
ning till det snävare mediesystemet. Jag menar att komparativ forskning även bör beakta influenser 
från vidare samhällsfaktorer. 

I Westerståhl och Johanssons (1985) studie kan 'nyhetsideologi '-begreppet betraktas som ett 
makrosocialt fenomen som kan användas för att beskriva och förstå likheter och skillnader i medie
innehåll mellan olika länder och tidsperioder. Behållningen av Cohens et al studier blir de diskussion
ner de för om alternativa förklaringsfaktorer som skilda historiska erfarenheter. Semetkos et al 
(1991) diskussion mynnar ut i att det är olika aspekter av 'politisk kultur' som skiljer USA från Stor
britannien. Det Semetko et al benämner "nyhetsfolkets orientering gentemot politik och politiker " 
förefaller vara nära relaterad till den faktor som de benämner "journalistiska rolluppfattningar". 

61 



3.4.2 Min egen undersökning 
Ovanstående försök att precisera vilka faktorer som kan användas för att förklara innehåll i kompa
rativa studier leder till vissa slutsatser beträffande min egen nordiska undersökning. Egenskaper i de 
nordiska samhällena kan bidra till förståelsen av likheter och skillnader i de nordiska tidningarnas re
daktionella utbud om EG/EU. 

Några lärdomar kan dras av de refererade studierna när det gäller mitt sökande efter förhållanden i 
de nordiska samhällena som bidrar till förståelsen av politisk kommunikation om EG/EU. (Jag åter
kommer i kapitel 4 med en diskussion om olika möjliga förklaringsperspektiv): 

• historiska processer har betydelse för valet av samhällsfaktorer; bakom aktuella hållningar 
ligger tidigare upplevelser. 

• förhållanden som har med relationen mellan politiker och medier/journalisterna och 
medborgare tycks vara viktiga; politisk kultur, opinionsklimat, nyhetsideologi är 
alternativa begrepp. 

• konkreta omständigheter rörande den specifika politiska journalistik man studerar bör 
uppmärksammas (t ex tidigare relationer till EG/EU). 

Här finns skäl att understryka min undersöknings explorativa karaktär. Det är främst fråga om att 
beskriva de nordiska dagstidningarnas innehåll om EG/EU och att analysera om likheter och skill
nader i innehållet uppvisar vad som kallas nationella särdrag. Huruvida eventuella sådana särdrag går 
att förstå som resultat av inflytanden från det omgivande samhället blir den del av undersökningen 
som kan föranleda nya propåer om mekanismer som påverkar medieinnehåll. Sådana nationella 
mekanismer kan tänkas ha effekter, men också vara svårskönjbara, på den politiska kommunikation 
som framträder i respektive land. 

Jag föreslog i kapitel 2 att komparativ medieforskning handlar om att fylla de ringar som handlar 
om omvärldsinfluenser i den bearbetade Shoemaker och Reese-modellen (figur 2:2). Samtidigt riskerar 
man då att bortse från internationella förhållanden och betrakta de redaktionella influenserna mindre 
ingående. Vilka omvärldsinfluenser kan vara de viktigaste i denna påverkan av medieinnehåll? 

Som framgått av genomgången av tidigare komparativ forskning om innehåll har forskarna i 
regel satt sökarljuset på relativt medienära förhållanden. Denna undersökning vill vidga ramen till 
mer avlägsna nationella förhållanden. Sökandet efter sådana nationella mekanismer har påbörjats 
genom den just presenterade genomgången av komparativa mediestudier. Att ökad abstraktionsnivå 
ökar svårighetsgraden och tolkningsproblemen är uppenbart. Likaså att jag känner en god portion 
ödmjukhet inför detta försök att koppla medieinnehåll till kontextuella förhållanden genom kompa
rativa studier , särskilt när det empiriska underlaget emanerar från vad som enligt konventionell 
komparativ visdom är fyra mycket lika länders medier. 
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Kap 4: Förklaringsperspektiv 

Jag använder i undersökningen flera kontextuella förklaringsperspektiv. Innehållet om EG/EU 
förstås som en produkt av en europeisk kontext - ideologier rörande Europatanken och utvecklingen 
av samarbetet, en nationell kontext - det nationella perspektivet i bevakningen av EG/EU inklusive 
respektive lands relation till EG/EU, t ex ansökningar om medlemskap och därtill kommer en 
redaktionell kontext - förklaringar som knyter an till respektive tidnings förutsättningar att 
producera EU-journalistik. En sammanfattning av förklaringsperspektiven avslutar kapitlet. 

4.1 Inledning 

Kontexter 
Förklaringsperspektiv används i denna undersökning som beteckning på de försök jag gör att förstå 
varför bevakningen av europeisk integration uppvisar likheter och skillnader mellan de nordiska 
tidningarna. Ambitionen är att identifiera betydelsefulla kontexter som tillsammans bidrar till 
förståelsen av hur politik på europeisk nivå konstrueras i de nordiska medierna} De förklarings
perspektiv som presenteras skall inte betraktas som försök att formulera en testbar generell för
klaringsmodell där olika förklaringsfaktorers (variablers) inflytande kan renodlas, isoleras och mätas. 
Det gäller att försöka komma ett steg närmare i utredningen av hur medietexter beror av skilda kon
texter, även, eller kanske framför allt med den valda komparativa ansatsen, sådana som till synes 
ligger fjärran från en snävare, redaktionell kontext. 

Framing av EG/EU 
Europa är som redovisats i kapitel 1 inte något entydigt eller oomstritt begrepp; är Europa en idé, en 
ideologi, en verklighet? Diskussionen i de två inledande kapitlen leder knappast fram till ett otvety
digt resultat. Litteraturen ger dock en fingervisning: Europa är en intellektuell konstruktion och måste 
betraktas som sådan. Innehåll om EG/EU måste förstås som ett uttryck för olika typer av framing. 
Denna föreställning genomsyrar hela min undersökning. 

Forskningsfrågan i vilken utsträckning det uppstår en europeisk politisk kommunikation vilar på 
tanken att medierna tillhandahåller alternativa bilder av det europeiska politiska samarbetet. Dessa 
kan se ut på olika sätt, beroende på en rad mer eller mindre medvetna redaktionella beslut, bl a genom 
att välja ut och framhäva vissa frågor, genom att välja bort eller tona ner andra frågor. EG/EU kan ges 
bestämda huvudinnebörder eller huvuddefinitioner, som t ex en fråga om ekonomisk utveckling 
snarare än om miljö eller utrikespolitik. Vilken innebörd som dominerar antar jag hänga samman 
med föreställningar om det europeiska samarbetets mål, den politiska utvecklingen inom EG/EU, 
med nationella förhållanden, historiska och aktuella, med de olika ländernas relationer till EG/EU 
samt med redaktionella förhållanden. 
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4.2 Den europeiska kontexten 

4.2.1 Ideologier bakom Europatanken 
Med europeisk kontext menar jag inte bara de varierande idémässiga föreställningar om Europa som 
kan influera tänkandet i de nordiska länderna. Här finns också konkreta politiska beslut: i första hand 
de frågor som dominerar EG/EU:s arbete respektive år. Förändringar i innehåll och fokus i EG/EU:s 
politik borde vara viktigt för förståelsen av varför innehållet eventuellt ändrar karaktär över tiden, 
mellan 1993 och 1996. Om EG/EU:s verksamhet ändras, bör detta få återverkningar på innehållet. 

Beroende på vilken grundtanke som är den förhärskande i synen på det europeiska i respektive 
nordiskt land kan innehållet i de nordiska dagstidningarna skilja sig åt. Det kan vara så att samtliga 
föreställningar om det europeiska på ett eller annat sätt återfinns i medieinnehållet om europeiskt 
samarbete. Tyngdpunkterna kan dock tänkas variera beroende på bl a nationella erfarenheter. Om 
man huvudsakligen ser EG/EU som en fredsutopi, en fråga om ekonomisk integration eller ett uttryck 
för en välfärdsideologi torde den löpande bevakningen följa i liknande spår.2 Härom handlar detta av
snitt. Litteraturen om europeisk integration ger antydningar om att vad man menar med Europa är 
beroende på betraktarens perspektiv och fokus, sammanvävda i varandra. 

EG/EU som en vision om fred 
De historiskt förankrade tankarna om ett förenat, fredligt Europa gavs tidigare en kort presentation i 
kapitel l.3 För EG/EU:s ursprungliga grundare hade organisationen sina rotfästen i andra världskriget 
erfarenheter. De individuella nationalstaternas politik bar ansvaret för Europas olyckor: den natio
nella självbestämmandesrätten sågs som ett åtminstone delvis farligt, ineffektivt och föråldrat instru
ment som måste begränsas.4 

Romfördraget från 1957 talar om "ett ständigt fastare förbund mellan de europeiska folken" och 
menar sannolikt en försoning som kan avskaffa krig i Västeuropa. För att uppnå detta ständigt fas
tare förbund framhålls en gemensam marknad som det primära medlet. 

Ekonomisk integration 
Man behöver inte leta länge i framställningar om europeiskt samarbete för att hitta referenser till de 
ekonomiska landvinningar som står att hämta genom ökad integration, specialisering och arbetsför
delning. Romfördraget angav att dess syften skall uppnås genom upprättandet av en gemensam 
marknad och gradvis anpassning av medlemsstaternas ekonomiska politik. Genom den europeiska 
enhetsakten skapades förutsättningar för den gemensamma marknaden som slutförs 1992, 35 år efter 
Romfördragets undertecknande5. Företagen skall konkurrera med varandra utan statliga mellanhänder, 
vilket är en innebörd av den fria rörligheten för kapital, tjänster, varor och personer.6 

EG/EU som politisk stormakt 
EG/EU:s möjligheter att befästa ställningen som maktcentrum i Europa är förknippade med den 
politiska unionen. De mest påtagliga kriterierna för att bedöma unionens framtida innehåll i dessa 
hänseenden är försvaret och unionens omfång7. 

Den politiska unionen är mera en överskrift än ett sammanhängande begrepp8. En väg mot en 
politisk union är att demokratisera institutionerna, t ex utrusta Europaparlamentet med mera makt. 
En annan sida av den politiska unionen är ökat försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. 
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Den europeiska välfärdsstaten 
Huvuduppgiften är att tillsammans med sina vänner i Europa arbeta för att förverkliga ett Europa där 
fred, demokrati, full sysselsättning och solidaritet råder, säger Olsson & Svenning (1998). Det finns 
en europeisk modell för social trygghet värd att bevara och utveckla.9 

Hettne (1988) ser som ett av de alternativa sociala projekten i Europa "det gröna projektet", vilket 
motsätter sig marknadssystemets dominans och sätter lokalt samarbete utanför den marknads-
dominerade sfären som alternativ ekonomisk organisationsprincip. Han betraktar det gröna projektet 
som ett projekt för total omdaning av samhället i riktning mot bärkraft, osårbarhet och ickevåld10. 

EG/EU som ett kulturellt projekt 
Att verka för en gemensam europeisk kulturell identitet är också en utopi som åtminstone är levande 
i den europeiska retoriken. De praktiska förutsättningarna är något mera kringskurna. Daun (1992) 
diskuterar ingående vad som skulle menas med en europeisk identitet och vilka faktorer som skulle 
kunna leda fram till att i detta fall den svenska identiteten försvagas till förmån för en förstärkt euro
peisk identitet. Han skiljer härvid på två slag av förändringar, de som orsakas av en förändrad omgiv
ning och de som hänger samman med enskilda individers intryck.11 

Många observatörer pekar på att en europeisk identitet kan uppkomma som ett komplement till 
separata nationella och etniska identiteter. För att en sådan vidare kategori skall existera, måste den 
dock vara socialt relevant, säger Hylland Eriksen (1998). Det som den nya identiteten har att erbjuda 
måste uppfattas som värdefullt av dess målgrupp.12 

EG/EU som ett nationalistiskt projekt 
Det är också möjligt att definiera det europeiska projektet i strikta nyttotermer för det egna landet. 
Man betalar en avgift till det gemensamma men får tillbaka mer i bidrag och stöd via strukturfonder 
mm. Eller drar det egna landet nytta av den öppna marknaden utan att i gengäld behöva uppge lika 
mycket via öppnandet av de egna gränserna. Detta är en europeisk vision präglad av pragmatisk 
nationell egoism och trångsynthet, men det tycks vara en politiskt gångbar bild av det europeiska 
projektet som därmed ses som ett spel där vinsten hela tiden ska vara högre än insatsen. 

Vissa bedömare menar att EG/EU bara har utgjort en arena för gammaldags nödtorftigt dold natio
nalistisk stormaktspolitik under efterkrigstiden.13 Frankrike sprängde kärnvapen i Söderhavet utan 
hänsyn till protester i andra medlemsländer och har agerat på egen hand i Afrika. Storbritannien hota
de med att bojkotta förhandlingar om fördjupning av unionen av hänsyn till en inhemsk konservativ 
kritisk opinion.14 Man kan säga att Europatanken vilar på en bräcklig grund och att det finns inslag 
av nationalistisk aggressivitet i Europabygget. 

Regionernas EG/EU 
Det tycks främst vara ekonomiska skäl som driver på samarbete mellan mindre regioner och den 
transnationella strukturen. I en del fall, t ex Bayern och Katalonien, är det inte så mycket fråga om att 
utmana nationalstaten, utan snarare om att gå förbi den, negligera den15. Aktörer som förut var under
ordnade nationalstaten konkurrerar nu med staten och skaffar sig egna lobbying-kontor i Bryssel.16 

Ofta motiveras sådana åtgärder med att man som region behöver orientera sig utåt och hävda sig 
gentemot andra regioner för att inte hamna på efterkälken.17 Ibland tar sig den regionala aktiviteten 
formen av samarbete med andra liknande regioner. 
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EG/EU som ett gruppintresse 
Utopin kan också ta formen av påtagliga förbättringar för avgränsade grupper, glesbygdsbor, bönder, 
studenter, kvinnor osv. Visionen om en bättre framtid är då inte universell, men inte desto mindre 
levande för dem den berör. Mycket av EG/EU-debatten tycks ibland ha förts i sådana termer. 

Vissa observatörer ser ett egennyttighetens mönster i förhållandet till EG/EU. Entusiasmen för 
europeisk integration är störst i fattigare regioner och bland politiska och ekonomiska eliter, alltså 
bland dem som av olika skäl kan ha mest att vinna på den, ekonomiskt och politiskt. Det förefaller 
med andra ord som om utvecklandet av en identitet är avhängigt av den förväntade egennyttan.18 

4.2.2 Slutsatser för denna studie 
En utgångspunkt för denna undersökning är att omfattning och innebörd av europeisk integration 
varierar över tid och mellan olika betraktare och sammanhang. Därför förväntas också mediernas 
innehåll variera över tiden men också i förhållande till de problemområden som bevakas och 
kommenteras. 

Wolton (1997) menar att medierna inte hunnit upptäcka den viktigaste förändringen som inträffat 
i det europeiska samarbetet under 1990-talet - att EG utvecklats från ett renodlat ekonomiskt projekt 
till ett EU som är ett politiskt projekt som spänner över flera kompetensområden än de renodlat eko
nomiska och handelspolitiska. 

Det europeiska förklaringsperspektivet bygger därtill på tanken att man ska kunna förstå den 
politiska kommunikationen i termer av fortlöpande politiska och institutionella förhandlingar och 
förändringar på europeisk nivå och som en konsekvens härav på nationell nivå. 

När frågornas innehåll och karaktär växlar borde detta kunna avläsas som förändringar i de nordis
ka tidningarnas innehåll. Vilka frågor som prioriterats inom EG/EU framgår av Kommissionens 
arbetsprogram för respektive år. Innehållet i dessa utnyttjas som en europeisk kontext i anslutning 
till redovisningen av de empiriska studiernas resultat (extra-mediadata). Som en följd av den kompa
rativa ansatsen bildar de fyra aktuella tidningarnas bevakning en gemensam mängd av europeisk kon
text, mot vilken de enstaka tidningarnas innehåll kan relateras och jämföras (intra-mediedata). 

4.3 Den nationella kontexten 

Nationalism är en abstraktion - därom tycks de flesta forskare i dag vara överens. Något äkta eller 
ursprungligt i form av kärlek till fäderneslandet tycks vara svårt att iaktta. Det handlar om före
ställningar om en nationell natur eller en nationell karaktär som förmedlats som idéer och kultur. 
Nationalismen är inget annat än sina uttryck som språk, historia, riter och ceremonier, monument och 
institutioner, flaggor, sånger, berättelser, dikter och konst.19 

Berömda är Benedict Andersens (1991) formuleringar om nationer som "imagined communities", 
föreställda därför att även i de minsta nationerna känner man inte personligen sina landsmän; gemen
skapen mellan obekanta människor är i någon mening uppfunnen; de måste föreställas mentalt. Likväl 
handlar det om en gemenskap, därför att nationen uppfattas som ett djupt horisontellt kamratskap.20 

En nation är en gemensam kultur och en sådan kultur uppstår primärt när människor har tillgång till 
effektiva kommunikationer.211 andra hand handlar det om ekonomi, dvs preferenser när det gäller 
människors och varors rörlighet.22 
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När det gäller tidningars förhållande till nationalism har Billig (1995) myntat begreppet "banal 
nationalism", en nationell hållning som tar för givet vissa gemensamma intressen utan att vara alltför 
explicit eller högröstad. 

Med en nationell kontext menas här i första hand vad jag kallar sega strukturer som historiska, 
ekonomiska och sociokulturella förhållanden.23 Historisk geopolitisk orientering, ekonomiska 
förhållanden, kulturella särdrag och attityder och då särskilt det politiska systemet (politisk kultur) 
bör ses som en del av den nationella kontexten. I det nationella perspektivet ligger också kopplingen 
till dags- eller tidsaktuella politiska frågor i varje land. 

Det följande avsnittet handlar om mina föreställningar om de nordiska ländernas särdrag, i hän
seenden som kan bidra till förståelsen av de nordiska dagstidningarnas innehåll om EG/EU.24 

4.3.1 Norden 
Norden som en familj av nationer 
I en komparativ forskningstradition som söker likheter mellan nationer och stater, främst inom 
sociologi och statsvetenskap, uppträder de nordiska länderna ofta som en s k familj, dvs som länder 
med nära släktskap, strukturella likheter, självvalt samarbete eller upplevd gemenskap. I alla dessa 
hänseenden brukar de nordiska länderna föras till samma familj, ibland tillsammans med andra länder. 
Therborn (1993 a) pekar bl a på att de nordiska länderna anses tillhöra samma legala tradition, i mot
sats till romersk, germansk, anglo-saxisk tradition och andra. Therborn är dock medveten om att en 
familj av länder som den nordiska också innehåller olikheter. I fråga om det rättsliga samarbetet har 
det oftast varit så att processer har startat på svenskt initiativ, har drivits mest entusiastiskt av 
danskar och har begränsats av norrmän.25 

Den nordiska modellen 
De nordiska ländernas politiska struktur har, inte minst av utländska betraktare, kommit att samman
fattas under rubriken "den nordiska modellen". Enligt Petersson (1992) kom Sverige att uppfattas 
som något av "en sinnebild för den nordiska modellen : stark socialdemokrati, dominerande central
organisationer, stor offentlig sektor och låg arbetslöshet".26 Det finns även motbilder om i första 
hand det svenska samhället, som dominerat av en allsmäktig stat, där det enskilda initiativet under
trycks av en kvävande byråkrati.27 

Det som intresserar mig här är eventuella avvikelser från det gemensamma mönstret. Petersson 
(1992) konstaterar att Island är det mest avvikande landet. Även Finland har en offentlig sektor som 
ligger under nivån för de tre skandinaviska länderna. Finland har följt i huvudsak samma utvecklings
mönster som Sverige, men med en viss eftersläpning. Danmark avviker också i flera avseenden från 
den nordiska modellens centraliserade standardlösningar, med utrymme för marknadslösningar. 

Beträffande statsförvaltningens organisation bör man skilja mellan en västnordisk förvaltnings
tradition och en östnordisk. Den danska typen av ministerförvaltning återfinns även i Norge och 
bygger på principen att en minister även kan göras ansvarig för beslut i den underlydande förvalt
ningen. Det svenska systemet med självständiga ämbetsverk präglar även finsk statsförvaltning.28 

Studier visar att massmediernas framväxt i de nordiska länderna i stort sett följer likartade mön
ster. Enligt Petersson (1992) har detaljstudier som gjorts i samband med valrörelser inte visat på 
väsentliga skillnader: "Tvärtom är det likheterna i opinionsbildningsprocessen som frapperar".29 

67 



Geopolitisk orientering 
Den makttriangel som inramar Norden har som sina tre sidor Ryssland, Tyskland och Storbritannien 
som under senare årtionden kompletterats med USA. 

I over hundre år har dette makttrianglet fungert med sin stilletiende maktfordeling i det 
nordiske området. Det har fort til at de nordiske land har måttet forholde seg til tre ytre 
makter på forskjellige måter (Jervell, 1991, sid 38). 

Joenniemi (1994) ser förändringarna i det officiella nordiska samarbetet som ett steg bort från det tra
ditionella Norden som gemensamt arbetade med ekonomi, sociala frågor, miljö etc till ett nytt Nor
den, där i första hand kulturfrågorna prioriteras, men där öppningarna utåt är flera: FN, ESK, EU, 
Barentsregionen, Östersjöregionen osv. Härigenom blir alla nordiska länder inte lika aktiva i alla 
utåtriktade aktiviteter. Samtidigt kan ett nytt inslag av konkurrens om inflytande skönjas.30 

Ekonomiska förhållanden 
De nordiska ekonomierna har vuxit fram från olika förutsättningar. I Sverige fann man tidigt malm, i 
Danmark var landet lämpat för jordbruk, i Norge och Finland hade man skogen som viktiga resurser. 
Nordsjön och Atlanten hade rika fiskförekomster. 

De nordiska länderna har i hela sin moderna historia varit små, öppna ekonomier. De viktigaste 
exportvarorna byggde på naturresurser som blev attraktiva under det förra århundradet. För Sverige, 
Finland och Norge var det skogsprodukter som gällde. För Sverige spelade gruvdriften också roll. 
Danmark hade sitt exportjordbruk och industrin var förhållandevis liten. I Norge spelade fiske och 
båtbyggande stor roll. I Sverige utvecklades stålindustri och maskinindustri till en mer omfattande 
industriell tradition, allt byggt på järnmalmen. 

Under 1950-talet var förutsättningarna för en viss statlig styrning gynnsamma och den nordiska 
modellen växte fram, med mål för full sysselsättning, rättvis fördelning och sociala rättigheter för 
alla.311 början av 90-talet genomgick de nordiska länderna ekonomiska kriser, med Norge som undan
tag. Norsk produktion av gas och olja har lett till att landets ekonomi fått en stabilare bas, även om 
den traditionella fastlandsekonomin fått svårigheter att konkurrera om resurser. Mitten av 1990-talet 
innebar en omsvängning till en stark ekonomisk utveckling i samtliga nordiska länder. 

4.3.2 Nationella kulturer 
Kulturella värderingar 
Socialantropologer har i empiriska studier undersökt skillnader mellan nationella kulturer. I en ofta 
citerad studie av Hofstede (1991) beskrivs skillnader mellan nationella kulturer längs fyra 
underliggande kulturella dimensioner som han benämner: Power distance, Collectivism/indi vi dualism, 
Femininity/masculinity och Uncertainty avoidance. Jag nöjer mig här med att redovisa hur de 
nordiska länderna framstår i en internationell jämförelse. Mitt intresse är koncentrerat till likheter och 
eventuella skillnader mellan politiska kulturer i de nordiska länderna. 

I omfattande internationella jämförelser framstår de nordiska länderna som ganska lika varandra; 
de hamnar i samma kvadrant vid korstabuleringar av olika slag osv. En närmare granskning av 
Hofstedes mått på dimensioner av nationell kultur ger möjligen underlag för en viss nyansering. Vid 
en nordisk jämförelse blir indexvärdena (0 -100) följande (som jämförelse tar jag med data för Öster
rike, det ijärde ansökarlandet som inleder förhandlingar 1993). 
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Finland framträder som det land som konsekvent har de högsta eller lägsta värdena när det gäller 
power distance, individualism, masculinity och uncertainty avoidance. Danmark är i tre av de fyra 
dimensionerna Finlands motpol. 

Tabell 4:1. Politisk kultur: Kulturella skillnader 
mellan de nordiska länderna enligt Hofstede (1991) (index) 

Danmark Finland Norge Sverige (Österrike) 

Power distance 18 33 31 31 11 

Individualism 74 63 69 71 55 

Masculinity 16 26 8 5 79 

Uncertainty 
avoidance 

23 59 50 29 70 

De låga värdena för power distance i de nordiska länderna betyder enligt Hofstede att de nor
diska ländernas politiska kultur kan förväntas utmärkas av en hög grad av jämlikhetssträvanden och 
kompromissvilja. Vidare tyder de låga värdena på att makt inte kan dikteras från ovan utan måste ha 
legitimitet för att kunna utövas. Danmark har det lägsta värdet för denna dimension och skulle såle
des vara den miljö där kompromissen och de politiska legitimitetskraven har störst betydelse. 

Alla de nordiska länderna har höga värden för individualism, vilket här innebär individens rätt 
gentemot överheten, tanken att samma lagar skall gälla för alla, att politisk makt ytterst är avhängig 
de mångas individuella preferenser, att individuell yttrandefrihet råder osv.32 

De nordiska ländernas feminina hållning betyder i fråga om politisk kultur ungefär att man är 
anhängare av välfärdsstaten snarare än ett utpräglat konkurrenssamhälle och att man söker kompro
misser i fråga om internationella konflikter. Hänsyn till miljön är en annan typisk feminin hållning i 
Hofstedes terminologi. Finland är mest maskulint av de nordiska länderna. 

Uncertainty avoidance eller traditionalism, är den dimension där Finland, och i någon mån Norge, 
avviker tydligast från de övriga nordiska länderna. Det handlar om skillnader i kompetens mellan 
myndigheter och medborgare. Således skulle i Finland (och Norge) råda en större pessimism kring 
möjligheterna att påverka det politiska beslutsfattandet, medan det i Danmark (och Sverige) skulle 
finnas en större benägenhet att t ex protestera mot politiska beslut.33 

En kompletterande bild av skillnaderna mellan de nordiska länderna ger Allardt (1991) i vars 
studier avsevärt högre stressymptom framträder i Finland. Som en förklaring nämner han den feno
menalt snabba förändring av det finska samhället som skett ungefär de två senaste decennierna. 
Mellan 1960 och 1975 undergick Finland en av de snabbaste strukturförändringarna i hela Europa. 

Dessa data styrks av intervjudata i European Values System Study, där fler finländare uppger sig 
vara "ofta aggressiva" än svenskar, danskar och norrmän, även om skillnaden är liten. Talen för Skan
dinavien är mindre än hälften mot genomsnittstalen för det latinska Europa och norra Europa i 
övrigt.34 Det talas också om att man i Finland har marginaliseringsskräck. 35 

Om Hofstedes material utnyttjas som idémässigt underlag för förväntningar om skillnader i 
politisk kommunikation i de nordiska ländernas medier, kan den finska och den danska tidningen i 
studien antas avvika tydligast från varandra i konstruktionen av det europeiska. 
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Politisk kultur 
Begreppet politisk kultur kan studeras från många olika utgångspunkter. Närmast liggande är väl att 
fråga sig om människor har en likartad inställning till politik i vid mening.36 Antagandet är att sådana 
värderingar bland medborgarna har stor betydelse för hur politiken fungerar. Man kan tala om att ett 
nytt sammanfattande begrepp skapats, ofta stött av direkt jämförbara data på allt fler områden.37 

Man kan diskutera om politisk kultur är något djupt liggande, en seg struktur, eller om det är 
något som snabbt förändras. Mitt intresse är i första hand knutet till sådant som kan betecknas som 
grundläggande värderingar. Och politisk kultur tillhör av allt att döma det som är beständigt och i sin 
tur resultatet av en viss samhällsstruktur. Robert Inglehart, som har studerat kultur och social för
ändring, nämner som exempel på den beständighet som råder i komparativa studier resultat från mät
ningar över perioden 1973-1988, där danskar (samt tyskar och holländare) konsekvent hade stor 
benägenhet att diskutera politik. I den utsträckning som liknande grundläggande värderingar ändras, 
tar det generationer, menar han.38 

Inglehart (1990) argumenterar att postmaterialism är en uppsättning attityder som åtföljer moder
niseringen. Sådana attityder förefaller relevanta för europeisk politisk kommunikation och jag vill för
söka undersöka i vilken utsträckning de nordiska länderna kan sägas ha nåtts av sådana förändringar. 
Innebörden är ännu oklar, men att det handlar om avvägningen mellan ekonomisk tillväxt och livs
kvalitet framhålls ofta. Det sägs ibland att postmaterialistiska värderingar tillför det politiska livet 
något nytt utöver vänster-höger dimensionen som i huvudsak handlar om fördelningspolitik. Med 
postmaterialism kan man mena uppmärksamhet på ett mera humant samhälle, på miljöfrågor, 
yttrandefrihet och personlig utveckling. Mot detta kan ställas materialistiska värderingar som lägger 
vikt vid trygghet och försörjning, vid ett starkt försvar, brottsbekämpning och ekonomiska frågor. 

Jag utnyttjar Ingleharts et al (1998) data om post-materialistiska värderingar i 43 länder, där resul
taten pekar på en tydlig trend mot ökade sådana värderingar, särskilt i de nordiska länderna. 

Tabell 4:2. Politisk kultur i de nordiska länderna: Materialistiska och post-materialistiska värderingar 
(% respektive rang bland 43 länder) Källa Inglehart et al (1998) V40539. 

Danmark Finland Norge Sverige (Österrike) 
Materialistiska 
värderingar 16 (35) 6 (43) 29 (15) 14 (38) 14 (37) 

Postmaterialistiska 
värderingar 16 (19) 29 (2) 10 (29) 23 (11) 25 (5) 

I Finland hade endast 6 % av befolkningen vad Inglehart betecknar som materialistiska värderingar 
(tabell 4:2). Norge återfinns i andra änden av spektrat (bland de nordiska länderna) med större andel 
sådana värderingar. Man skulle kunna säga att Norge framstår som det mest traditionella samhället 
och Finland som det mest moderna. Som jämförelse tar jag åter med data för Österrike. 

En annan fråga är om det postmoderna kommer i konflikt med intresset för politik. Trenden i 
Europa tycks gå mot mindre engagemang i politiska frågor. Mindre än 40 % i de flesta länder tycker 
att politik är viktigt. Tre av de nordiska länderna har högre andelar än 40%, med Norge högst, där 50 
% svarar att politik är viktigt (tabell 4:3). Finlands motsvarande siffra är 26 % och landet avviker här 
således från de övriga nordiska länderna. Danmark intar dock en extremposition när det gäller viljan 
att övertyga vänner om politiska frågor och Finland är motpolen, i den andra änden av spektrat av 43 
länder. Sammantaget framstår Finland och Danmark som varandras motpoler i kretsen av nordiska 
länder i fråga om politiskt debattklimat. 
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Tabell 4:3. Politisk kultur i de nordiska länderna: Engagemang i politiska frågor (% respektive rang 
bland 43 länder) Källa Inglehart et al (1998) V8 och VII40. 

Danmark Finland Norge Sverige (Österrike) 

Politik viktigt 43 (15) 26 (39) 50 (9) 45 (12) 35 (28) 

Övertyga vänner 34 (2) 07 (41) 14 (28) 15 (25) 11 (33) 

Av intresse för denna undersökning är också Inglehart et al (1998) data om regional, nationell och 
kosmopolitisk identitet (tabell 4:4), där de nordiska länderna utom Finland är jämförelsevis mycket 
lokalt/regionalt orienterade. Särskilt tydligt framstår denna regionala förankring för Norges del.41 

Jag tolkar materialet så att man i Finland under denna period, i mitten av 1990-talet, var mest 
angelägen att markera nationell sammanhållning kring en (väst)europeisk tillhörighet. Kanske ser vi 
här ett mått på den tidigare nämnda marginaliseringsskräcken i Finland.42 

Tabell 4:4. Politisk kultur i de nordiska länderna: Lokal, nationell och kosmopolitiska identitet 
(% respektive rang bland 43 länder) Källa Inglehart et al (1998) V32043 

Danmark Finland Norge Sverige (Österrike) 

Lokal/regional identitet 52 (5) 33 (35) 69 (1) 56 (3) 35 (29) 

Nationell identitet 22 (33) 41 (8) 14 (37) 25 (30) 27 (29) 

Europeisk/internationell 4 (40) 14 (10) 4 (41) 7 (30) 7 (29) 
identitet 

Vad gäller förtroendet för internationella organisationer uppvisar Norge det största förtroendet för 
NATO, men ett lägre förtroende för EG/EU. NATO-länderna Norge och Danmark har bägge högre 
siffror för NATO än för EG/EU, medan icke NATO-anslutna länder har större förtroende för EG/EU 
(tabell 4:5). Mätningarna torde ha gjorts när tre nordiska länder ansökte om medlemskap. 

Tabell 4:5. Politisk kultur i de nordiska länderna: Förtroende för internationella institutioner 
(% respektive rang bland 43 länder) Källa Inglehart et al (1998) V284 o.V 283. 

Danmark Finland Norge Sverige (Österrike) 

Förtroende NATO 52 (10) 29 (24) 67 (2) 36 (18) na 

Förtroende EG/EU 39 (23) 47 (19) 40 (22) 58 (10) na 

I fråga om politisk kultur - som Inglehart definierat begreppet - kan man sammantaget se att de 
nordiska länderna i hög grad liknar varandra och utgör en relativt homogen grupp i ett europeiskt/ 
internationellt perspektiv. Men det finns också intressanta skillnader som kan ge grund för före
ställningar om olika hållning till den europeiserade politiken i de nordiska tidningarna. Iakttagna 
skillnader från ett nordiskt genomsnitt berör ofta Finland och Danmark, mera sällan Sverige. 

4.3.3 Slutsatser för denna studie 
Den nyss refererade litteraturen ger mig anledning förmoda att ett (eller flera) nationella perspektiv 
kan ha inflytande på den framing som ges innehållet i de nordiska tidningarnas bevakning av EG/EU. 
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Frågan är hur tung denna inverkan kan förväntas bli. I den komparativa ansatsen står den nationella 
kontexten i fokus, dvs man antar traditionellt i komparativa studier att nationella strukturella 
förhållanden, t ex relationer mellan politiska institutioner och medier, har betydelse för den politiska 
kommunikationen. Ett uppenbart problem är att endast en tidning från varje land ingår i 
undersökningen och att skillnader i nationella och redaktionella influenser aldrig kan säkerställas. 

Av Hofstedes (1991) och Inglehart et al (1998) och andra refererade studier drar jag slutsatsen att 
det kan finnas nationella skillnader i vad som här kallats politisk kultur, där bl a följande 
komponenter förefaller intressanta för denna undersökning: 

intrycket av aktiv politisk debatt och meningsutbyte i Danmark 
de postmoderna värderingarnas stöd i Finland 
den starkare nationella och kosmopolitiska identiteten i Finland 
det svagare stödet för politik och politiska institutioner i Finland 
bilden av Norge som det mest traditionella och lokalt orienterade samhället i Norden 
det relativt starka förtroendet för näringslivet i Sverige (och Norge) 

I förstone kan tyckas att de nordiska dagstidningarna bevakar samma frågor: en gemensam historisk 
bakgrund existerar, samma konstitutionella förändringar övervägs eller beslutas, samma europeiska 
institutioner är i arbete, samma aktörer, samma ideologier kan utnyttjas som utgångspunkt, samma 
frågor behandlas, det finns föga anledning att förmoda att perspektiven skulle variera stort mellan 
olika nordiska dagstidningar. Om man emellertid relaterar företeelser i det europeiska samarbets
projektet till förhållanden i medlemsländerna, till föreställningar om vad som bildar avgörande viktiga 
politiska dimensioner i relationen till EG/EU, till specifika historiska erfarenheter, ekonomiska 
förhållanden, politisk kultur o s v är det inte osannolikt att de bilder som träder fram av EG/EU 
inrymmer olika nationella nyanser. 

4.4 Relationer till EG/EU 

Den formella relationen till EG/EU väntas vara ett centralt förklaringsperspektiv både 1993 och 1996 
för att förstå likheter och skillnader i den politiska kommunikationen. Häri ligger också vad jag tidi
gare kallat det naturliga experimentet. Bara Danmark var medlem av EG 1993; 1996 är även Finland 
och Sverige medlemmar, medan Norge kvarstår som medlem i det ekonomiska samarbetet via EES-
avtalet, men står utanför unionen. Danmarks anknytning är väsentligen mera begränsad än de övrigas. 
Den formella relationen till EG/EU bör därför kunna bidra till förståelsen av skillnader i tidningarnas 
bevakning av EG/EU mellan de bägge åren. Tidigare relationer kan på motsvarande sätt ha betydelse. 

4.4.1 Tidigare omröstningar 
Under 60- och 70-talen trädde internationaliseringen av ekonomin och marknadsfrågorna i centrum 
för de nordiska ländernas utrikes relationer. Dessa anslöt sig redan från böljan till OEEC (nu OECD), 
inom vars ram kvarvarande importrestriktioner avskaffades. Tullarna avskaffades mellan de länder 
som undertecknade Romfördraget och lade grunden till EG. England föredrog att stå i spetsen för en 
lösare sammanslutning, EFTA, till vilken redan från början 1960 anslöt sig Danmark, Norge och 
Sverige. Finland blev associerad medlem och fullvärdig medlem 1986. 1961 ansökte England om 
medlemskap i EG och de nordiska länderna ställdes nu inför valet om de skulle följa dess exempel 
eller inte. De ekonomiska skälen talade för, men de politiska konsekvenserna, bl a vad gällde den 
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nationella suveräniteten, ingav farhågor. Lättast var valet för Danmark, som för sin jordbruksexport 
var beroende av England och den större marknaden på kontinenten. I Norge var tveksamheten större. 
För Finland var relationerna till den östra grannen ett avgörande hinder för att ens överväga en an
slutning. Under 60-talet motsatte sig de Gaulle ett engelskt EG-medlemskap. Under tiden försökte de 
nordiska länderna förgäves förverkliga tanken på en nordisk tullunion genom Nordek-planen. 

När Storbritannien 1972 upptogs i den gemensamma marknaden och därmed lämnade EFTA, upp
kom ett tryck på de nordiska länderna att ta ställning. I Danmark som följde Storbritannien, 
förespråkade jordbruket, industrin, de borgerliga partierna samt ledningen inom socialdemokratin och 
LO medlemskap, medan stora grupper löntagare och konsumenter ställde sig avvisande. 

I Norges folkomröstning 1972 stod på ja-sidan näringslivet, hoyre, fackföreningsrörelsen, 
arbeider-partiregeringen och största delen av medierna. Nej-sidan företräddes av jordbruket och 
fisket, senter-partiet, den radikala delen av arbetarrörelsen samt grupper med anknytning till den s k 
ekologiska fronten. Folkebevegelsen mot EF blev en samlande punkt för den radikala strömning som 
framträdde i Norge. Den har av många betraktare uppfattats som en reaktion mot etablerade politiska 
partier och mot strukturomvandlingens effekter på den traditionella norska livsstilen. Denna rörelse 
segrade i omröstningsstriden och Norge kom att stanna utanför EG. Norge ingick senare i likhet med 
Sverige och Finland frihandelsavtal med EG och senare i slutet av 1980-talet in i avtalet om ett mera 
omfattande europeiskt ekonomiskt samarbete, det som vi kallar EES-avtalet. Genom EES-avtalet 
skapades en s k europeisk ekonomisk sfär där inre marknadens regler om de fyra rörligheterna även 
gällde i Finland, Norge och Sverige. 

Ringdal och Valen (1998) gör en intressant utläggning kring de två teoretiska ansatser, klyft-
modellen respektive centrum-periferi perspektivet, som används för att förklara social splittring i 
politiska frågor. Båda ansatserna har norska forskare som upphovsmän och har haft stor betydelse 
för den forskning som studerat Norges folkomröstningar, både 1972 och 1994. Ringdal och Valen 
visar att modellerna har relevans även för förståelsen av folkomröstningsresultaten om EU-med-
lemskap i Finland och Sverige, närmast att socioekonomisk position påverkar väljarnas beslut.44 

Analyser av folkomröstningarna i Norge, 1972 och 1994, har visat att resultaten hänger samman 
med långa historiska linjer och djupa värdekonflikter inom det norska folket. Valen (i Aaraas,1996) 
framhåller att Europaomröstningarna avgjorts efter klassiska konfliktlinjer i det norska samhället, där 
viktiga beståndsdelar i norrmännens politiska arv dels är de s k motkulturerna (språkstöd, nykterism, 
kyrklig pietism) och dels en ännu äldre tradition av uppror mot centralmakten. 

En sådan djupt rotad politisk kultur bör kunna vara en viktig beståndsdel i den faktor som 
Semetko et al (1991) kallar värdering av politik och politiker i samhället i stort och således även ha 
ett inflytande på hur den politiska journalistiken utformas. I vilken riktning sådana värderingar för 
den politiska kommunikationen är däremot inte självklart, här krävs empiriska studier. Tanken att 
det skulle finnas skillnader mellan de nordiska länderna med avseende på sådan politisk kultur finner 
jag spännande. Samtidigt noterar jag att sådana skillnader kan vara svåråtkomliga i samhällsveten
skapliga undersökningar. 

4.4.2 Debatten om EG/EU i de nordiska länderna 
1960- och 70-talen 
Kite (1996 ) har analyserat vilka frågor som dominerade den politiska debatten på sextio- och 
sjuttiotalen, när medlemskap aktualiserades för Danmark, Norge och Sverige. Hon fann påtagliga 
skillnader mellan de nordiska länderna i fråga om vilket perspektiv som dominerade debatten i 
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respektive parlament och i fråga om vilka sorts konflikter som uppstod i samband med debatten. 
Tillsammans kunde frågorna och den politiska strukturen kasta ljus över de beslut som träffades. 

För Danmarks vidkommande dominerade de ekonomiska frågorna vid den tidpunkt då med
lemskap aktualiserades, först mera specifikt avseende det danska jordbrukets avsättningsmöj
ligheter, sedan avseende näringslivet som helhet. För Norges del dominerade de ekonomiska och 
politiska frågorna; anhängarna av medlemskap såg till fördelar för norskt näringsliv i dess helhet och 
för Norges inflytande, motståndarna såg svårigheter för jordbruk och fiske samt för Norges själv
ständighet. I Sverige dominerade den utrikespolitiska dimensionen (neutralitetspolitiken) helt fram 
till åttiotalets slut, då ekonomiska frågor trädde i förgrunden. Man kan lätt föreställa sig att utrikes
politiska förutsättningar (vänskapspakten med Sovjetunionen) lade band på Finlands hållning till 
EG/EU men att den politiska debatten vid tiden för ansökan om medlemskap innehöll en tydlig 
uppmärksamhet på ekonomiska frågor. 

Kites analys kan uppfattas som data om sådana förhållanden i det förflutna som fortfarande kan 
påverka den politiska kommunikationen om EG/EU. 

1994 
Jenssens et al (1998) omfattande komparativa analys av debatten om EG/EU inför folkomröst
ningarna 1994 i Finland, Norge och Sverige bidrar till sådana förföreställningar om skillnader mellan 
de undersökta tidningarnas innehåll som sammanhänger med respektive lands relation till EG/EU. 

Sovjetunionens fall var särskilt betydelsefullt i Finland, menar författarna. Denna utveckling gav 
Finland ett tillfälle till politisk omorientering västerut. Ekonomiskt innebar omvälvningarna ett tvång 
att söka nya marknader istället för dem som föll bort. Försvars- och säkerhetspolitik nämndes som 
ett av de tyngsta Ja-argumenten i Finland. Även andra argument som 'Västerländsk kulturell 
identitet' hade undertoner av säkerhetspolitik. 

Även i Norge var försvars- och säkerhetspolitik frekventa Ja-argument, men med delvis annan 
inriktning; det handlade om att finna nya lösningar om USA drar sig tillbaka från NATO och Europa. 

Ekonomisk kris drabbade såväl Finland som Sverige i början av 1990-talet. I Norge var situa
tionen en annan. Om EG/EU sågs som ett svar på de ekonomiska problemen, var styrkan i detta 
argument rimligen starkare i Finland och Sverige än i Norge. Många flera finländare och svenskar 
uppger också sådana skäl än norrmännen gjorde. I alla tre ansökarländerna betraktade den politiska 
eliten ekonomiska argument som tungt vägande. Jenssen et al finner detta en aning överraskande, 
eftersom länderna i och med EES-avtalet hade säkrat tillgång till den stora EG/EU-marknaden. 
Möjligen betraktades argumentet som säljbart, anmärker författarna. 

Partiernas ståndpunkter varierade kraftigt. I Norge stod flera partier på Nej-sidan, medan i 
Finland och Sverige endast små partier klart tagit avstånd från medlemsansökan. Erfarenheten från 
omröstningen 1972 låg tungt över den norska debatten och Nej-organisationen växte sig snabbt stark. 

Centrum-periferi-argumentet tycks vara levande i de flesta medlemstater. Storstädernas 
befolkning tycks tillhöra de starkaste anhängarna, medan övriga uppvisar en mera skeptisk inställ
ning. Detta mönster gäller även i de nordiska ansökarländerna (men inte i Danmark), möjligen med 
den skillnaden att centrum-periferi är en mera levande politisk dimension i norsk politik än i Finland 
och Sverige, med en tydligare koppling till det norska Senterpartiet. Jensen et al (1998) säger att de 
tror att denna ideologiska dimension är den mest betydande när det gäller att förstå utfallet i den 
norska folkomröstningen. 

I alla tre länderna fick kampanjerna inför folkomröstningen 1994 en starkt nationell prägel. 
EG/EU:s institutioner och EG/EU:s politik på olika områden och EG/EU:s framtida utveckling fick 
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liten uppmärksamhet. Jenssen et al uttalar att de tror att väljarna hade ett mycket begränsat underlag 
kring sådana frågor. Det nationella intresset stod i förgrunden, dvs frågan gällde om medlemskapet 
skulle vara bra för det egna landet. I en efterskrift noterar författarna att de flesta i de nordiska ansö-
karländerna inte utvärderade medlemskapet i EG/EU i ljuset av några vidare idéer om europeisk inte
gration, utan betraktade frågan som en inhemsk fråga. Den nationella politiken dominerar i ställ
ningstaganden om europeiska frågor, t ex om valutaunionen EMU, både som Ja- och Nej-argument.45 

4.4.3 Slutsatser för denna studie 
Den mest uppenbara skiljelinjen mellan de nordiska länderna vid den tidpunkt då föreliggande under
sökning genomförs gäller således Danmarks medlemskap i den Europeiska Unionen (och ordförande
skapet 1993), samtidigt som de övriga länderna också ansökt om medlemskap. Nu i efterhand vet vi 
att Finland och Sverige skulle välja att fullfölja dessa ansökningar medan Norge än en gång skulle välja 
att stå utanför den Europeiska Unionen. Dessa fakta är givetvis inte kända när materialet i de 
nordiska tidningarna börjar samlas in för urvalsperioden 1993. 

Förväntningarna om detta som jag kallar relationella förklaringsperspektivs inverkan på innehållet 
har redan diskuterats. För 1993 kan man således förvänta sig att den danska tidningen har ett delvis 
annorlunda, förtroget, perspektiv i sin EG/EU-bevakning, medan de tre ansökarländerna borde upp
visa vissa likheter sinsemellan, t ex genom att fokusera på de nationella förhandlingsprocesserna, men 
också genom att ställa höga krav på sin informationsgivning i en situation där läsarna kan förväntas 
ha nyfikenhet och kunskapsbehov inför helt nya ställningstaganden. Finlands och Norges uppmärk
samhet på försvarsfrågor och Finlands och Sveriges aktuella erfarenheter av ekonomisk kris borde 
kunna sätta spår i innehållet i respektive lands tidningar. För 1996 åter, skulle förväntningarna vara 
att den finska och den svenska tidningen uppnått en ställning som liknade den som den danska tid
ningen hade 1993. Den norska tidningen kunde förväntas ägna mindre uppmärksamhet åt de aktuella 
sakpolitiska EG/EU-frågorna, men fortsatt bevaka ekonomiska frågor med samma intensitet (p g a 
EES-medlemskapet). En alternativ prognos kunde vara att den norska tidningen, som stark föresprå
kare av ett norskt EU-medlemskap skulle satsa på en långsiktig kampanj för att framställa ett med
lemskap som helt nödvändigt även för Norge. 

4.5 Den redaktionella kontexten 

Med en redaktionell kontext menas här för det första de redaktionella processer som enligt många 
forskare borde leda till att journalistiken blir alltmer likartad i olika länder. Detta redaktionella per
spektiv har i tidigare studier använts för att förklara en homogenisering mellan olika länders medier 
och borde även här tillföra möjligheter att förstå likheter i den politiska kommunikationen. I andra 
hand menas allt det som ingår i den redaktionella miljön: ägarstruktur, politisk färg, redaktionell 
policy, organisation, resurser och inte minst den redaktionella miljön i form av nyhetsflödet om andra 
företeelser än EG/EU. Den redaktionella miljön väntas påverka både likheter och skillnader mellan 
tidningar och mellan de bägge tidsperioderna i studien.. 

4.5.1 EG/EU som nyheter 
Massmediernas roll 
Siune (1991) pekar på att en förklaring till den påtagliga uppmärksamheten kring den europeiska 
integrationen i danska medier är konfliktdimensionen, det faktum att det rått debatt kring EG/EU 

75 



alltsedan ämnet kom upp på dagordningen. Konflikt är ett av de övergripande nyhetskriterierna. 
Tillsammans med högstatus (maktposition i det politiska systemet) är nyhetsvärdet givet, menar 
hon. De perioder då intresset har sviktat, har konflikterna varit för obetydliga. Hennes resonemang 
torde ha viss giltighet; nyheter om EG/EU följer vanliga nyhetskriterier och offras för konkurrerande 
dagordningar om det finns annat i nyhetsflödet som väger tyngre 46 

Idag är rimligen nationella medier, t ex den typ av ledande tidningar som ingår i min studie, en 
viktig faktor i etableringen av nationella gemenskaper. En pågående bevakning av det europeiska 
borde få till resultat framväxten av transnationella kommunikativa gemenskaper som kanske på sikt 
kan utmana de nationella. Det problem som formulerats för min studie berör ju denna fråga.47 

Massmediernas nyhetsförmedling måste nå en bred publik och måste därför undvika det 
svårbegripliga samtidigt som den söker det avvikande. Medierna måste enligt sin egen logik undvika 
långsamma förlopp, tröga strukturer, vardagliga fenomen och vanliga människor. EG/EU erbjuder ur 
redaktionell synpunkt en del svårigheter i detta hänseende. 

Komplexitet 
Europajournalistiken verkar på ett fält där olika aktörer finns: politikerna, medborgarna och 
massmedierna. Mediernas och journalisternas uppdrag kan beskrivas som en kritiskt granskande 
ställföreträdare för medborgarna; den viktigaste uppgiften är att förse medborgare med information. 
Palm (1996) har som teoretisk utgångspunkt för sin analys av EG/EU-bevakningen en aktörsmodell 
för politisk kommunikation. (Jämför kapitel 2). 

En aspekt av politikens internationalisering som Palm lyfter fram är den ökande sekretess som 
EU-samarbetet innebär, jämfört med etablerade traditioner i nordisk politik. Inrikespolitiken blir 
utrikespolitik, där av tradition en mindre öppenhet tillämpas. Denna slutenhet begränsar mediernas 
tillgång på information beträffande det europeiska samarbetet. Stigande komplexitet följer också av 
att flera aktörer är inblandade och processerna är mer utdragna. Palm pekar på att många beslut på 
europeisk nivå förutsätter komplicerade kompromisser med många inblandade aktörer, med långa 
berednings- och beslutsprocesser och krav på politisk tystnad medan förhandlingarna pågår. Tjänste
männen är i allmänhet mindre åtkomliga än de politiker som deltar i processen och den ökande makt 
som byråkratin får i beredningsarbetet kan utgöra en förklaring till att nyhetsbevakningen 
koncentreras till vissa frågor medan andra lämnas utanför det offentliga samtalet. 

För att bevaka EU krävs stora kunskaper om de europeiska och nationella politiska beslutsmil
jöerna samtidigt som journalisterna måste kunna beskriva processerna och effekterna på ett be
gripligt sätt. De måste försöka skapa överblickbarhet i en komplex miljö. Palm sammanfattar svårig
heterna i EU-bevakningen i fyra punkter: 

EU som ett svåröverskådligt institutionellt vardagsarbete; EU är en överstatlig organisation, 
arena och aktör. 
Medlemsstaternas förhållanden till varandra, de nationella särintressena och de nationella 
aktörerna; EU är också en mellanstatlig arena. 
EU och omvärlden; EU är en internationell organisation och aktör. 
Relationen nationellt-europeiskt; det egna landet är beroende av EU 

Jag håller fast vid föreställningen att mediernas bevakning och rapportering från de europeiska are
norna och analysen av de frågor som behandlas där är viktiga för att medborgare och politiker skall 
kunna ta ställning till de gemensamma angelägenheterna. Då är det ett problem att massmediernas 
arbete försvåras av att allt fler politiska problem behandlas i andra beslutsmiljöer än de inhemska. 
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Att skapa sammanhang 
Klassiska studier, t ex Tuchman (1978) och Gans (1979) om det journalistiska vardagsarbetet med 
nyhetsnätet, rutinerna, etc får en ny innebörd när de tillämpas på bevakningen av det europeiska 
samarbetet. Nyhetsnätet måste spänna över Bryssel, Strasbourg, Luxembourg, men också över de 
nationella huvudstäderna och regionerna. På alla dessa platser finns politiker, experter, tjänstemän, 
talesmän, lobbyister osv. Man måste givetvis koncentrera insatserna till platser som kan anses vara 
de centrala. Nyhetsnätet omfattar också andra medier, däribland internationella som Financial Times, 
Le Monde, Frankfurter Allgemeine, Reuters och de otaliga nyhetsbrev som bevakar särskilda 
aspekter av den europeiska integrationen. 

Nyhetsnätet blir således geografiskt, ämnesmässigt och organisatoriskt spritt, något som medför 
problem och kostnader för bevakningen. Det som underlättar är att journalister efterhand lär sig var 
makten finns och vad som hemmaredaktionen efterfrågar. Det mesta som händer i Bryssel är på 
förhand definierat; huvudfunktionen för ett nyhetsnät är att fånga upp det väntade, ofta det som har 
stor dignitet som elitpersoners utspel, toppmöten osv. De journalister som Palm (1996) intervjuar 
räknar med att bevakningen utvecklas i takt med att det europeiska blir allt viktigare för hemlandet. 

Bilden av EG/EU i medierna växer således fram i mångt och mycket i enlighet med de teorier som 
refererats tidigare; det handlar om en konstruktion av något som man är överens om bör bevakas. För 
konstruktionen svarar i stor utsträckning nyhetsorganisationen och journalisternas kunskaper och 
arbetsrutiner. Vi kan förvänta oss att den bild vi möter är planerad och präglad av de europeiska 
institutionerna, inte av motbilder och motverkligheter, säger Palm. Vi får ett spel mellan makten och 
medierna även när det gäller europeiska nyheter. Källor till nyheter om EG/EU är dels offentliga, 
politiker, kommissionärer, parlamentsledamöter osv, dels också de inofficiella talesmännen och 
informanterna, t ex Brysselbaserade s k NGO's, industriella och fackliga representanter.48 Vidare 
finns databaser och informationskontor som kan ge dokumentation kring olika frågor. 

Palm lägger vikt vid att journalisterna behöver skapa ett sammanhang inom vilket de själva ger 
mening åt EG/EU som företeelse. Men det är också detta som ska ge mening åt nyheterna för 
medborgarna. EG/EU är komplext att bevaka, det är något osäkert och okänt. EG/EU kan beskrivas 
som något internationellt, som något bilateralt eller som något nationellt. Det är dessa perspektiv 
tillsammans som är EG/EU-frågor och som man vill förmedla som journalist. Mitt i alltsammans skall 
man leta efter det konkreta, det som kan tydliggöra EG/EU som fenomen i hemlandet och dessutom 
gärna vara först. Närsyntheten blir då ett problem; om man ser allt ur ett snävt nationellt perspektiv 
går det europeiska förlorat. 

Homogenisering av mediers innehåll 
Blumler (1996) myntar i anslutning till observationer om mediernas ökande betydelse i politiken 
begreppet "the modern publicity process" och menar att en rad hypoteser framspringer härur, bl a 
att mediernas innehåll blir alltmera likriktat eller homogeniserat. Bland de effekter som mediernas 
centrala ställning i samhället får räknar lian upp: 

ökad medvetenhet hos politiska aktörer om vikten av mediestrategier, 
ökad medieinriktning i olika intressegruppers arbete, 
personifieringen av politiken, ökad motsättning mellan journalister och opinionsbildare, 
ökad professionalisering av journalistkåren samt 
ökande inslag av negativ rapportering om politik. 
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Blumler drar slutsatsen att medierna är direkt inbegripna i ett maktspel där opinionsbildande grupper 
tävlar med varandra men också med medierna om vilken version av den politiska verkligheten som 
kommuniceras till allmänheten. Dessa tendenser är synliga över hela västvärlden och riskerar i slut
ändan leda till ett enhetligt innehåll i den europeiska politiska kommunikationen. Likheter skapas 
också av utvecklingstendenser inom medievärlden, t ex koncentrationen av ägarmakt och inflytande 
över medierna i ett fåtal mediekonglomerat, starkt ökande konkurrens både mellan och inom olika 
medietyper och därav följande s k kommersialisering. 

Jag drar av denna diskussion om medialisering och professionalisering m m återigen slutsatsen att 
de nordiska tidningarnas bevakning av EG/EU borde uppvisa betydande likheter. 

En europeisk agenda 
Jag refererade tidigare Blumlers et al (1983) studier som granskar den politiska kommunikation som 
åtföljde det första direkta och samtidiga valet till Europaparlamentet 1979. Studierna omfattade 
mediebevakningen av europeiska spörsmål och dess grad av "Europeanness" samt televisions
innehållets betydelse härför. Tanken om uppkomsten av en europeisk agenda fick inget tydligt stöd. 
De flesta valkampanjer inför valet till Europaparlamentet hade utpräglat nationell karaktär. Cayrol 
(1983) fann att tv-medarbetarnas grad av Europaentusiasm i de olika medlemsländerna nära åter
speglar skillnaderna i nationella Europaattityder, enligt de mätningar som görs av Eurobarometer. 
Således visade sig tyska och i ännu högre grad italienska tv-medarbetare vara mest utpräglat entu
siastiska för det europeiska. 

Blumlers tes om "the modern publicity process" fick därför en parallell och delvis motstridande 
huvudtes. Denna motsatta publicistiska process bör bero på sambandet mellan mediesystem och 
nationell opinion, ekonomiska spelregler och politiska system. Resonemanget knyter an till den 
tidigare diskussionen om skillnader i vad jag kallade nationell politisk kultur. Om tydliga sådana 
skillnader föreligger, kan homogeniseringen av tidningarnas innehåll väntas bli mindre påtaglig. 

Jag drar slutsatsen av Blumler och hans forskargrupps studier att det redaktionella förklarings
perspektivet också kan vara starkt bundet till en nationell kontext. 

4.5.2 Redaktionella förutsättningar 
Jag har i kapitel 2 refererat till Shoemakers och Reese' (1996) teori som ser medieinnehåll som 
effekter av mediernas rutiner, journalisters socialisering, mediepraktiker; medieägares och anställdas 
attityder och rolluppfattningar; organisatoriska begränsningar; extramediala faktorer som ekonomiska 
förhållanden, intäktskällor, annonsörer och teknologi; ideologiska faktorer. 

Shoemaker och Reese' teoretiska utgångspunkter är att medieinnehåll är en socialt skapad pro
dukt, inte en spegling av en objektiv verklighet. De faktorer som medverkar är både av makro- och 
mikrokaraktär. I ett mikroperspektiv är det mediernas arbetslogik som dominerar, t ex i valet av 
tolkning av en viss nyhetshändelse, dvs det som här kallas det redaktionella perspektivet. Det är 
således individer som upplever medienära förhållanden som påverkande eller hindrande; det är på 
detta sätt som innehålletpräglas av en redaktionell kontext. 

Skillnader i tidningarnas bevakning av EG/EU kan också förklaras av redaktionella förhållanden 
som tidningarnas ägarstruktur, ekonomiska resurser, politiska färg, redaktionella policy och tidigare 
ställningstaganden. Wallin (1991) beskriver hur större svenska dagstidningar, liksom nyhetsbyrån 
TT, i början av 1990-talet stärkte sin EG-bevakning med en ökning av antalet Brysselkorrespon
denter och med omorganisation på hemmaredaktionerna för att bättre kunna tillvarata nyheterna från 
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EG. Han visar samtidigt att det inte enbart är ekonomiska resurser som avgör sådana satsningar, utan 
att tidningarnas ambitioner och policy i hög grad påverkar nyhetsnätets utbyggnad. 

I designen av den empiriska studien har jag gjort ansträngningar att kontrollera en del av dessa 
faktorer genom att konsekvent välja ledande borgerliga tidningar i respektive land, alla uttalat positiva 
till den europeiska integrationen, alla välskötta företag med för respektive land stark ställning i 
opinionsbildningen. Alla tidningarna har korrespondenter i Bryssel och därmed likartade förut
sättningar för en personlig närhet till händelser och aktörer samt för professionella kontakter med 
övriga internationella medier som bevakar EG/EU. Frågetecknet är dock här Hufvudstadsbladet som 
rimligen arbetar med mindre ekonomiska resurser än de tre övriga och dessutom har en speciell ställ
ning som företrädare för en språklig minoritet.49 Förändringar i uppsättningen korrespondenter lik
som i hemmaredaktionens bemanning kan åstadkomma förändringar i innehållet över tiden, liksom 
redaktionella satsningar av olika slag, t ex ett starkt engagemang från tidningens sida i någon euro
peisk sakfråga. 

Några data från 1995 om tidningarna (upplaga, ägarförhållanden) indikerar skillnader i redaktio
nella förutsättningar.50 Med undantag för Hufvudstadsbladet - som är det ledande finlandssvenska 
organet - stöder uppgifterna att det rör sig om ledande borgerliga tidningar i respektive land. 
Ägarstrukturen är värd en kommentar. Både Politiken och Hufvudstadsbladet är stiftelseägda, vilket 
ofta tas till intäkt för en mindre kommersiell inriktning. Aftenposten och Dagens Nyheter ägs av 
börsnoterade företag med betydande verksamhet över hela mediefältet i Norden, t ex inom film och 
etermedier. Schipsted har både norska och internationella ägarintressen, medan Marieberg domineras 
av familjen Bonnier.51 Dessa uppgifter kan vara relevanta för en diskussion om huruvida 
kommersiella intressen spelar en roll för utformningen av EG/EU- bevakningen i dessa tidningar. 

4.5.3 Slutsatser för denna studie 
Jag har refererat studier och teorier om redaktionell professionalisering och modern publicistisk 
process som skulle göra den politiska journalistiken mera likformig över gränserna i västvärlden. 
Inom det nordiska området med relativt enhetliga samhällen skulle dessa tendenser rimligen för
stärkas. En redaktionell kontext skulle således kunna vara en av förklaringarna till påtagliga likheter 
mellan de nordiska dagstidningarnas EG/EU-bevakning. En betoning av just sådana forskningsresultat 
skulle också kunna ses som ett försvar för det snäva urvalet av tidningar, eftersom tidningar utifrån 
dessa forskningsansatser förväntas erbjuda en likartad journalistik. 

Den redaktionella förklaringsnivån kan bidra till ett alternativt förklaringsperspektiv vad gäller 
skillnader i bevakningen. Olikheter beträffande tidningarnas ägarstruktur, ekonomiska resurser, 
politiska färg, redaktionella policy, konkurrenssituation osv kan vara av sådan natur att stora 
olikheter uppstår i EG/EU-bevakningen mellan de valda tidningarna. Uppgifterna om de valda 
tidningarnas marknadsandel, ekonomiska styrka och potential skulle främst kunna förutskicka en mer 
omfattande och resurskrävande insats från Aftenposten och Dagens Nyheter, med betydligt större 
redaktionella förutsättningar (tabell 4:6). 

4.6 Sammanfattning av förklaringsperspektiv i denna studie 

Journalistik kan förstås på en mångfald olika sätt, beroende bland annat på betraktarens motiv, hen
nes val av fokus och analytisk nivå. Beroende på var betraktaren befinner sig i förhållande till det 
betraktade blir behållningen inte densamma om man t ex är journalist, källa, medieforskare eller var
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daglig mottagare. Det förekommer att journalistiken och dess roll i den offentliga kommunikationen 
beskrivs som försedd med Janus-ansikten .52 

Som hjälpreda eller kompass har jag i detta kapitel skisserat några av de kontexter eller förklarings
perspektiv som jag tror kan öppna för närmare förståelse av likheter och skillnader i det medieutbud 
som jag jämför. Jag betraktar medieinnehållet som betingat av skilda förhållanden i det omgivande 
samhället och innanför medieorganisationerna. Förklaringsperspektiven kommer till användning i 
tolkning och analys av resultaten, men med de begränsande anspråken att resonemangsmässigt göra 
det ena eller det andra förklaringsperspektivet mer eller mindre troligt. Förklaringsnivåerna torde 
kunna samverka och användas för att öka förståelsen av det empiriska materialet på mer än ett sätt. 
Samtidigt måste det riskfyllda i förklaringsförsöken understrykas. Det går ju knappast att med någon 
säkerhet uttala sig för ett enstaka förklaringsmönster, utan det handlar snarast om att göra flera än de 
traditionellt utnyttjade redaktionella förklaringarna troliga och lika trovärdiga 

Med ledning av de problem som formulerats inledningsvis granskar jag således hur innehåll om 
EG/EU ser ut: 

• med avseende på utbud (källor, frågor, aktörer), perspektiv och värderingar 
• i riksspridda ledande dagstidningar från fyra nordiska länder 
• under två viktiga tidsperioder, 1993 och 1996. 

Därefter tolkas och analyseras varför innehållet ser ut och förändras just på detta sätt i re lation till 
kontextuella nivåer: 

• en europeisk, därför att EG/EU kan uppfattas som mycket olika projekt, är komplext, 
labyrintiskt, nytt och föränderligt 

• en nationell, därför att det nationella omfattar variationer i sådana särdrag som geo-
politiska relationer, politisk kultur, historia 

• en nationell/relationeli, därför att ländernas relationer till EG/EU är olika och förändras 
• en redaktionell, därför att journalistikens förutsättningar innehåller begränsningar både 

nationellt och redaktionellt 

Redan här vill jag betona att den slags komparativa ansats som jag valt också betyder en prioritering 
av kontextualiseringar på makronivå, med visst företräde för europeiska och nationella förklarings
perspektiv. Detta får dock inte uppfattas så att den redaktionella förklaringsnivån skulle ha mindre 
betydelse. Tvärtom bygger mitt synsätt på uppfattningen att även makro influenserna måste komma 
till uttryck via mekanismer på den redaktionella nivån. 
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Del III: Huvudstudie 

I kapitel 5 redogörs för huvudstudiens uppläggning. Denna består av en med kvalitativa inslag 
utvidgad kvantitativ innehållsanalys. Kapitlet inrymmer också en granskning av några av innehålls
analysens förutsättningar. I kapitlet 6 redovisas resultat och analyser av huvudstudien för 1993. 
Motsvarande resultat och analyser för 1996 redovisas i kapitel 7. En jämförelse mellan resultaten för 
1993 och 1996 återfinns i kapitel 8, där också resultaten av huvudstudien sammanfattas. 

Kapitel 5: Undersökningsdesign byggd på 
innehållsanalys 

Inledningsvis redogör jag i kapitel 5 för mina metodologiska utgångspunkter i allmänhet när det 
gäller att analysera medietexter. Innehållsanalys ägnas uppmärksamhet som metodansats, varefter 
slutsatser dras beträffande design av den kvantitativa innehållsanalys som ingår i undersökningen. 

Kapitlet behandlar därutöver huvudstudiens metod- och materialfrågor. De primära analys
objekten i undersökningen är ett urval av artiklar under tio veckor vartdera året 1993 och 1996 i 
fyra ledande nordiska dagstidningar. Artiklarna handlar helt eller delvis om EG/EU; vi talar om en 
uppsättning texter författade av journalister, opinionsbildare och andra. 

5.1 Metodologiska utgångspunkter 

5.1.1 Vetenskapligt arbete 
Kravet på disciplin används ibland som en del av definitionen på vetenskapligt arbete. Mina utgångs
punkter när det gäller hur medieforskning bör bedrivas kan sammanfattas i vad McQuail och Blumler 
kallar "a fully disciplined approach to scholarship".1 De tre första punkterna handlar just om 
disciplin: 

att söka kunskap, att använda teori och att vara kritisk och självkritisk. 

McQuail och Blumler pekar också på behovet att inte bara se till disciplin utan också till behovet av 
öppenhet och kreativitet. Därom handlar de två sista punkterna: 

att ha ett öppet sinne för andras idéer och perspektiv och att vara kreativ. 

Spänningen mellan disciplin och kreativitet har följt mig under detta arbete. Kravet på disciplin kan 
ses som arvet från en objekti visti sk vetenskapstradition, kravet att vara vetenskaplig snarare än lek-
mannaobservatör. Kravet på kreativitet är lika viktigt om man eftersträvar att komma med bidrag till 
ny kunskap, överskrida konventionella tänkesätt och, åtminstone ibland, revoltera mot dessa. 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att det är viktigt att skilja på reflekterande forskning och 
forskning i vilket forskaren kan undandra sig all kritisk granskning, då detta etablerats som metodiskt 
förnuft.2 Empiriskt material är viktigt, men man måste gå omsorgsfullt och reflektivt fram och fun
dera på vad empiriskt material betyder och hur man uttalar sig om verkligheten. Det räcker inte att 
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sammanställa t ex statistiska data om en observerad verklighet. Det väsentliga blir att uppfatta denna 
verklighet som uttryck för eller tecken på djupare liggande företeelser. 

Jag vill gärna instämma i Alvessons och Sköldbergs uttalande att empirisk forskning präglad av 
reflektion utgår från en skepsis mot vad som framstår som oproblematiska avspeglingar av hur verk
ligheten ser ut. Samtidigt vill jag stå fast vid tanken att studiet av lämpliga utsnitt av denna verklighet 
"kan ge underlag till kunskapsbildning som öppnar snarare än sluter".3 Jag diskuterar längre fram 
hur långt forskning som har realistiska utgångspunkter kan tillåta sig gå i bearbetningen av empiriska 
data, från det observerbara, manifesta, till det dolda, latenta. Hur flexibel kan man vara om man vill 
bedriva disciplinerad forskning? 

5.1.2 Beskrivningsperspektiv och texter 
I en vetenskaplig analys av medietexter är det enligt min mening viktigt att man definierar hur man ser 
på texten, dess tillkomst och egenskaper, särskilt när det gäller relationen mellan texten och om
världen. I praktiken förefaller det finnas åtminstone två forskningstraditioner, med olika utgångs
punkter härvidlag: 

• en realistisk forskningstradition, där man antar att det finns ett mer eller mindre tydligt 
samband mellan text och det som texten handlar om.4 Även i denna forskningstradition är 
medieinnehåll ett sätt av flera att berätta om verkligheten vilket kan jämföras med andra urval, 
andra framställningar. 

• en kulturtradition, där journalister berättar en historia utan något enkelt samband mellan 
texten och det som texten refererar till. Relationen mellan den yttre verkligheten och den 
medierade verkligheten är bl a beroende av i vilket sammanhang de produceras och vad mot
tagarna uppfattar. 

De två perspektiven på texter leder till olika ansatser i empiriska studier. Utgångspunkten inom vad 
som här kallas den realistiska traditionen är att medierna strävar efter att ge en saklig skildring av 
verkligheten. Ofta finns en normativ utgångspunkt implicit eller uttalat, t ex att en viktig funktion för 
medierna i ett demokratiskt samhälle är att ge en sann och väsentlig information om verkligheten. 
Kulturtraditionens huvudfåra är att verkligheten konstrueras i medierna genom språket och begrepp 
som tolkning, mening, betydelse, symboler, berättelse och myt är centrala inom denna tradition.5 

Valet av perspektiv på texter har betydelse för valet av metod för att analysera innehållet i medier. 
Forskare som arbetar inom den realistiska traditionen använder oftast kvantitativa metoder för inne
hållsanalys, med relativt enhetliga normer för att utvärdera giltighet och kvalitet. Forskare inom kul
turtraditionen använder oftast kvalitativa och mer tolkande text- och innehållsanalyser. I praktiken 
ser vi här skiljelinjen mellan samhällsvetenskapligt baserad forskning och humanistisk forskning. 
Kvalitativa metoder associeras därmed ofta med humanistiska eller kulturvetenskapliga studier av 
medieinnehåll.6 

Indelningen sammanfaller också ungefärligen med den distinktion som Corner (1998) gör i synen 
på medier som å ena sidan överförare av kunskap och makt, med ett direkt samband mellan infor
mation och publiken som medborgare, å den andra sidan medierna som underhållare med en åtföljande 
diskussion om smak och medvetenhet om samhälleliga frågor. Corner kallar det första betraktelse
sättet "the public knowledge project" och refererar till skandinaviska forskare som de mest fram
stående. Det andra projektet kallar han "the popular culture project" och refererar till en rad brittiska 
forskare. 
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Jag betraktar texter i det första perspektivet, en realistisk forskningstradition, information, public 
knowledge. Detta gäller även när jag läser texterna litet mera ingående. Jag ser det undersökta inne
hållet som uttryck för politisk kommunikation med olika funktioner i ett demokratiskt samhälle. 

Val av metodansatser 
Följande avsnitt (5.2) inrymmer en granskning av den metod som kommer till användning i den 
huvudstudie av innehållet i fyra nordiska dagstidningar som bildar stommen i mina empiriska studier. 
Innehållsanalys ingick på ett nästan självklart sätt i förutsättningarna för val av forskningsproblem 
och design av den empiriska studien. I avsnittet därpå (5.3) följer en redogörelse för huvudstudiens 
design. 

Den andra metodansatsen som utnyttjas i de empiriska studierna är grundad teori (Grounded 
Theory) som har tillkommit under undersökningens gång, som svar på ett behov att gå vidare, tränga 
in i texterna, analysera dem på ett mera öppet sätt, komma längre i förståelsen av den europeiska 
politiska kommunikation som jag vill studera, och därutöver som ett sätt att bidra till en teoretisk 
diskussion. Denna ansats har en annan roll i de empiriska studierna, närmast som en kompletterande 
inspirationskälla för de närstudier som redovisas i kapitel 9-13. 

5.2 Innehållsanalys 

5.2.1 Inledning - fisketurer 
Innehållsanalys är en av flera vetenskapliga metoder som utvecklats för att göra det möjligt att dra 
slutsatser från texter, meddelanden eller annat symboliskt innehåll. 

"In content analysis, as anywhere else in social research, it is important to start in the 
right way. Simply going on a fishing expedition through some common communication 
material is almost certain to be unrewarding." (Berelson, 1952, sid 198). 

Enligt Berelson, som skrivit ett av de klassiska verken om innehållsanalys, är en central idé i inne
hållsanalys att de många orden i en text klassificeras till färre innehållskategorier.7 I det inledande 
citatet poängterar Berelson vikten av att innehållsanalys baseras på genomtänkta utgångspunkter. I 
den följande framställningen skall jag försöka att identifiera några av de avgörande metodologiska krav 
och kvalitetskriterier som det tycks råda bred enighet om. 

5.2.2 Teoretisk relevans 
Studier av mediers innehåll kan företas utifrån vitt skilda antaganden med metoder och begrepps-
mässiga referensramar från flera discipliner. Vilka är de karakteristika som definierar innehållsanalys? 
Vad skiljer innehållsanalys från annan noggrann läsning av dokument? Definitioner av innehållsanalys 
tycks ha förändrats över tiden i enlighet med förfiningar av tekniken och med erfarenheter från till-
lämpningar på nya problem och typer av material. Berelsons tidiga och hårt kritiserade definition 
lyder: 

Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative 
description of the manifest content of communication (Berelson 1952, sid 18). 
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Holstis (1969) betydligt bredare definition är följande: 

Content analysis is any technique for making inferences by objectively and 
systematically identifying specified characteristics of messages 
(Holsti 1969, sid 14). 

Holsti presenterar även andra definitioner och hans jämförelser visar att det, trots variationer, fmns 
en bred enighet rörande krav som metoden måste uppfylla: objektivitet, system och generaliser-
barhet. Innehållsanalys förefaller vara en forskningsmetod som är användbar i olika discipliner och 
för många klasser av forskningsproblem. De nyss nämnda kraven är inte unika för innehållsanalys 
utan kan betraktas som förutsättningar för all vetenskaplig kunskapsinhämtning. 

Shapiro och Markoff (1997) klassificerar olika forskares definitioner och kommer själva fram till 
en definition som de betraktar som en minimidefinition, som utesluter vanlig läsning men öppnar för 
olika typer av metodologisk kreativitet hos forskare - en definition som jag finner öppnande och till-
lämpbar: 

...any systematic reduction of a flow of text (or other symbols) to a standard set of 
statistically manipulable symbols representing the presence, the intensity, or the 
frequency of some characteristics relevant to social science (Shapiro och Markoff 
1997, sid 14). 

Två av de Berelsonska kraven, till vilka Shapiro och Markoff ansluter sig, är att metoden måste vara 
kvantitativ och begränsas till analyser av det manifesta innehållet, har utlöst omfattande debatt och 
kritik, vilket berörs i avsnittet Diskussion och kritik (5.2.5). 

Berelsons och Holstis krav på objektivitet förutsätter att varje steg i forskningsprocessen genom
förs utifrån uttryckligen formulerade regler och procedurer. Även för den enklaste och mest meka
niska form av innehållsanalys måste vissa beslut om data fattas: Vilka kategorier skall jag använda? 
Hur skall kategori A skiljas från kategori B? Kravet på objektivitet medför att alla sådana beslut 
måste vägledas av en tydlig uppsättning regler som minskar riskerna för att analysresultaten påver
kas av forskarens subjektiva förhandsuppfattningar. För att kravet på objektivitet skall kunna anses 
vara uppfyllt bör andra forskare som följer identiska framgångssätt, med samma data, dra samma 
slutsatser. 

Kravet på system innebär konsekvent tillämpning av regler för vilket innehåll och vilka kategorier 
som skall ingå respektive lämnas utanför analysen. Kravet utesluter sådana analyser där endast ma
terial som stöder forskarens hypoteser utnyttjas. Kravet förutsätter att kategorier definieras så 
precist att de kan utnyttjas konsekvent enligt samma regler, och att varje förekomst av en bestämd 
kategori alltid registreras. 

Dessa två kriterier, objektivitet och system, betraktar jag som viktiga och nödvändiga, men icke 
tillräckliga kriterier för att särskilja innehållsanalys från liknande metoder. Jag vill betona kravet på 
teoretisk relevans eller jämförbarhet, vilket väl är det som Shapiro och Markoff menar med "relevant 
to social science" i det nyss anförda citatet. Berelsons krav i det inledande citatet pekar i samma rikt
ning. Holsti betonar detta krav, när han säger att innehållsanalys handlar om jämförelser som vägleds 
av teori.8 Findahl och Höijer (1981) pekar också på forskningsfrågans avgörande betydelse.9 Resul
taten får teoretisk relevans genom att en analys vägleds av ett specifikt forskningsproblem och en 
teori. Att göra jämförelser och dra slutsatser av innehållsanalytiska resultat är det som jag menar gör 
metoden meningsfull. 
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5.2.3 Tillämpningar 
Holsti (1969, sid 14-18) identifierar tre klasser av forskningsproblem där innehållsanalys är adekvat: 

• när datatillgång är ett problem, när tid, avstånd eller andra omständigheter inte tillåter 
direkta observationer av forskningsföremålen. 

• när, utifrån vissa teoretiska egenskaper hos data, subjektets (forskningsföremålets) 
eget språk är avgörande för undersökningen. 

• när undersökningsmaterialet har sådan volym att det överstiger forskarens förmåga 
och resurser att undersöka alla relevanta data. 

Hansen et al (1998) betraktar Gerbners studier som ledde fram till den kända kultivationsteorin som 
det mest framstående exemplet på innehållsanalys under senare delen av nittonhundratalet. Gerbner 
använde innehållsanalys för att kartlägga utvecklingstendenser i symbolmiljön i amerikansk tele
vision.10 Han och hans kollegor kombinerade innehållsanalyser med surveyundersökningar av atti
tyder mm för att utröna hur television kultiverade vissa världsuppfattningar hos publiken. Även 
upphovsmännen till agenda setting-teorin utnyttjade innehållsanalys för att undersöka i hur stor ut
sträckning mediernas urval av frågor påverkade medborgarnas syn på vad som är de viktigaste sam
hällsfrågorna vid en given tidpunkt.11 

I Hedman (1979) och Rosengren (1981) återfinns rikhaltiga exempel på nordisk innehållsanalytisk 
forskning och metodologiska problemställningar i tillämpning av innehållsanalys: för test av hypo
teser om vilka funktioner radio- och tv-sändningar i samband med val fyller (Siune, 1979); samspelet 
mellan förändringar i ekonomiska förhållanden, medieinnehåll och politisk opinion i Sverige under 
åren 1967-74 (Carlsson et al, 1979); en studie av könsroller i reklam (Sepstrup, 1979); studier av i 
vilken omfattning politiska beslutsfattare skapar policies som står i samklang med uttryckliga önske
mål hos medborgarna (Anckar och Ramstedt/Silèn, 1981) samt studier av skillnader och likheter mel
lan attityder till Mellanöstern-konflikten i svenska dagstidningar och en allmän världsopinion under 
åren 1948-1973 (Rikardsson, 1981). 

En undersökning av radio- och tv-nyheter rörande Tjernobylolyckan 1986 presenteras i "40 dagar 
med Tjernobylnyheter i radio och TV, en innehållsanalys på tre nivåer" (Findahl och Lindblad 1987). 
Analysens tre nivåer är utbudsnivå, temanivå och utsagenivå. På utbudsnivån mäts nyhetsutbudet på 
traditionellt sätt i termer av antal, omfång, form och presentation samt ämnesklassificering. På tema
nivån granskas förekomsten av genomgående eller dominerande teman, d v s en sammanfattande me
ning om vad ett nyhetsinslaget innehåller. Slutligen på utsagenivån studeras de utsagor i Tjernobyl-
nyheterna som kan verka oroande eller lugnande. Denna struktur, med tre nivåer i innehållsanalysen, 
har varit en av inspirationskällorna till designen av min huvudstudie, vilket kommer att framgå längre 
fram i kapitlet. 

5.2.4 Innehållsanalysens centrala moment 
Kodning av innehållsdata 
Kodning avser den process genom vilken råmaterialet/texterna systematiskt omvandlas och samlas 
till enheter som tillåter beskrivning av relevanta egenskaper hos innehållet. Reglerna för hur denna 
omvandling skall utföras fungerar som länken mellan forskarens teori/hypoteser och data. Regler för 
hur kodning av texten skall genomföras är således en central del av forskningsdesignen. Vaije beslut 
rörande alternativa metoder att koda innehållet bygger på vissa antaganden som i sin tur påverkar 
vilka slutsatser som kan tillåtas dras av resultatet. Utan en uttalad teori som vägledning kan en 
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forskare knappast veta varför eller hur dokument skall analyseras, varav följer att det inte heller går 
att planera hur detta skall genomföras. Berelson slår fast att innehållsanalys står och faller med de ka
tegorier som definieras och att innehållsanalyser aldrig kan vara bättre än de kategorier som kodas.12 

Problemställningen definieras i termer av kategorier. Oavsett vilka innehållskategorier ett givet 
forskningsproblem ger upphov till finns vissa allmänna regler för konstruktion av kategorier. Kate
gorierna skall uppfylla följande krav: 

• avspegla forskningens ändamål och syften 
• vara uttömmande 
• vara ömsesidigt uteslutande 
• vara sinsemellan oberoende 
• bygga på en enda klassifikationsprincip 

Ett generellt problem som Weber (1990) diskuterar gäller frågan om kategorier av innehåll skall sät
tas upp i förväg e ller om de skall växa fram under analysen av det faktiska innehållet. Mot bruket av 
teoretiskt motiverade, i förväg antagna kategorier är argumentet att sådana påtvingar forskarens syn 
på texten och att det kan vara bättre att utnyttja de kategorier som textproducenterna använt.13 

Berelson (1952) anmärker dock att öppna kategorier i praktiken sällan leder till något nytt.14 

Analysenheter 
Utöver definition av vilka kategorier som innehållsdata skall klassificeras i måste de enheter som skall 
kodas bestämmas. Först bör mätenheten väljas, den specifika innehållsdel som karakteriseras genom 
att placeras i en given kategori. Som mätenhet väljs oftast en av följande enheter: det enstaka ordet 
eller symbolen, ett tema, dvs ett enda uttalande om ett visst ämne, karaktär, meningar eller stycken 
eller hela artikeln, filmen, boken eller radioprogrammet. 

Valet av enheter styrs av de krav som det specifika forskningsproblemet ställer och den typ av 
data som föreligger. Men valet av enheter påverkar resultaten av analysen. Olika experiment har ut
förts på bl a ledarartiklar i New York Times (Weber, 1990). Här visade sig större mätenheter leda till 
att graden av snedvridning betonades. 

När kategorier har formulerats och enheter valts återstår andra tekniska problem att lösa. De flesta 
av dessa problem är inte specifikt knutna till innehållsanalys utan är generella problem i samhälls
vetenskaplig forskning. Tre av dessa problem behandlas kortfattat: sampling, reliabilitet och validitet, 
alla av betydelse för designen av min egen innehållsanalys. 

Sampling 
Så snart en innehållsanalys ställer ett problem vars svar kan återfinnas i t ex dagspress, film eller riks
dagstryck är floden av tillgängligt material stor. Att studera hela populationen av dokument är ibland 
inte ens tänkbart, andra gånger vore det oekonomiskt eller onödigt, eftersom samplingtekniken, rätt 
tillämpad, ger lika generaliserbara resultat som studier av hela populationen. 

Vilka samplingtekniker som bör utnyttjas beror till stor del på den typ av population ur vilken 
urvalet skall företas och på de typer av slutsatser som skall dras. För att kunna dra ett sample måste 
först hela populationen vara känd, t ex en lista över alla dagstidningar om avsikten är att studera 
dagspress. Därefter kan, beroende på den typ av frågor som skall besvaras, sampling företas i steg: 
sampling av kommunikationskällor och sampling av dokument. 
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Samplingtekniker medför alltid risker för olika typer av samplingfel, dvs variationer mellan olika 
sampel härrörande från samma population. Systematiska samplingfel kan undvikas men kräver en 
teknisk kompetens som tillägg till tidigare krav. 

Reliabilitetsproblemct 
Reliabilitet avser den statistiska graden med vilken data är oberoende av mätinstrumentet. Reliabilitet 
är en funktion av kodarnas skicklighet och erfarenhet, klarhet i kategorier och kodningsinstruktioner 
samt graden av oklarheter/dubbeltydigheter i data. Eftersom egenskaperna hos data normalt ligger 
utanför forskarens kontroll, består möjligheterna att förbättra reliabiliteten i att förbättra kategorierna 
och öka kodarnas kapacitet. 

Redan språkets mångtydighet utsätter tidigt kravet på reliabilitet i analyser av innehåll för svåra 
prov. Något entydigt och en gång för alla fastslaget sätt att konstatera texters förhärskande mening 
saknas. Ju längre bort från det manifesta innehållet som mätningar av t ex värderingar eller teman för 
innehållsanalysen, desto mer fjärmar man sig från objektivitetskravet. McQuail (1994) påpekar i lätt 
ironiserande ton att innehållsanalyser uppvisar stora skillnader i reliabilitet beroende på försök att 
inkludera subjektiva indikatorer på mening. 15 

Särskilt tveksamma är mot denna bakgrund sådana antaganden som utgår från att det är möjligt att 
välja referenser i en text som på ett objektivt sätt förmår uttrycka textens egentliga mening. Ju längre 
bort man fjärmar sig från kraven på reliabilitet, skriver McQuail, 

.. .the easier it is to introduce categories and variables that will be useful for 
interpretation but 'low' in 'objectivity' and somewhat ambigous. This is 
generally true of attempts to capture references to values, themes, settings, style, 
and interpretative frameworks (McQuail, 1994, sid 278). 

0stbye et al (1997) beskriver hur reliabilitet i meningen intersubjektivitet kan mätas men varnar för 
övertro på reliabilitetsmätningar: 

Testing av reliabilitet er en forsikring mot at kodningen er resultat av den enkelte 
forskers eller koders fordommer og idiosynkrasier, men det er sjolsagt ikke noen 
garanti for objektivitet i betydningen samsvar med virkeligheten. I kvalitative analyser 
unngår man ofte reliabilitetsproblemene, ganske enkelt ved å la vaere å ta dem opp... 
(0stbye et al 1997, sid 218). 

Utförliga beskrivningar av problem knutna till reliabilitet finns bl a i Holsti (1969), inklusive beräk
ningar av olika reliabilitetskoefficienter, och hos Andrén (1981). Reliabilitet är således en förut
sättning för men garanterar inte validitet i forskningsresultaten. 

Validitet 
Validitet definieras ofta som den grad med vilken ett instrument mäter vad det är avsett att mäta. 
Validiteten i en innehållsanalytisk studie är intimt förknippad med forskningsdesignen, med valet av 
kategorier och innehållsenheter, valda samplingmetoder och reliabilitet. En innehållsanalys har 
validitet i den utsträckning dess slutsatser bekräftas av oberoende fakta. 

Även validitetsbegreppets mening har olika betydelse från studie till studie. Holsti (1969) och 
Krippendorff (1980) för relativt omfattande diskussioner kring olika validitetsbegrepp och hur vali-
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ditet kan påverkas av forskningsuppläggningen. Jag vill gärna instämma i deras slutsats: att betydligt 
större uppmärksamhet behöver inriktas på olika validitetsproblem, särskilt när det gäller att dra slut
satser om kommunikationens orsaker utifrån innehållsanalytiska data. 

Forskningsdesign 
Hela den process som slutligen leder fram till vissa resultat är forskaren ensam ansvarig för: beskriv
ning av de förhållanden under vilka data framskaffas, försvar av de analytiska steg som tas, bevakning 
av att processen inte favoriserar en typ av resultat på bekostnad av andra. Alla steg som tas under 
denna process måste göras kända; varje forskningsrapport måste innehålla en beskrivning av forsk
ningsdesignen, för att göra det möjligt för andra att utvärdera insatsen, upprepa processen eller ytter
ligare kvalificera resultaten. 

Enligt Krippendorff (1980) är en forskningsdesign med innehållsanalys uppbyggd i sekvenser. Ett 
steg följs av ett annat och beslut rörande en procedur fattas inte, eller omprövas, beroende av resul
tatet av en därpå följande procedur. Följden blir att ett fel som kan ha insmugit sig i forskningsupp
läggningen följer med ända till slutet. I en sekvensbearbetning av information är således fel kumu-
lativa eller multiplikativa. Om en komponent i forskningsdesignen är bristfällig, exempelvis så att den 
förstör relevant information, kan en följande komponent inte kompensera för förlusten eller åter
skapa det förstörda. Om observatörer inte registrerar sina observationer på ett tillförlitligt sätt kom
mer efterföljande analys, hur noggrant den än genomförs, inte att ge tillförlitliga resultat. 

Krippendorff rekommenderar att den som vill bekanta sig med innehållsanalys startar med att 
sätta sig in i grunderna och därefter genomför en mindre egen studie. Genom att försöka beskriva och 
förklara vad man faktiskt gör kommer man snart till insikt om hur man kan tolka sina data i symbo
liska termer, om vad olika procedurer innebär och om hur mycket mera kunskaper man behöver om 
de förhållanden som omger data innan man kan planera ett större projekt. Sådana väsentligt ökade 
kunskaper är specifika för disciplinen, det valda forskningsfältet eller det bestämda analysobjektet 
och måste inhämtas på annat håll. Jag har följt detta råd.16 

5.2.5 Diskussion och kritik 

Måltavla för kritik - naiv vetenskapssyn 
Innehållsanalys, särskilt i dess strängare Berelsonska definition, har utsatts för häftig kritik under det 
sena 60-talet och det tidiga 70-talet. Den s k kvantitativa innehållsanalysen blev likställd med naiv 
positivism, okritiskt anammande av kvantitativa tekniker, atomisering av innehåll och avsaknad av 
helhetssyn och teoribildning. 

En del av kritiken avser att innehållsanalytikerna så sällan diskuterar de svårigheter som är för
knippade med metoden.17 Innehållanalysen har levt i ett slags metodologiskt getto, menar Shapiro 
och Markoff (1997). Den relativa isoleringen från metoddebatten i stort inom samhällsvetenskaperna 
har t ex fördunklat att diskussionen om manifest och latent egentligen är ett specialfall av det klas
siska problemet med validitet.18 

Mycket av kontroverserna kring den kvantitativa innehållsanalysen har kretsat kring tanken att 
analysen är 'objektiv'. Kritiker som varit ute efter en naiv positivistisk syn har anmärkt att objekti
vitet i innehållsanalys liksom i all annan vetenskaplig verksamhet är ett omöjligt ideal som bara döljer 
och mystifierar de värden och intressen som ligger bakom all kunskapsproduktion. Innehållsanalys är 
naturligtvis inte objektiv i meningen värderingsfri; den analyserar inte allt som kan analyseras utan 
val träffas om vilka dimensioner eller aspekter i en text som är viktiga eller relevanta. Den subjekti
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vitet som ligger häri antas vara styrd av teoretiska ramar och forskarens förföreställningar, men inne
bär likväl att objektivitet i någon mera absolut mening inte kan hävdas i analysen. Min egen 
ståndpunkt överensstämmer med Hansen et al (1998) som säger: 

The criticism of positivist 'objectivity' criteria is by now both well-rehearsed and 
generally accepted, and it is indeed possible that a strictly positivist 'value-free' notion 
of objectivity was never what was intended in the first place in definitions of the 
requirements of content analysis. Thus it is perhaps symptomatic that later definitions 
of content analysis have omitted references to 'objectivity', requiring simply that 
content analysis be 'systematic' (Holsti, 1969) or 'replicable' (Krippendorf, 1980). 
(Hansen et al (1998, sid 95) 

Kvantitativt respektive kvalitativt 
Det kvantitativa kravet har ofta ansetts oavvisligt, både av metodens tillskyndare och kritiker. 
Kritikerna har ansett att kvalitativa metoder tillåter betydligt mer meningsfulla slutsatser där även 
hänsyn till innehållets kontext tillåts. Kritiken har också antytt att kraven på kvantifierbarhet leder 
till snedvridning av de problem som väljs ut för studier och att överdriven vikt läggs vid precision på 
bekostnad av problemens vetenskapliga signifikans. Företrädare för kvalitativa tekniker ifrågasätter 
även antagandet att, för att kunna dra slutsatser, de frekvenser med vilka vissa egenskaper förekom
mer i ett innehåll inte nödvändigtvis är relaterat till dess betydelse. En enda förekomst - eller avsak
nad - av en viss egenskap kan vara viktigare än de relativa frekvenserna av andra karakteristika. 

Holsti (1969) anser att dikotomin kvalitet/kvantitet är rigid och att även de mest rigorösa kvanti
tativa studierna utnyttjar icke-numeriska procedurer på olika stadier i forskningsarbetet. Innehålls
analysen bör utnyttja både kvantitativa och kvalitativa metoder för att låta dem komplettera varan
dra. Det är när forskaren förflyttar sig mellan dessa ansatser som det är mest sannolikt att insikter 
rörande innehållet och dess mening utvinns. 

Roberts (1997) menar att distinktionen mellan kvantitativt och kvalitativt går mellan mer deduk-
tiva, statistiska och bekräftande metoder respektive mer induktiva, icke-statistiska och explorativa. 
Roberts (1997) säger att en gränsdragning mellan kvantitativt och kvalitativt innebär att 

.. .the label, qualitative content analysis, being not only aptly applied to rigorous 
analyses of categorical data but also inappropriately applied to haphazard (and thus 
unscientific) analyses of such data (Roberts, 1997, sid 2). 

Ett annat sätt att dra gränsen är en fråga om "timing". Kvantitativt inriktade forskare definierar sina 
variabler och kodscheman i förväg och formulerar i förväg de frågor som data skall ge svar på enligt 
ett deduktivt schema, medan kvalitativa forskare undersöker sina data, prövar olika klassifikations-
scheman, innan man bestämmer sig för ett schema som passar data bäst enligt induktiva tankebanor. 

Ytterligare ett sätt att tydliggöra distinktionen kvantitativt/kvalitativt avser urvalet av enheter som 
granskas. Kvantitativa forskare gör statistiska urval medan kvalitativa forskare gör strategiska urval. 
Kvantitativa studier leder fram till generaliserbarhet i någon form, kvalitativa studier leder fram till 
slutsatser om hållbarheten i ens teorier. Hansen et al (1998) pekar på skillnaderna mellan kodning och 
tolkning. Även om kodningen är kvantitativ så är tolkningen av dessa kvantitativa indikatorer med 
nödvändighet alltid kvalitativ.19 Jag diskuterar längre fram avvägningen mellan kvantitativa och kvali
tativa inslag, med utgångspunkt från kravet på "disciplin". 

89 



Manifest och latent innehåll 
En tung del av kritiken orsakades av några av Berelsons definitionsmässiga krav på att endast det 
manifesta innehållet kan studeras och kravet på kvantifiering. Båda dessa krav har uppfattats som 
alltför restriktiva och delvis oklara (Hedman, 1979 och Rosengren, 1981). 

Måste innehållsanalys begränsas till det manifesta innehållet (textens klart framträdande ytme-
ning) eller kan den användas för att analysera även den latenta (mer djupliggande lager av) mening 
som kan finnas inbäddad i texten? Frågan om manifesta och latenta egenskaper kompliceras av att 
diskussionen förs på två olika nivåer. Kravet på objektivitet stipulerar att endast de symboler och 
kombinationer av symboler som faktiskt finns i meddelandet kan registreras. Detta innebär att när 
materialet kodas, dvs när specifika ord, symboler eller teman placeras i kategorier, begränsas kod
ningen till faktiska förekomster i dokumentet. På den andra nivån, dvs när resultaten tolkas, blir det 
tillåtet/nödvändigt att "läsa mellan raderna" och forskarens alla reserver av fantasi och intuition kan 
utnyttjas för att dra meningsfulla slutsatser från data. 

Shapiro och Markoff hävdar att distinktionen mellan manifest och latent är oklar. De slår till att 
börja med fast att varje studium av en texts mening måste vara baserad på dess manifesta innehåll. De 
menar vidare att det kan vara meningsfullt att dra slutsatser från det manifesta innehållet i en text om 
dess upphovsmän eller dess avsedda publik. Detta därför att samhällsvetenskaperna sist och slut
ligen strävar efter att lära oss något om människor och samhällen.20 

I den kvantitativa innehållsanalys som ingår i denna undersökning , kräver jag en identifierbar 
referens i texten, med en tydlig koppling till manifesta inslag, även för kodningar av perspektiv och 
värderingar, dvs moment i innehållsanalysen som handlar om hur ett ämne behandlas. 

Nordiska kontroverser 
Rosengren (1981) beskriver en nordisk konflikt kring innehållsanalys. Starkt förenklat kan den anglo
amerikanska empiriskt-deduktiva traditionen, med krav på systematisk och om möjligt kvantitativ 
forskning, sägas vara förespråkare för en kvantitativ innehållsanalys. Den europeisk-kontinentala 
traditionen, med större intresse för makrofenomen, mera politiskt radikal och kritisk, har sin mot
svarighet i den kvalitativa innehållsanalysen. Den våg av inflytande från klassiska kontinentala sam-
hällsfilosofer som var tydlig i Norden under slutet av 60-talet och början av 70-talet medförde en 
starkt polariserad vetenskaplig debatt om bl a innehållsanalys. Andrén et al (1972) ansåg t o m att 
"innehållsanalys bedrivs med falska pretentioner på vetenskaplighet". En av de innehållsanalytiska 
studier som enligt Rosengren (1981) diskuterades flitigast var Westerståhls (1972) studier av objek
tivitet och opartiskhet i Sveriges Radios nyhetsförmedling.21 

Jag vill för egen del liksom Sepstrup (1979) gärna lägga vikt vid möjligheterna att kunna bidra med 
kunskap på bredden, dvs med vissa förutsättningar för generalisering, något som mindre omfattande 
kvalitativa studier ger ett svagare underlag för.22 

5.2.6 Att kasta ljus över en forskningsfråga 
Min egen ståndpunkt, efter denna genomgång, är att innehållsanalys är en flexibel teknik för att ana
lysera stora textmängder, främst därför att den följer en beprövad uppläggning. Innehållsanalys bör 
fungera väl som vägledning för en översiktlig och pålitlig analys av medieinnehåll, om förfarings
sättet är tydligt redovisat. Vad innehållsanalys som metod inte kan föreskriva är sättet att definiera 
kategorier; vilka dimensioner av texten som skall inbegripas måste utgå från tydliga teoretiska 
utgångspunkter hämtade utanför metoden som sådan. Innehållsanalys ger heller inte någon vägledning 
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för tolkningen av de kvantitativa indikatorer som analysen frambringat eller för förståelsen av sam
band mellan text och en yttre kontext. Även här måste man utgå från de teorier som själva forsk
ningsproblemet är förankrat i. En traditionell kvantitativ innehållsanalys kan således vara nyttig för 
att skaffa fram material som kastar ljus över en forskningsfråga. Denna fråga måste vara intressant 
och relevant för att innehållsanalysen skall tillföra något. Och i tolkningen av materialet är man hän
visad till sin egen förmåga att bedöma innebörden av de kvantitativa mått som beskriver texten. 

Innehållsanalys kan också missbrukas. I själva verket kan mycket av den kritik som riktats mot 
metoden ha mera att göra med potentiellt och verkligt missbruk av metoden än med några inneboende 
svagheter utmärkande just för denna metod för datainsamling.23 

Det är med dessa insikter och varningar i åtanke som jag ger mig i kast med en ganska omfattande 
innehållsanalys, som därtill innehåller inslag som går utanför den mest traditionella formen för inne
hållsanalys. Uppläggningen framgår av det nästföljande avsnittet. 

5.3 Huvudstudiens design - kvantitativ innehållsanalys (med kvalitativa 
inslag) 

5.3.1 Problem och syfte styr designen 
Huvudstudiens design utgår från problemformuleringen, i vilken utsträckning europeisk politisk 
kommunikation uppstått i de nordiska tidningarna. Problemformuleringens teoretiska begrepp över
sattes tidigare till ett fåtal dimensioner i ett sökschema (avsnitt 2.6). Sökschemat avser politiska 
frågor, källor, institutioner och andra aktörer, olika perspektiv i Europabevakningen samt värderingar 
av integrationsprojektet. Schemat bygger på tidigare presenterade idéer om framing, där mitt intresse 
knyts till att identifiera och närmare beskriva dominerande typer av frames som utnyttjas för presen
tationen av europeiska politiska frågor (Entman, 1991 och 1993). Framing studeras dels i hela huvud
studien, dels särskilt i vad som i det följande kommer att kallas perspektiv och värderingar. 

Tablå 5:1. EG/EU i nordiska dagstidningar: Ett sökschema 

UTBUD 

PERSPEKTIV 

- Europabevakningens omfattning 

- Europeiska/internationella aktörer 

- Kontinuitet och uppföljning 
av sameuropeiska frågor 

- Europeiskt/globalt rumsperspektiv 

- Europeiska politiska 
ideologiska perspektiv 

- Europeiska politiska arenor 

- Europeiska/internationella källor 

- Debatt/många röster 

- Problemperspektiv i 
europeisk kontext 

VÄRDE RINGAR - Värdering av samarbetet/ granskning 

Detta sökschema definierar europeisk politisk kommunikation i dimensioner som huvudstudien med 
sin innehållsanalys åtminstone i princip bör kunna mäta. De flesta av dessa dimensioner av europeisk 
politisk kommunikation mäts genom vad som brukar kallas analys av utbudet, men tre dimensioner 
har tillkommit, varav två är försök att undersöka framing genom s k fasta frames: ideologiska 
perspektiv som tidigare har prövats inom det europeiska sakområdet och problemperspektiv som är 
allmänna men bör kunna passa politisk kommunikation. 
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Syfte och förklaringsperspektiv 
Huvudstudien syftar till att beskriva och analysera innehåll rörande EG/EU i fyra ledande nordiska 
dagstidningar under valda tidsperioder 1993 och 1996, varvid skillnader och likheter mellan 
tidningarna och över tiden kartläggs och analyseras. Delsyften är i korthet: 

• att relatera innehåll om EG/EU i de nordiska dagstidningarna till europeiska förhållanden 

• att analysera om innehåll om EG/EU i de nordiska dagstidningarna kan förstås som specifikt 
nationellt 

• att kartlägga om respektive lands relation till EG/EU påverkar innehållet i tidningarna. 
- om Finlands och Sveriges EU-medlemskap har förändrat bevakningen av EG/EU mellan 
1993 och 1996 i den finska och i den svenska tidningen 
- om Norges beslut att avstå från medlemskap har förändrat bevakningen i den norska 
tidningen 
- om Danmarks förändrade association har påverkat den danska tidningens innehåll. 

• att dessutom analysera om redaktionella omständigheter för respektive tidning påverkat 
innehållet om EG/EU. 

Metodproblem i gränslandet 
Det är till synes lätt att instämma i många forskares slutsats att oftast kanske en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ analys är att föredra.24 Däremot är det svårt att finna någon diskussion 
eller redovisning av hur en sådan god karamell åstadkoms. När är studier kvantitativa respektive 
kvalitativa? Hur ser det ut i gränslandet och vilka problem har olika forskare stött på och hur har de 
försökt lösa problemen? 

Man får ofta intrycket att man relativt problemfritt kan förflytta sig mellan de två ansatserna. 
Samtidigt lämnas man i stor ovisshet om vad olika forskare och skilda studier de facto avser. Man 
anar att uppfattningarna om vad som kännetecknar renodlat kvantitativa studier varierar stort mellan 
olika forskare/forskningsinriktningar. Jag har velat arbeta mer stringent med att bestämma vilka typer 
av variabler/kategorier som jag införlivar i innehållsanalysen. 

Kan man kalla analyserna av utbud, perspektiv och värderingar för disciplinerad? Är de förenliga 
med grundläggande vetenskapliga utgångspunkter som jag redovisat? Och hur långt bort från det 
manifesta innehållet törs jag röra mig med bibehållna krav på relevans och reliabilitet? 

5.3.2 Undersökningsdesign 
Denna undersökning syftar således till att upptäcka likheter och skillnader mellan fyra nordiska dags
tidningars Europabevakning under två tidsperioder och förändringar däremellan. Det handlar inte om 
att pröva i förväg uppställda specifika hypoteser om vari eventuella skillnader består. 

Likväl kan man inte närma sig ett omfattande datamaterial utan frågor, idéer om det som skall 
studeras. Man behöver begrepp och föreställningar om samband mellan förhållanden i de olika län
derna och innehållet i dessa länders medier. Som framgått av kapitel 4 har jag försökt att generera 
idéer om likheter och skillnader mellan de nordiska länderna med hjälp av litteraturen. Härigenom har 
jag identifierat ett antal områden inom vilka jag ser likheter och olikheter i den vidare samhälls-
kontexten, som kan tänkas avsätta spår i mediebevakningen av EG/EU. Det handlar om en europeisk 
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kontext (föreställningar om Europa och pågående samarbete inom EG/EU), en nationell kontext 
(utrikespolitisk orientering, inkl geopolitisk situation, ekonomiska förhållanden och politisk kultur) 
och en kontext som beror av respektive lands relationer till EG/EU. Till dessa kontexter kommer en 
medienära redaktionell kontext (professionella värderingar, ägarförhållanden, redaktionell policy, re
surser för utrikesbevakning mm). 

En diskussion av tänkbara samband text/kontext förs i huvudstudien med utgångspunkt från 
sökschemat på tre innehållsanalytiska nivåer: 

• Analys av utbud. Kan man förstå t ex fördelning av innehållet beträffande utrymme, ämnes
val, aktörer, källor, tyngdpunkter i debatt och ledarkommentarer i termer av skillnader i 
europeisk, nationell och redaktionell kontext? 

• Analys av perspektiv. Kan man förstå t ex ideologiska perspektiv och kodningar av 
problembestämningar, i termer av nämnda kontextuella skillnader? 

• Analys av värderingar. Förefaller tidningarnas värderingar av EG/EU-samarbetet hänga 
samman med kontexten på något påvisbart sätt? 

Vid förflyttningen mellan utbuds-, perspektiv- och värderingsanalyserna, försöker jag således kon
sekvent tillämpa samma förklaringsperspektiv, en europeisk kontext, en nationell kontext, en rela
tionskontext och en redaktionell kontext. Detta i överensstämmelse med Webers (1990) krav på att 
texter måste relateras till den kontext som producerade dem eller till något som texterna åstadkom.25 

Måtten på den politiska kommunikationen, som den iscensätts i innehållet i medierna, växlar dock 
och vi förflyttas med Webers (1990) terminologi över "measurement", "indication", till "interpreta
tion" : från konkreta och kvantitativt mätbara innehållsaspekter (utbud), via analyser av ideologi och 
slag av problem (perspektiv), till renodlat värderande bedömningar, uttalanden, accepterande eller 
avståndstagande omdömen (värderingar).26 

Nu närmast beskrivs de delar av undersökningsdesignen som avser val av analysenhet, urval av 
tidningar och undersökningsperiod. Därefter beskrivs designen av de olika nivåerna i innehållsana
lysen - utbud, perspektiv respektive värderingar. 

Analysenhet 
Som analysenhet använder jag i denna studie hel artikel, när den helt och hållet eller huvudsakligen 
handlar om EG/EU. Som framgår av det följande kan upp till tre kodningar göras för samma före
teelse i en artikel. För artikel som endast delvis handlar om EG/EU används som analysenhet del av 
artikel, med 5 spaltcentimeter som minsta mått. Exempel på fall då en artikel endast delvis berör 
EG/EU, men ändå innehåller viktiga perspektiv på det europeiska samarbetet är intervju med fin
ländska presidentkandidater, vari deras hållning till EG/EU redovisas som en av flera frågor. 

I de flesta studier som jag har tagit del av används nästan konsekvent hela artiklar utan att man 
närmare går in på de problem som uppstår. Dubbel- och trippelklassificering av variabler kan ses 
som sätt att bemästra en del av de problem som ligger i att samma artikel kan handla om flera ämnen 
och flera aktörer, ha flera källor, ge uttryck för flera olika ideologiska inslag etc. 

Allt redaktionellt material som på ett eller annat sätt handlar om EG/EU ingår i analysen: nyheter 
på t ex inrikes-, utrikes-, kultur- eller ekonomisidor samt ledare, debattartiklar, krönikor och insän
dare. Även notiser och kuriosa är med, i syfte att fånga upp hela den bild som dagstidningen presen
terar av EG/EU.27 Uteslutna är endast artiklar där EG/EU nämns i förbigående, t ex i uppräkningar 
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utan samband med artikelns huvudsakliga innehåll. Genomgången av tidningar sker manuellt och re
sulterar i 648 artiklar 1993 och 766 artiklar 1996. 

För delar av innehållanalysen gör jag en uppdelning på Nyheter och Åsikter, bl a för att studera 
om t ex ideologiska perspektiv eller värderingar har olika fördelning på nyhetssidor och åsiktssidor. 
Detta är en grov och på sätt och vis tveksam uppdelning (ledare buntas t ex ihop med insändare), 
men materialet tillåter knappast en mer långtgående indelning i genrer. 

Urval av tidningar. 
Med hänsyn till att studien berör en politisk fråga av betydande dignitet har jag bedömt det som 
naturligt att i denna studie välja den i varje land dominerande tidningen eller åtminstone en av de 
största. Eftersom min finska inte räcker till har jag valt den största svenskspråkiga tidningen i 
Finland, Hufvudstadsbladet (istället för Heisingin Sanomat, det naturliga valet). Urvalet blev: 

• Politiken (Danmark) 
• Hufvudstadsbladet (Finland) 
• Aftenposten (Norge) 
• Dagens Nyheter (Sverige) 

Samtliga tidningar är borgerliga och positiva till ett utvidgat och fördjupat europeiskt samarbete och 
kan tillsammans betecknas som ledande i respektive land, självklart utan att nödvändigtvis spegla 
hela det opinionsmässiga spektrat i respektive land. Det begränsade urvalet i varje land är ur resurs
synpunkt en nödvändighet och innebär att studien närmast får karaktär av fyra fallstudier, något som 
inte är ovanligt vid jämförande internationella studier. Som tidigare nämnts gör det begränsade antalet 
tidningar det principiellt svårt att särskilja nationella och redaktionella influenser på innehållet. 

De olikheter som föreligger mellan tidningarnas storlek och resurser m m kan anses vara en del av 
den redaktionella kontext som kan bidra till förståelsen av likheter och skillnader i innehållet. 

Undersökningsperiod 
Ursprungligen avsåg jag att i en inledande nordisk studie begränsa tidsperioden till en månad med 
början i mitten av januari 1993, för att bl a täcka bevakningen av de svenska och finländska med
lemsansökningarna. När efterhand Norge inledde sina förhandlingar den 1 april, framstod det som 
önskvärt att utsträcka studien över detta datum. Studiens första etapp kom således att omfatta i det 
närmaste ett kvartal, de tio veckor som infaller mellan 25 januari 1993 - 7 april 1993 och spänna över 
de under denna period viktigaste händelserna i de nordiska ländernas relationer till EG. Den danska 
folkomröstningen om den nationella kompromissen den 18 maj faller utanför, men de inledande för
postfäktningarna i kampanjen kan skönjas. Det kan sägas att studien omfattar någorlunda likartade 
högintressanta månader i varje land och att bevakningen bör hålla hög intensitet under perioden. En 
företeelse som försvårar jämförbarhet är att Danmark under denna period är ordförandeland i EG och 
därmed har ansvaret att samordna gemenskapens aktiviteter och möten, den funktion som Finland 
fullgjort under 1999 och Sverige fullgör 2001. 

För studiens andra etapp har jag valt en lika lång tidsperiod som låg så långt fram som möjligt när 
datainsamlingen inleddes. Med hänsyn till projektets tidsplan har därför en lika lång period under 
hösten 1996 valts, också fylld med vad som förefaller vara för EU avgörande händelser, bl a Rege
ringskonferensen om en revidering av Maastricht-traktaten. Regeringskonferensen behandlar frågor 
av stor vikt för utvecklingen av det framtida samarbetet i Europa och därför förväntas mediebevak
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ningen vara mycket intensiv även under den andra perioden, 7 oktober - 18 december 1996. Ett val 
infaller under perioden, det finska valet till Europaparlamentet (även kommunalval). I övrigt kan jag 
hålla fast vid tanken att studera Europasamarbetet vid sidan om valperioder.28 Urvalsperiodernas 
början och slut har också anpassats till inledning och avslutning av parlamentsmöten i de nordiska 
länderna. Denna period ligger dock relativt nära den stora förändringen - medlemskapet - för Finland 
och Sverige den 1 januari 1995. 

Urvalet av dagar är utformat på samma sätt för de båda perioderna 1993 och 1996. Dels ingår den 
första och sista hela veckan för vardera perioden. Dels har ett slumpmässigt urval av dagar (tre mån
dagar, tre tisdagar osv) omvandlat de mellanliggande åtta veckorna till tre konstruerade veckor, s k 
typ veckor, för vardera urvalsperioden. De hela veckorna motiveras av mitt önskemål att även kunna 
följa rapporteringen av en händelse eller ett skeende över flera sammanhängande dagar samt av att få 
en likformighet jämfört med 1993 års urval. Söndagar ingår inte i urvalet. 

I det följande beskriver jag innehållsanalysens uppläggning på de olika nivåerna och diskuterar 
problem och frågor som infinner sig. En komplett redovisning av de variabler som kodas finns i den 
s k Kodboken i Bilaga 1. 

Utbudsanalysen är rimligen minst problematisk vad gäller krav på disciplin i forskningen, men 
även den behöver utsättas för en granskning med dessa utgångspunkter. 

5.3.3 Utbud 

I utbudsdelen studerar jag sådan framing av innehållet som sammanhänger med 
- nyhetsvärdering, dvs frekvens och omfång beträffande ämnesområden, institutioner samt 
presentation (placering i tidningen mm) 

- elitgruppers och makthavares närhet/tillgång till medierna: vilka uppträder, vilka deltar i debat
ten, vilka är sagesmännen (aktörer och källor), varifrån kommer materialet (kanaler som byråer, 
korrespondenter, hemmaredaktionen), vilka är arenorna, (vilka orter daterar sig händelser från)? 

- rums- och tidsbestämningar (betoningen av det nära respektive det avlägsna i tid och rum) 

Ämnesområden 
Jag kategoriserar tidningsartiklar efter ett eller flera ämnesområden. Nyhetsmaterialet emanerar till en 
del från EG/EU:s egna institutioner eller den nationella administrationen och kan då hänföras till olika 
sakområden efter vilket direktorat eller ministerium det handläggs i (jämför Wallin 1994). I min 
ämnesförteckning har jag valt att ge dem suffixen -politik, t ex jordbrukspolitik, konsumentpolitik, 
handelspolitik. Min sammanfattande beteckning på dessa kategoriseringar är Politikområden. 

När det gäller det som händer i det egna landet, som detta t ex avspeglas i EG/EU-bevakningen 
(jämför Siune, 1991) är även andra ämnen relevanta. Ett ämnesområde berör institutionella frågor 
inom EG/EU, t ex parlamentets inflytande eller kommissionens makt samt EG/EU:s relationer med 
olika länder, medlemsländer, ansökarländer och andra. 1993 står i fokus EG/EU:s relationer med de 
länder som ansöker om medlemskap i EG/EU och (i Danmarks fall) länder som har folkomröstning. I 
en nordisk studie är det också av särskilt intresse att fånga upp eventuella nordiska aspekter, t ex 
bevakningen av grannländernas relationer till EG/EU eller eventuella gemensamma nordiska stånd
punkter. Min sammanfattande beteckning på denna andra grupp av ämneskategoriseringar är 
Institutioner/relationer. 

Sammantaget kategoriserar jag innehållet längs ca 25 ämneskategorier, med 3-9 undergrupperingar. 
För varje artikel kan upp till tre ämnen kodas (Ämne I, II och III), varvid den första kodningen avser 
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det ämne som dominerar innehållet. De tre kodningarna sker över både politikområden och institutio
ner/relationer samtidigt, varför den ena gruppen kan dominera i ämneskodningarna. 

Placering 
Jag kodar artiklar och delar av artiklar i denna studie efter placering, d v s på vilka sidor i tidningen 
de återfinns: förstasida, ledarsida, debattsida, nyhetssida (inrikes- och utrikessida), ekonomisida, 
kultursida och en kategori 'övrig sida'. Kodning av placering är ibland problematisk, t ex ser ledar
sidor olika ut i olika tidningar, ekonomisidan kan ha olika bredd, debattmaterial hanteras olika osv. På 
vissa sidor görs uppdelningar, t ex i debatt, krönikor och insändare, men avgränsningarna är ibland 
diffusa och tidningarna gör förändringar under åren i samband med större omgörningar. 

Förstasidesplacering innebär att tidningen lyfter fram en företeelse som särskilt betydelsefull, en 
placering på affärssida att nyheten i första hand är av intresse för näringslivsintresserade osv. Place
ring säger således en del om hur materialet värderats, nyhetsmässigt och i andra hänseenden. 

Utsiktspunkter 
Jag kodar ortsangivelse, dateringsort i denna studie på 17 namngivna europeiska städer samt en kate
gori Övriga. Dateringsorten är ofta den ort där en händelse ägt rum, men ibland snarare den ort där 
källan, kanalen råkar befinna sig. När det gäller artiklar om europeiskt samarbete kan man vänta sig 
att det ofta är fråga om de orter där EG-organen ligger, där möten äger rum, där korrespondenter eller 
utsända placerats. Frekventa dateringar kan också förväntas vara de orter där bedömningar av konse
kvenser görs, d v s i medlemsländer eller i länder som har ansökt om medlemskap. Dateringsorten kan 
säga något om hur omfattande nyhetsnät en tidning har för det europeiska. 

Kanaler 
För varje artikel kodas upp till tre kanaler (Kanal I, II och III), där den första kodningen försöker be
stämma vilken kanal som spelat störst roll för innehållets publicering. Kanaler anger hur materialet 
kommit in till tidningen, t ex skiftande bidrag från egna utrikeskorrespondenter, utsända medarbetare, 
internationella, nordiska och nationella nyhetsbyråer, hemmaredaktion, experter och opinionsbildare. 
Fördelningen på nyhetskanaler torde påverka innehållet i olika avseenden, t ex beträffande mång
falden av röster som bereds utrymme att analysera, förklara och värdera företeelser rörande EG/EU. 

Källor 
Källor kodas i denna studie som EG/EU-källor, nationella källor, nordiska eller internationella källor 
(utanför EG/EU), samt skribenten själv. Inom varje huvudgrupp av källor görs en uppdelning på 
politiker, tjänstemän, skriftlig källa, intressegrupp, annat medium, expert och övrig källa. Upp till tre 
källor kan kodas (Källa I, II och III), varvid den första kodningen avser den mest framträdande källan 

Många källor till nyheter och debatt om EG/EU, förväntar jag skall återfinnas i Bryssel, Strasbourg 
och Luxemburg, EG/EU:s huvudstäder, där de viktigaste gemensamma organen är placerade. Här 
finns liksom på nationellt plan politiker, ämbetsmän, experter och andra elitpersoner samt en uppsjö 
av skriftliga källor. Källor till artiklar i tidningarna om europeiskt samarbete är även andra medier, 
företrädare, dokument i medlemsländer eller länder som ansöker om medlemskap. Journalisten själv 
kan framstå som källa, t ex när denne själv har iakttagit ett händelseförlopp. Ibland kan källan hemlig
hållas eller inte närmare anges för att skyddas. Gränsen mellan källa och aktör är inte alltid glasklar. 
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Aktörer 
Aktörer kodar jag som EG/EU-aktörer, nationella aktörer, nordiska aktörer respektive internationella 
aktörer (enskilda länder eller namngivna organisationer),. För de tre förstnämnda aktörsgrupperna kan 
kodas namngivna institutioner, kategorier av ledande personer och intressegrupper. För 1996 utökas 
antalet aktörskategorier med 'Regeringskonferensen, IGC' och med 'Östersjöländerna'. För varje 
artikel kan upp till tre kodningar av aktör göras (Aktör I, II och III), där den första kodningen avser 
den aktör som spelar den viktigaste rollen. 

Jag har i likhet med Wallin (1991) valt att definiera aktör som den som handlar, utför något, står i 
centrum för uppmärksamheten (av-aktör) eller som den som är föremål för någon åtgärd, utsätts för 
någonting och som intar någon form av huvudroll i texten (om-aktör). 

Rumsbestämningar 
Jag ställer mig frågan om utblickarna i de nordiska dagstidningarna primärt är nationella eller euro
peiska (jämför Blumler et al, 1983). Kanske finns därtill regionala och nordiska rumsbestämningar 
samt några som skulle kunna kallas globala.29 Högst tre kodningar av rum kan göras (Rum I, II och 
III), varvid den första kodningen försöker fånga det centrala i den rumsliga förläggningen. 

Tidsbestämningar 
Högst två tidsbestämningar kodas avseende vardera Tid framåt och Tid bakåt, för de artiklar som 
innehåller en identifierbar tidsaspekt. Jag föreställer mig att journalister berättar i nuet, men också ser 
bakåt och använder sig av historiska erfarenheter. Ofta är det journalister som skriver historia, inte 
bara första gången, i nyhetsrapporteringen, utan också den första återberättelsen, i olika former av 
återblickar.30 Tidsbestämningar har också andra bottnar, i synen på social förändring och kritisk 
forsknings syn på naiv framstegstro.31 

Vilka sorts tidsperspektiv som kan vara relevanta är inte utan vidare givet, men jag försöker fram
för allt fånga upp skillnader mellan tidningarna i fråga om långa framtids- respektive tillbakablickar. 

Diskussion av utbudsanalysen 
Mitt val av i förväg uppställda kategorier har styrts av de föreställningar jag har om hur innehåll om 
EG/EU kan bli föremål för framing avseende just nyhets värdering, elitgruppers roll samt rums- och 
tidsföreställningar. I praktiken bygger mycket av kategorierna på det arbete som är nedlagt i tidigare 
studier om bevakningen av EG/EU, t ex Siune (1991) och Wallin (1994).32 Särskilt den förstnämnda 
har i successiva undersökningar utvecklat sitt schema av kategorier för att bättre fånga upp faktiskt 
förekommande frågor. Samtidigt har hon härigenom demonstrerat hur kategorier naturligen växlar över 
tiden, efter sammanhanget. 

Kodningen av utbudet är i högsta grad disciplinerad, i den meningen att den nära följer procedurer 
som etablerats i tidigare kvantitativa innehållsanalyser. Vi rör oss här konsekvent med mätningar av 
kvantitativa förhållanden, på vad Weber kallar measurement (att jämföra med t ex indication eller 
interpretation), Weber (1990, sid 70-80). Weber diskuterar utförligt svagheterna i de premisser som 
dessa mätningar bygger på, t ex huruvida en hög frekvens av ett ämne betyder att det är viktigare eller 
att icke-förekomsten av ett ämne gör ämnet oviktigt. Likväl bildar mätningar av detta slag utgångs
punkten för mera ingående analyser och kan knappast förbigås i en innehållsanalytisk studie. 

Jag konstaterar att min innehållsanalys av nordiska tidningars bevakning av EG/EU inte strävar 
efter att kartlägga vad som hänt "där ute", i det europeiska integrationsprojektet, utan bara samman
ställer och jämför ett antal aspekter av hur medier/journalister i olika länder skapat bilder av vad som 
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verkar försiggå inom det europeiska samarbetet. Inget försök görs i denna studie att jämföra med vad 
som i någon mening faktiskt ägt rum. Wallin (1994) gör sådana jämförelser, där han använder EG:s 
nyhetsbrev som ett mått på verkligheten, s k extra-media data. De stora skillnader han finner, mellan 
EG:s nyhetsbrev å ena sidan och svensk dagspress samt TT å andra sidan, visar på svårigheterna bl a 
när det gäller att hitta oberoende extra-media data. EG:s nyhetsbrev är, som jag ser det, en myndig
hetstidning, där man kan vänta sig att bilderna av vad som pågår är tillrättalagda. 

Innehållsanalyser, även kvantitativa analyser av utbudet, rör sig således på just det plan, där 
aktörer, journalister och andra, med olika personliga och andra utgångspunkter, tillsammans kon
struerar olika verkligheter. I den komparativa ansatsen är det ju i själva verket dessa olika konstruk
tioner som jämförs och som förstås med hjälp av olika kontexter. Även om således verkligheten inte 
undersöks, antas det dock finnas ett faktiskt händelseförlopp, som skulle ha återgivits lika i alla län
der, om inte förutsättningarna för den politiska kommunikationen hade växlat. Även detta påstående 
kan dock ifrågasättas, då det europeiska förlopp som avser det ena nordiska landet delvis är ett annat 
än det förlopp som avser de andra länderna, t ex vad avser kontakter mellan europeiska organ och 
respektive lands institutioner eller beträffande debatten i respektive land. 

I den kvantitativa utbudsanalysen är mätningarna konsekvent byggda på manifesta företeelser i 
artiklarna och utrymmet för tolkningar är relativt litet, även om valet av variabler och klassificeringar 
i ämneskategorier m m kan göras på många andra sätt. 

5.3.4 Perspektiv 
Olika ansatser 
På nästa nivå är det min ambition att gå ett steg längre och undersöka hur tidningarna organiserar ny
heter om EG/EU och översätter till något som kan vara av betydelse i olika sammanhang. Perspektiv 
har anknytning till Webers diskussion av indication 33 Perspektivbegreppet bygger på den tidigare 
diskussionen om frames, dvs hur man skapar mening åt händelser t ex genom att anknyta till någon 
föreställningsram som är bekant. 

När det gäller politisk kommunikation har jag valt att låta mig inspireras av två olika ansatser, den 
ena med anknytning till tidigare presenterade europeiska komparativa studier i politisk kommuni
kation (Blumler, J.G., red 1983). Därmed också sagt att den första ansatsen - ideologiska perspektiv 
- ligger nära den kvantitativa innehållsanalysens utbudsdel och frames som utvecklats inom det 
specifika ämnesområdet för denna undersökning. Ansatsen har direkt släktskap till Schultz' (1983) 
begreppsbildning som utvecklades i forskningen kring det första gemensamma valet till Europa
parlamentet. Jag försöker således direkt analysera ämnesspecifik framing av politisk kommunikation 
om EG/EU. 

Den andra ansatsen är mera generell och abstrakt till sin karaktär, men ligger nära det politiska 
livet där en viss problemorientering pekar ut både problemets omfattning, orsaker och eventuella lös
ningar. Jag tror att vad jag kallar problemperspektiv har stor potential när det gäller att fånga hur 
politiska frågor konstrueras i medierna som olika typer av problem, t ex sådana som handlar om för
lust av värde eller behov av värde. Även förnekande av problem kan förekomma liksom referenser till 
tidigare problem och lösningar. 

Maximalt tre kodningar av respektive ansats (ideologiska och problemperspektiv) kan göras per 
artikel, där den första kodningen avser artikelns överordnade innehåll och därefter i fallande grad bi
eller underordnade inslag. På detta sätt kan det dominerande perspektivet lyftas fram. Samtliga kod
ningar av perspektiv bygger på manifest innehåll. De bägge ansatserna redovisas i det följande. 
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Ideologiska perspektiv 
Ideologiska perspektiv berör samarbetets mål och mening eller folkligt motstånd mot detsamma. De 
ideologiska teman som utkristalliserats i studierna av det första Europavalet bestod ursprungligen av 
20 underteman, ingående i "Visions of Europe". Dessa reducerades till sex grundkategorier (somliga 
hade likartad betydelse, andra baserade sig på ett gemensamt ursprung, vilket framkommit genom 
multidimensionella analyser). Schultz (1983) menar att kategorierna "have a quite precise definition 
to some extent resembling political slogans" (sid 247). 

Var och en av de resulterande kategorierna karakteriseras av en etikett som uttrycker dess mest 
centrala betydelse. De ursprungliga 20 underteman som använts tjänar här som exemplifiering av 
innebörden i de sex kodningarna: 

Enighet Förenat Europa. Europeisk identitet. 
(unity) Internationell/europeisk samverkan. 

Ett Europa med öppna gränser. 

Inflytande Europa som ett sätt att få inflytande. Europeisk makt. 
(influence) Europa: EEC/EG/EU som en väg till fred. 

Demokratisering Demokratisering av Europa. Socialism genom Europa 
(democratization) Liberal demokrati genom Europa. 

Kommersialism Europa för bankirer, handel, multinationella företag, 
(commerce) 

Alternativ Alternativ till Europa. Ett annat Europa. Federalt 
(alternatives) Europa. Konfederalt Europa. Regionernas Europa. 

Ett Europa innefattande Central- och Östeuropa. 

• Nationalism Nationellt oberoende. Nationell identitet. Nationalism 
(nationalism) 

Diskussion av ideologiska perspektiv 
Som de ideologiska perspektiven har definierats, i anslutning till Blumlers et al omfattande arbeten, 
framstår de som paraplybegrepp till ämnen eller teman, med motsvarighet i innehållet i respektive 
artikel. Att tillskriva vissa grupper av ämnen karaktär av abstrakta ideologiska dimensioner genom 
den multidimensionella analysen är inte helt okomplicerat. Man kan förstås fråga sig hur de processer 
ser ut som förvandlar vissa inslag i en artikel till ett underliggande ideologiskt perspektiv. 

Avlägsnar jag mig från mina vetenskapliga utgångspunkter i denna analys av ideologiska perspek
tiv? Nja, fortfarande betraktar jag medieinnehållet som konstruktioner av en verklighet som inte 
enkelt kan observeras eller mätas. Att jag accepterar att den politiska kommunikationen påverkas av 
hur politiska frågor ges en övergripande betydelse av aktörer eller redaktioner med skilda motiv rub
bar knappast mina ontologiska och epistemologiska antaganden. 

Det framgår av det föregående att analysen av ideologiska perspektiv i princip bygger på mani
festa inslag i respektive artikel, även om sammankopplingen av flera element leder fram till något som 
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skulle kunna kallas latent innehåll.34 Ett problem är att endast vissa artiklar lämpar sig för denna typ 
av analys och att detta urval kan sägas tillföra ett mått av godtycke till studien. 

Sammantaget behöver den planerade analysen av ideologiska perspektiv inte föra så värst långt ut 
på det sluttande plan som leder bort från vedertagna krav, även om jag inte kan kalla den för tradi
tionell kvantitativ innehållsanalys. Är den då istället kvalitativ innehållsanalys - trots att frekvenser 
av manifesta inslag sammanställs och tolkas ? 

Problemperspektiv 
Begreppet problemperspektiv härrör från Edelstein et al (1989) som inom ramen för ett omfattande 
samarbete med internationella forskare elaborerat och utprovat det teoretiska begreppet "problematic 
situation". Begreppet har kommit att sätta stark prägel på dessa forskares komparativa studier av 
kulturella skillnader i kommunikationsbeteenden. 

Starkt förenklat kan man säga att begreppet problematisk situation framstod som lösningen på 
flera av de svårigheter som normalt måste överbryggas i ett komparativt projekt med deltagande av 
forskare från flera länder/kulturer. I sådana sammanhang saknas ofta omedelbar, gemensam samsyn 
vad gäller begrepp och variabler (som nyheter, trovärdighet, allmänna opinionen, agenda), och därför 
måste en gemensam bas etableras för jämförbarhetens skull. Edelstein och hans kollegor utvecklade 
en samsyn där det i en komparativ analys ansågs det vara en fördel med en kognitiv variabel, i för
hållande till de betydligt vanligare attitydvariablerna. Människor i alla kulturer har problem, tänker 
på problem och försöker lösa problem, dvs problem går i den meningen att jämföra direkt. 

Utgående från två forskningstraditioner om kommunikationens roll i hanteringen av problem, fann 
man att en bortglömd aspekt inom dessa traditioner var hur samhällen medvetandegör och bearbetar 
problem just genom kommunikationsprocesser. Edelstein och hans kollegor knyter samman forsk
ning om hur ämnen problematiseras och börjar anta eller ges en vidare mening , "the problematization 
of a topic" med sociologisk forskning om hur sociala problem uppträder som resultat av en kollektiv 
process.35 Till dessa knöts John Deweys definitioner av problematic situations och de pro-cesser 
som utlöses kring intresset att lösa dessa problem - särskilt när problemsituationen är tvetydig. 

John Deweys namn förknippas ofta med pedagogisk forskning men också med ett pragmatiskt-
kritiskt samhällsintresse som haft stort inflytande på amerikanskt tänkande. Dewey betraktade den 
politiska demokratin som summan av individers anpassningar till ett antal problemsituationer, ingen 
den andra helt lik, som tagna tillsammans tenderade att konvergera mot ett gemensamt resultat. 
Dewey såg samhället som fullt av problem, utan att låta sig nedslås av detta. Det är Dewey och 
forskare som fortsatt att studera i hans spår som gett upphov till den taxonomi av problem
situationer på vilken Edelstein et al bygger sitt formella schema. 

En annan av de många rötter som knyts till begreppsbildningen kring problemsituationer är den 
amerikanska forskning som stimulerat valstudier och Gallupundersökningar och den numera stan
dardiserade frågan "the most important problem" (MIP). Det är med nära anknytning till sådana 
identifieringar av väljarnas respektive mediernas hierarkisering av MIP som agenda setting studeras. 

Major (1992) finner tydliga skillnader mellan amerikanska och franska mediers valbevakning, både 
rörande benägenheten att överhuvud taget definiera sakfrågor i termer av problem och i termer av 
vilka problemkonstruktioner som förekom. Delvis finner hon att skillnaderna kan härröra från skill
nader i de politiska systemen. I Frankrike är motsättningarna mellan politiska grupperingar större, 
medan samförstånd värderas högt i USA, 

Forskningen kring nyheter och nyhetsurval stimuleras av ambitioner att kunna klargöra varför 
vissa nyheter lyckas tränga igenom de många hinder som finns på vägen, men inte andra. Denna 

100 



forskning utgår nästan alltid från ämnen och ämneskategorier och bygger på innehållsanalyser, oftast 
kvantitativa. En brist är att resultaten ofta ger breda svep över nyhetsbevakningen men liten inblick i 
det sammanhang som omger dessa specifika ämnen Här är det min förhoppning att begreppet 
problematic situation ska kunna, efter en första ämnesnivå, erbjuda mera av insikt om vilken sorts 
problemperspektiv det är som presenteras. Vi vet från bl a forskning kring opinionsbildning och 
agenda setting att den exakta betydelsen av en fråga förändras över tid, frågor försvinner ur den all
männa debatten för att kanske återvända med delvis ny betydelse. Eftersom jag även vill studera hur 
EU-bevakningen förändras över tid så finner jag här ytterligare ett skäl att koda problemperspektiv. 
Problemaspekter som knyts till en politisk fråga kan variera, utvecklas och förändras över tid. 

Slutligen är jag tilltalad av begreppet problematic situation som betecknande för något allmän
giltigt och mångkulturellt med viss anknytning till Hofstedes (1991) definitioner av nationell kultur. I 
Hofstedes studie - som jag berört i kapitel 4 om förklaringsperspektiv - särskiljer sig de nordiska län
derna ofta som grupp från andra länder men skiljer sig sinsemellan bl a beträffande den dimension 
som han kallar uncertainty avoidance. I förkortad form kan Edelsteins operationalisering av 
problematic situation uttryckas så att begreppet definieras som ett "bristförhållande som kräver 
uppmärksamhet och handling".36. 

Med utgångspunkt från Edelsteins et al teori klassificerar jag varje artikel efter huruvida den kan 
för-knippas med problematic situations. För varje artikel kan upp till tre kodningar göras (Problem I, 
II och III), varvid den första kodningen avser den dominerande problembilden. Alla artiklar som inne
håller tydliga uttryck för problem relaterade till EG/EU klassificeras enligt åtta problematiska 
situationer. 37De tre första kan ses som problem antingen på individ- eller samhällsnivå: 

• Berövande av värde Individen/samhället upplever att man en gång förfogade 
(Loss of value) över något som man inte längre förfogar över. 

• Behov av värde Problemet konstrueras i termer av ett individuellt/samhälleligt 
(Need for value) behov som måste tillgodoses för att komma tillrätta 

med problemsituationen. 

• Konflikt Motsättningar, oenighet eller en allmän missämja 
(Conflict) mellan individer/grupper eller institutioner/nationer. 

• Obestämd situation Problemet är förknippat med osäkerhet. 
(Indeterminate situation) 

• Blockering En individ, grupp eller nation arbetar mot ett mål och 
(Blocking) någon aktör eller omständighet avbryter arbetet mot detta mål. 

• Steg mot en lösning Förslag läggs fram eller krav ställs som innebär 
(Steps toward a solution) lösningar på detta problem. 
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• Förnekande av problem 
(Denial of a problematic 

situation,) 

• Konsekvenser av tidigare 
lösningar (Consequences 

of earlier solutions) 

Diskussion av problemperspektiv 
De studier som jag tagit del av som genomförts med problematic situation som teoretisk och meto
dologisk ansats präglas av väl genomarbetade begreppsdefinitioner, kodscheman och analyser och är 
även i övrigt tydliga exempel på vad som här kallats disciplin i forskning. De frågor som ställs är i 
stor utsträckning kvantitativa, t ex beträffande hur vanligt det är i respektive land att nyheter pro-
blematiseras, eller hur vanligt det är att problematiseringen sker på individ- respektive samhällsnivå. 
Resultaten analyseras vid komparativa studier ofta i anslutning till teorier om kulturella skillnader 
mellan respektive samhälle, dvs man letar efter samband mellan medieinnehåll och strukturella fak
torer, mellan text och kontext. 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är liksom i annan innehållsanalys innehållet som verk
lighet, skapat i samspelet mellan faktiska händelser 'där ute', aktörer (politiker,journalister m fl) och 
kontextuella förhållanden som t ex ekonomi, historia och politisk kultur. Medvetenheten om att inne
hållet i medierna är en rekonstruktion av något som hänt innebär inte att jag avlägsnar mig från den 
empiriska huvudfåran i samhällsvetenskaplig forskning. 

Däremot avlägsnar man sig raskt från det reliabilitetskrav som ställs på kvantitativa innehålls
analyser, i riktning mot de mjukare data som McQuail (1994) menar ger större utrymme för oklar
heter i tolkningen. Analyser av problemperspektiv innebär att man rör sig i tangentens riktning mot 
en intressant men svårgripbar läsning av innehållet. Kvalitativ innehållsanalys således - trots att även 
här frekvenser av manifesta, citatbelagda kodningar redovisas? 

En individ eller grupp förnekar att ett problem föreligger 
eller förnekar felaktigheter, misstag och inkompetens 

Mål som har uppnåtts för att lösa ett problem och 
utvärdering av dessa tidigare lösningar 

5.3.5 Värderingar 
På innehållsanalysens tredje nivå försöker jag att inkorporera olika typer av värderande omdömen om 
EG/EU (positivt/negativt, öppet/slutet, oroande/lugnande osv). Med utgångspunkt från Blumler et 
al (1983), Berelson et al (1952), Westerståhl och Johansson (1985), Asp (1979), Findahl och Lind
blad (1987) samt Wallin (1991) har ett antal variabler identifierats, vilka används för att på ett mång-
dimensionellt sätt fånga värderingar i materialet. I de artiklar som ger underlag för en sådan klassi
ficering klassar jag dessa längs så många variabler som möjligt med värden - intensitet - från +3 till -3. 
De värderings variabler som jag provat ut i studiens första etapp är: 

Enig/oenig 

Solidarisk/ 
osolidarisk 

Värdering av Europasamarbetet i termer av enighet, 
samförstånd respektive oenighet 
(ex brittiska euro skeptiker) 

d:o i termer av hur väl medlemsländer solidariskt 
genomför beslut och därmed sluter upp kring samarbetet 
(ex genomförande av direktiv) 
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• Öppen/sluten 
omvärlden d:o i termer av hur Europa öppnar sig mot omvärlden 

respektive sluter sig mot denna 
(ex Europa bygger murar) 

• Möjligheter påverka/ 
anpassning 

• Verklighet/ 
bara ideal 

• Decentralisering/ 
centralisering. 

• Demokratisk/ 
odemokratisk 

• Bra för närings
livet/ej bra 

• Bra för vanligt 
folk!ej bra 

• Bra för miljön/ 
ej bra 

• Ledarskap/ 
ej ledarskap 

• Effektiv/ 
ineffektiv 

• Utveckling/ 
stagnation 

d: o i termer av möjligheten att påverka samarbetets inriktning 
respektive passivt anpassa sig till detsamma 
(ex svenska strängare miljökrav) 

d:o i termer av praktiskt handlande respektive tom retorik 
(ex insatser för fred vs handlingsförlamning i Jugoslavien) 

d:o i termer av subsidiaritetsprincip, d v s att beslut förs ner 
på lägsta berörda nivå respektive centralisering av beslut 
(ex beslut om alkoholpolitik bör fattas på nationell nivå) 

d:o i termer av ett ökat folkligt inflytande respektive 
minskat inflytande, demokratiskt underskott mm 
(t ex diskussionen om parlamentet) 

d: o i termer av fördelar för näringsliv, företag respektive 
svårigheter för dessa 
(ex tillgång till större marknader) 

d:o i termer av fördelar för allmänheten respektive 
svårigheter 
(ex fri rörlighet för arbetssökande) 

d:o i termer av aktivt miljöarbete respektive 
svagt engagemang för detta 
(ex EG/EU:s miljödirektiv) 

d:o i termer av kraftfullt ledarskap respektive 
brist på ledarskap 
(ex diskussion om Delors' roll) 

d:o i termer av väl fungerande administration respektive 
tung byråkrati 
(ex en svensk tjänstemans kritik mot byråkratin i EG/EU) 

d:o i termer av framsteg mot visionen om ett enat Europa 
respektive stillastående och få framsteg 
(ex diskussion kring regeringskonferensen) 
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• Bibehålla nationell 
identitet/ej d:o i termer av bibehållen nationell främst kulturell identitet och 

särart respektive utslätande av dessa värden 
(ex snuset, skydd av små språk) 

• Lugnande/ 
oroande d:o i termer av en övergripande tilltro till framtiden respektive 

oro 
(ex förhoppningar kring minskad arbetslöshet) 

• Positivt/ 
negativt d:o i termer av sammanfattande för- respektive nackdelar 

(ex fördelarna med Europasamarbetet överväger) 

Dessa värderingsvariabler studerar jag var för sig, men de kan också bearbetas vidare på olika sätt. 
Bl a får korrelationsanalyser visa om de olika värderingsvariablerna tenderar att mäta samma sak. 
Med hjälp av klusteranalys vill jag närmare undersöka huruvida olika värderingsvariabler tillåter in
delning av materialet i ett färre antal grupper som uttryck för övergripande, värderande innehåll i de 
undersökta tidningarna. 

Diskussion av värderingsanalysen 
Med Webers (1990) terminologi rör jag mig i den avslutande värderingsnivån med interpretation. Mo
tiven för att genomföra en analys på denna tolkande nivå är att avslöja likheter och skillnader som 
inte annars skulle vara synliga. 

Problemen vid genomförandet av värderingsanalysen är flera. Dels gäller det att klargöra vad det är 
som värderas (här EG/EU som projekt, i praktiken ofta den EG/EU-institution som är föremål för 
rapportering), dels att klargöra vem det är som värderar. Ofta finns flera alternativa värderare, bl a 
skribenter, källor, utomstående bedömare. I praktiken sätter forskaren sig här i läsarens ställe och 
kodar det dominerande intrycket, den mest sannolika läsarten; dock avstår man från att föra in läsar-
användning eller -effekter. Vidare måste man klargöra rimliga värderingsriktningar. Ta t ex kraftfullt 
ledarskap som är en ledande formulering som för tanken till att det är önskvärt med sådant ledarskap 
i motsats till av-saknaden av ledarskap; man kan lätt föreställa sig situationer när personer med ett 
demokratiskt sinnelag gärna vill avstå från överdoser av kraftfullt maktutövande från offentliga organ. 

Intensiteten i de värderingar som uttrycks kodar jag på en skala med tre positiva och negativa steg. 
Detta innebär att jag behandlar mina data som om de befann sig på en kvotskalenivå, d v s att varje 
variabel har en absolut nollpunkt och att alla skalsteg är lika stora. I praktiken handlar det om något 
slags subjektiva mervärden som jag försöker tillföra innehållsanalysen. När flera uttryck för värde
ringar förekommer, kanske i olika riktningar, försöker jag göra en avvägning av olika inslag. Utslags
givande blir i många fall härvid rubrik och ingress, som ju o fia i sig utgör en sådan sammanvägning av 
artikelns värderande inslag. Urvalet av värderingsdimensioner är också ett problem; det man inte letar 
efter, hittar man inte. Kreativitet får här stort utrymme, disciplinen kan bli lidande. 

På den här nivån rör jag mig längre bort från det vetenskapliga studiet av en påvisbar verklighet 
och närmare studiet av ett aktivt skapande av verkligheter, frikopplat från de faktiska förhållandena. 
Aktörernas värderingar kan också bidra till att skapa en verklighet i form av attityder, positiva eller 
negativa opinioner till olika aspekter av EG/EU hos läsarna, frågeställningar som ligger bortom ramen 
för denna innehållsanalys. Detta sagt för att påpeka att värderingsanalysen till sin karaktär rimligen 
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ligger mest avlägsen från den objektivistiska vetenskapliga traditionen, även om materialet här, liksom 
i Schultz' studie, kan bearbetas med objektiva, statistiska multivariata metoder. 

Vid kodningen av värderingar om EG/EU tillämpar jag åter kravet på skriftliga registreringar av 
förekomsten av manifesta uttryck i respektive artikel; detta förtar dock knappast insikten att andra 
alternativa värderingar går att finna och jag riskerar att producera uttryck för latenta värderingar som 
kanske inte ens skribenten är medveten om. Nu menar jag definitivt att arbetet övergått till kvalitativa 
innehållsanalyser. 

5.3.6 En vidgad innehållsanalys 
Den traditionella kvantitativa innehållsanalysen berömmer sig för att vara objektiv, systematisk och i 
första hand registrerande. Många forskare tror sig befriade från kravet att redovisa hur man gått till
väga, även när man vidgat området för analysen till att omfatta kategoriseringar som är mera svår-
fångade än de traditionella (ämne, aktör osv). 

I detta kapitel har jag bl a försökt att diskutera vad som kan betraktas som kvantitativt respektive 
kvalitativt i min innehållsanalys. Diskussionen har tagit sin utgångspunkt i några personliga reflek-
tioner om disciplin kontra kreativitet i forskningen samt i en diskussion om bl a manifest och latent i 
innehållsanalyser. Härvid framkommer att även den traditionella utbudsanalysen innehåller fråge
tecken, liksom, i ännu högre grad, de perspektiv- och värderingsanalyser som jag tillfogat. Jag ser 
analysen av ideologiska perspektiv som minst oklar och analysen av problemperspektiv som särskilt 
komplicerad. Värderingsanalysen befinner sig ett gott stycke från den kvantitativa innehållsanalysen. 

Jag har känt ett behov att någorlunda tydligt markera var på de s k sluttande planet innehålls
analysens olika nivåer stannar. Det bör ha framgått att huvudstudien bygger på en vidgning av det 
traditionella fältet för kvantitativ innehållsanalys, där kravet på strikt disciplin delvis har fått ge vika 
för önskemålet om att tillföra närhet och förståelsedjup i analysen. De i efterhand beslutade närstu
dierna tillför ytterligare mindre välbeprövade inslag i undersökningen, men också ökade möjligheter 
för förståelse av innehållet. Här handlar det helt klart om kvalitativa studier, som dock inte visar sig 
vara helt avlägsna den kvantitativa innehållsanalysens värld. Mera om närstudierna i Del IV. 

Reliabilitet som disciplin 
Ett sätt att undersöka huruvida kravet på disciplin eftersätts är att undersöka reliabiliteten i mening
en intersubjektivitet, dvs undersöka hur väl innehållsanalysen fungerar med andra kodare än mig 
själv. En sådan reliabilitetstest genomförs på en begränsad del av materialet. De resultat som erhålls 
tyder på att kodningarna av utbud motsvarar rimliga krav på överensstämmelse, medan de två övriga 
nivåerna uppvisar lägre samstämmighet. Det visar sig att värderingskodningarna är svåra, särskilt om 
man ställer krav på överensstämmelse vad gäller intensitet. 

Jag har också kunnat pröva om det finns problem sammanhängande med intrasubjektivitet, dvs 
om mina egna mätningar ändrat karaktär över tiden. I en undersökning av denna omfattning drar kod
ningsarbetet ut på tiden, och eftersom jag kodade en tidning i taget kan resultatet bli systematiska fel 
i form av skiljaktiga kodningar för olika tidningar. Jag jämförde mina kodningar i huvudstudien med 
de mätningar som företagits i den förstudie som föregick denna och fann mycket få avvikelser. 
Testning av reliabilitet är, som nämnts i genomgången av innehållsanalytisk metod, en försäkring mot 
att kodningen är resultat av den enskilde forskarens fördomar och idiosynkrasier, men är givetvis 
ingen garanti för validitet. 
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Ett exempel 
Testningen av reliabilitet görs i denna undersökning enligt 0stbye et al rekommendation, vilken i sin 
tur bygger på Krippendorff (1980, sid 138).38 Jag beräknar reliabilitetsmåttet 71, varvid beräkni ngen 
av observerad överensstämmelse bygger på likheter inom samplet och förväntad överensstämmelse i 
sin tur bygger på den faktiska fördelningen av alla svaren: 

7i = observerad överensstämmelse - förväntad överensstämmelse 
1,00 - förväntad överensstämmelse 

I ett exempel ingick 40 artiklar i ett reliabilitetstest avseende kodningen av Aktör I, d v s den 
viktigaste aktören. En tveksamhet uppträdde som resulterade i en avvikande kodning, dvs för 39 av 
40 artiklar var kodningarna överensstämmande. Observerad överensstämmelse blir 39/40 eller 97 %. 

Beräkningen av förväntad överensstämmelse bygger på fördelningen av svaren som helhet. Aktör I 
har i samtliga tidningar 1993, dvs i hela materialet kodats: 

Internationella aktörer 10% (0,10) 
Europeiska aktörer 57 % (0,57) 
Nordiska aktörer 3 % (0,03) 
Nationella aktörer 30 % (0,30) 

Förväntat samsvar eller förväntad överensstämmelse blir (0,10)2+ (0,57)2 + (0,03)2 +(0,30)2 = 0,42. 

71 blir 0.97 - 0.42 = 0,95 
1,00-0,42 
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Kap 6: Fyra nordiska dagstidningars innehåll om 
europeiskt samarbete 1993: Förväntningar på EG 

I detta kapitel försöker jag besvara frågor som ingår i avhandlingens syfte, i något förkortad form: 
- att beskriva de fyra valda nordiska dagstidningarnas innehåll om EG för 1993, 
- att relatera de nordiska dagstidningarnas innehåll till föreställningar om en europeisk politisk 
kommunikation som kan uppstå till följd av förändringar i det europeiska samarbetet och 
- att analysera om innehåll om EG i de nordiska dagstidningarna uppvisar särdrag, som kan 
förstås i termer av respektive lands relation till det europeiska samarbetsprojektet, specifika 
nationella förhållanden samt av redaktionella förutsättningar. 

Kapitlet domineras av en redovisning av data från innehållanalysen för 1993 i form av tabeller och 
diagram avseende utbud, perspektiv och värderingar. 

6.1 Utbud 

Utrymme 
De fyra nordiska dagstidningar som ingår i den empiriska studien ägnade under urvalsperioden, tio 
veckor under det första kvartalet för 1993, ett betydande utrymme åt nyheter och kommentarer kring 
EG, både i termer av antal artiklar och utrymme mätt i spaltcentimeter, det traditionella måttet i 
kvantitativa innehållsanalyser. Ett ytterligare sätt att betrakta utbudet är uppgiften antal artiklar per 
dag som också anges i tabell 6:1. Tabellen visar på olika sätt att danska Politiken innehöll mest mate
rial om EG, följd av norska Aftenposten.1 Om man tar hänsyn till tidningarnas storlek, mätt som 
antal redaktionella sidor (30, 17, 24, and 36 respektive), framstår Aftenpostens bevakning som sär
skilt betydande.2 

Tabell 6:1. EG i nordiska dagstidningar 1993. Utrymme (spaltcentimeter och antal artiklar). 

Antal/ 
utrymme 

Politiken HufVudstads-
bladet 

Aften
posten 

Dagens 
Nyheter 

Utrymme (spcm) 12.065 6.084 10.252 5.884 

Antal artiklar 235 127 172 114 

Antal artiklar/dag 7,8 4,2 5,7 3,8 

Utrymme för nyheter och åsikter 
Diagram 6:1A-B visar det totala utrymmet i spaltcentimeter respektive antal artiklar, uppdelat på 
Nyheter och Åsikter enligt en indelning som följer nedan under delrubriken Genre. Av diagrammet 
framgår bl a att Aftenposten (AFT) har det mest omfattande nyhetsmaterialet, medan Politikens 
(POL) debattmaterial om EG har det största omfånget. Hufvudstadsbladet (HBL) och Dagens 
Nyheter (DN) ägnar mindre utrymme åt såväl nyheter som åsikter om EG. De inbördes relationerna 
ändras något när man mäter antalet artiklar. 
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Diagram 6:1-A. EG i nordiska dagstidningar 1993. Utrymme (spcm) Nyheter och Åsikter. 
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Diagram 6:1-B. EG i nordiska dagstidningar 1993. Antal artiklar. Nyheter och Åsikter. 
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Genre 
Tabell 6:2 visar placeringen av materialet om EG i de i studien ingående tidningarna. Mellan 44 och 
62 % av antalet artiklar om EG återfinns på nyhetssidorna, dvs förstasidor samt inrikes- och utri-
kessidor. Om man räknar in de delar av tidningen som betecknas som affärssidor, ekonomisidor och 
liknande i nyhetsmaterialet, kan vi räkna in mellan 58 och 71 % av antalet artiklar som nyheter. Hu
vuddelen av det återstående materialet, 29-41 % av antalet artiklar, som här kallas Åsikter, spänner 
över ledare, ledarkommentarer, krönikor, pressgrannar och kultursidor. Indelningen är inte självklart 
entydig, men ofta använd för att analysera hur innehåll disponeras. 

I den danska Politiken, som vare sig man ser till antal eller utrymme har mycket av både nyheter 
och åsiktsmaterial, är detta i första hand placerat på debatt- och insändarsidor, ofta med deltagande 
av personer utanför redaktionen; 24 % av alla artiklar har placerats på sådana sidor, jämfört med 4-7 
% för de övriga tidningarna. I det finländska Hufvudstadsbladet, är en stor del av artiklarna (29%) 
placerade på ledarsidan, ofta i form av dagliga översikter, Pressgrannar. Norska Aftenposten be
handlar materialet om EG framför allt som nyheter vilket återfinns på inrikes- och utrikessidor, de 
förra mer frekvent. Aftenpostens stora utrymme åt nyheter om EG är påtagligt ofta aviserade på 
förstasidan (framgår ej av tabellen). Under 29 av de 30 dagar som ingår i urvalet syns EG på den s k 
ettan. Ett omfattande material om EG finns också placerat på debattsidorna. Svenska Dagens 
Nyheter förefaller presentera material om EG på ekonomisidorna relativt sett oftare än på utrikes-
sidorna (vilket Hufvudstadsbladet gör i ännu större utsträckning). Debatten om europeisk integration 
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återfinns ofta i kultursektionen av tidningen, ett förhållande som ger Dagens Nyheter en särprägel 
vad gäller presentation av material.3 (Placering visas i tabell T2, tabellbilagan). 

Indelningen av materialet efter placering ligger nära en uppdelning i genrer, dvs typ av artikel, 
vilket också redovisas i tabell 6:2. Tidningarna är lika i den meningen att EG-nyheter mindre ofta 
värderas som förstasidesstoff. Härvid avses egentliga artiklar till skillnad från aviseringar eller s k 
puffar med hänvisning till insidor i tidningarna. 

Tabell 6:2. EG i nordiska dagstidningar 1993. Genrer (antal artiklar samt (%) av artiklar). 

Genrer Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förstasidesartikel 6 (3) 4 (3) 1 (1) 6 (5) 
Inrikesnyhet 50 (21) 46 (36) 59 (34) 39 (34) 
Utrikesnyhet 48 (20) 8 (6) 46 (27) 16 (14) 
Ekonomi 46 (20) 17 (13) 10 (6) 20 (18) 

Totalt 'nyheter' (artiklar) 150 (64) 75 ( 58) 116 (68) 81 (71) 
(spcm) 5.680 (47) 3.736 (61) 6.630 (65) 3.511 (60) 

Ledare 8 (3) 12 (9) 4 (8) 7 (6) 
Pressgrannar - 26 (20) - 3 (3) 
Insändare 33 (14) 1 (1) 7 (4) 1 (1) 
Krönikor 1 2 (1) 2 (1) 4 (3) 
Redaktionell kommentar - 10 (6) -

Bakgrund/analys 15 (7) 2 (1) 10 (6) -

Debattartiklar 23 (10) 4 (3) 5 (3) 6 (5) 
Kultur/övrigt 5 (2) 5 (4) 8 (5) 12 (11) 

Totalt 'åsikter' (artiklar) 8 5 (36) 52 (41) 56 (32) 33 (29) 
(spcm) 6.385 (53) 2.348 (39) 3.622 (35) 2.373 (40) 

Totalt 235 127 172 114 

För Aftenposten, Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter gäller till stor del EG-nyheterna som inri
kesnyheter, måhända är det de egna ländernas förhandlingssituation och -utspel som bevakas mest. I 
Politiken och Aftenposten räknas materialet oftare som utrikesnyheter. I Politiken och Dagens 
Nyheter har därtill ekonomisidorna stort utrymme för EG-material, medan i Aftenposten har EG-
nyheterna liten betydelse som ekonomiska frågor. När åsiktsmaterialet delas in efter genre, framgår 
bl a debattartiklarnas och insändarnas betydelse i Politiken samt användningen av redaktionell kom
mentar och bakgrund/analys på Aftenpostens åsiktssidor. 

Kanaler 
En betydande del av EG-material et produceras inom hemmaredaktionen (30-57 %). Annat når tid
ningen genom korrespondenter eller utsända (14-36 %). En del härstammar från nyhetsbyråer (7-16 
%), vartill kommer artiklar av utomstående experter eller kommentatorer, ofta avseende åsikts
material (14-27 %). Politiken och Aftenposten har 1993 omfattande material från korrespondenter, 
medan Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter har färre sådana, både absolut och relativt. Det är i 
första hand åsiktsmaterialet som har utomstående experter och opinionsbildare som kanal, även om 
också hemmaredaktionerna svarar för ledare, analyser och krönikor. Politikens stora antal debatt
artiklar slår därför igenom i antalet experter/ opinionsbildare som kanal (diagram 6:2). 
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Diagram 6.2. EG i nordiska dagstidningar 1993. Kanaler I-III (antal noteringar) 

@ Redaktion 
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11 Expert/övr. 
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Arenor 
En stor del artiklar om EG härstammar som nämnts från den egna redaktionen, men för de artiklar 
som kommit in utifrån finns ofta en notering om varifrån den skickats. Denna dateringsort kan ses 
som en indikation om vilka arenor händelser utspelas på - och givetvis också som ett uttryck för var 
tidningen lägger ut sitt nyhetsnät för att fånga nyheter om EG. 

Som arenor dominerar de europeiska huvudstäderna, Bryssel, Strasbourg och Luxemburg, med 
cirka hälften av de angivna orterna i samtliga tidningar. Det är nästan enbart nyhetsmaterialet som 
dateras till en ort.4 I Politiken bevakas oftare europeiska huvudstäder, inklusive medlemsländernas, 
och internationella arenor, de senare sammanhänger bl a med tidningens bevakning av EG:s agerande 
inom utrikes- och handelspolitik. Hufvudstadsbladet daterar inte sina pressgrannar till respektive tid
nings utgivningsort, medan bidragen från europeiska huvudstäder och medlemsländer dateras enligt 
praxis. Inga bidrag från utomeuropeiska orter noteras, däremot ett tydligt inslag av nordiska orter. 

Diagram 6:3. EG i nordiska dagstidningar. Utländska arenor (antal noteringar) 

1 
11 EG säten 

i • Medlemsl. 

1 • Nordisk ort 

v • Utomeur. 

Även Aftenposten har en betydande bevakning av EG-frågor via de europeiska huvudstäderna och 
via medlemsländernas huvudstäder. London svarar för inemot hälften av dessa senare noteringar, vil
ket är ett exempel på Aftenpostens orientering 'västerut'. Dagens Nyheter bevakar relativt ofta de 
övriga nordiska länderna med tonvikt på Köpenhamn via tidningens Malmöredaktion och avser bl a 
de många opinionsmätningarna inför folkomröstningen i Danmark. I Dagens Nyheters EG-bevakning 
noteras 1993 inte några andra europeiska arenor än de som är säte för europeiska institutioner, vilket 
är anmärkningsvärt. Både Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter framstår på denna punkt som 
mindre vittomspännande i sin bevakning än de båda övriga tidningarna och samtidigt mer nordiskt 
orienterade. Huvudsakligen består den nordiska orienteringen av bevakning rörande inledningen av 
grannländernas EG-förhandlingar och opinionsläget i Danmark (diagram 6:3). 
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Källor 
Som källor betecknas personer, dokument, pressmeddelanden mm som uttryckligen tillhandahållit 
den information som artikeln innehåller, exempelvis personer som intervjuats. Högst tre sådana källor 
har noterats för varje artikel, vilket gör att antalet noteringar är större än antalet artiklar (diagram 6:4). 

De flesta källorna är nationella (38-51%). Många källor är placerade inom EG:s administration 
(22-40 %), medan andra är nordiska (6-26 %). Slutligen kan skribenten själv eller utomstående 
opinionsbildare betecknas som källa (4-11%), liksom personer/institutioner utanför EG (2-12 %); 
bägge de senare typerna är särskilt vanliga i Politiken. Skribenten själv har lagts utanför diagrammet. 

Några skillnader kan därutöver vara värda att lägga märke till, t ex att Politiken har det ojämförligt 
största antalet (och den största andelen) av källorna inom EG, medan Hufvudstadsbladet har det 
största antalet och andelen nordiska källor. Dagens Nyheter framstår i tabellen som relativt sett mest 
nationellt orienterad vad gäller källor, tätt följd av Hufvudstadsbladet. Aftenposten intar en mellan
ställning. 

Bland EG-källoma överväger i Politiken politiker framför tjänstemän som källor (31 respektive 
19%), medan för de övriga väger det antingen jämnt (Aftenposten) eller utgörs EG-källorna över
vägande av tjänstemän (särskilt Dagens Nyheter) (Tabell T 6A tabellbilagan). Politiken har den mest 
frekventa användningen av skriftliga källor (28%) liksom av medier och journalister inom EG (11%). 
Intressegrupper och experter inom EG fungerar i samtliga tidningar sällan som källor (3-10%). 

Diagram 6:4. EG i nordiska dagstidningar 1993. Källor I-III ( Antal noteringar). 

m EG källor 

• Nationella 

• Nordiska 

• Internat. 

Bland de nationella källorna dominerar politiker i samtliga tidningar (31-40%)) (Tabell T 6B i tabell
bilagan). Dagens Nyheter och Politiken använder mest nationella skriftliga källor (27 resp 19%)). 
Dagens Nyheter har det minst omfattande utnyttjandet av andra nationella medier och journalister 
som källor (5%), men det mest omfattande utnyttjandet av nationella experter som källor (15%). 
Nationella intressegrupper spelar en roll som källor i Aftenposten (19%) och Politiken (13%). Bland 
dessa intressegrupper spelar både Ja- och Nej-grupper en inte obetydlig roll. 

De nordiska källorna domineras av politiker (tabell T 6C i tabellbilagan). Hufvudstadsbladet 
utnyttjar därtill i viss utsträckning nordiska medier och journalister som källor, ännu ett tecken på 
tidningens relativt omfattande orientering mot grannländerna. 

Översikt över aktörer 
Jag har som Aktör kodat vem som handlar, utför något, framlägger förslag, debatterar osv. Upp till 
tre noteringar förekommer, varför antalet noteringar överskrider antalet artiklar. Diagram 6:5 visar 
spridningen av aktörer på EG-nivå, internationell, nordisk respektive nationell nivå. 33-53 % av 
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dessa är aktörer inom EG-sfären. Nationella aktörer utgör 34-42 %, medan nordiska aktörer utgör 3-
18 % och internationella 8-11 % (tabell T 8 i tabellbilagan). 

Liksom beträffande källor förekommer i Politikens spalter ett stort antal (och en stor andel) 
europeiska aktörer med en motsvarande lägre andel nationella och nordiska aktörer. Även beträffande 
internationella aktörer har Politiken ett större antal noteringar. De övriga tre tidningarna har en större 
andel nationella aktörer än europeiska. Aftenpostens jämförelsevis stora antal europeiska aktörer 
framgår också av diagrammet. Intressant är att Politiken åter har ett fåtal noteringar om nordiska 
aktörer, medan de övriga tre har nästan samma antal (46-47 noteringar) nordiska aktörer, även om de 
relativa talen varierar. 

Diagram 6:5. EG i nordiska dagstidningar 1993. Aktörer I-III ( Antal noteringar). 

3 5 0 -r" 

m EG aktörer 
• Nationella 
• Nordiska 
• Internat. 

POL HBL AFT DN 

EG-aktörer 
Inom varje aktörsgrupp (av grupperna EG-aktörer, nordiska aktörer och nationella aktörer) redovisar 
jag en uppdelning på fyra undergrupper av aktörer: institutioner, medlemsländer, ledande personer 
och intressegrupper. Av denna uppdelning framgår att bland EG-aktörer är huvuddelen institutioner 
(55-71 %), medan medlemsländer utgör 9-23% av antalet noteringar. Europeiska ledande personer 
utgör 6-14% och europeiska intressegrupper utgör 7-10% (Tabell T 7A i tabellbilagan). 

Politikens jämförelsevis stora antal EG-aktörer är påfallande och spänner över samtliga under
grupper, inte minst olika europeiska institutioner. Inom undergruppen EG-institutioner är det 
påtagligt hur mycket oftare Politiken refererar till specifika institutioner som Ministerrådet, 
Kommissionen och Parlamentet (53 %) snarare än EG allmänt (41%) (tabell 7A(1) i tabellbilagan). 
I Politiken, till skillnad från de övriga tre tidningarna, framträder Europaparlamentet som en frekvent 
aktör. För övriga tidningar är det oftare fråga om en allmän referens till EG (59-63%) än om bevak
ningen av nämnda tre institutioner (26-40%). I fråga om antal noteringar uppträder de tre centrala 
institutionerna i Politiken mellan två till fem gånger så ofta som i de övriga tidningarna. 

Dessa skillnader kan uppfattas som en markering av Politikens närhet och de övriga tidningarnas 
distans till EG:s beslutsprocesser. Senare kommerjag att diskutera huruvida denna närhet beror på 
Danmarks långvariga medlemskap i EG, ställningen som ordförandeland eller den kommande folkom
röstningen. Endast i Hufvudstadsbladet och Aftenposten finns Västeuropeiska unionen, dvs den 
gemensamma försvarsorganisationen som aktör. 

Nationella aktörer 
Hälften av de nationella inhemska aktörerna utgörs av Nationella institutioner. Politiken och Aften
posten har särskilt många noteringar för Nationella intressegrupper (tabell T 7B i tabellbilagan). De 
mest frekventa referenserna i undergruppen Nationella institutioner görs till staten allmänt och till 
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regeringen och de politiska partierna som aktörer i EG-frågor (Tabell 7B(1) i tabellbilagan). Politiken 
har dessutom ett antal referenser till det egna parlamentet, vilket jag återkommer till i analysen som 
en specifik dansk företeelse. Dagens Nyheter har få inslag där politiska partier utpekas som aktörer. 

Det är framför allt det egna landets politiker och i någon mån experter som agerar i EG-frågor 
(Tabell 7B(2)). Ett fåtal nationella tjänstemän och journalister uppträder som aktörer. Allmänheten 
och branschorganisationer uppträder ofta som aktörer i Hufvudstadsbladet. Oftast förekommer de 
särskilda opinionsgrupperna (Ja/Nej till EU och motsvarande) i Politiken och Aftenposten, möjligen 
beroende på Danmarks och Norges erfarenheter av folkomröstningar (tabell 7 B(3) i tabellbilagan. 

Nordiska aktörer 
En motsvarande uppdelning av de nordiska aktörerna visar också på en dominans för institutioner, 
utom för Dagens Nyheter och Aftenposten, där nordiska intressegrupper dominerar som aktörer och 
då främst Ja- respektive Nej-rörelserna i grannländerna (Tabell 7 C i tabellbilagan). Politiken avviker 
som nämnts därigenom att nordiska aktörer sällan uppträder. Inom gruppen Nordiska institutioner 
dominerar en referens till staten allmänt och, i Hufvudstadsbladets fall, till nordiska regeringar och 
dessas politik (Tabell 7 C(l) i tabellbilagan). 

Internationella aktörer 
För aktörsgruppen 'Internationella aktörer' har en uppdelning gjorts på länder och olika organisa
tioner, varvid framgår att särskilt Politiken, som har många internationella aktörer, uppvisar ett flertal 
enskilda länder (Tabell 7 D i tabellbilagan). Aftenposten ägnar stor uppmärksamhet åt andra sökar-
länder och EFTA/EES-avtalet som avstamp för förhandlingarna men också som en diskussion om 
detta avtal är tillräckligt för Norges del. Hufvudstadsbladet uppmärksammar främst de enskilda 
sökarländerna, vilket här bl a inkluderar Österrike. NATO är aktör i alla tidningar utom Politiken, 
som däremot ensam uppmärksammar Europarådet och ägnar större utrymme åt övriga internationella 
aktörer, däribland OECD och G7, arenor där medlemsländer uppträder i ekonomiska sammanhang. 
GATT/WTO uppmärksammas i både Politiken och Aftenposten. Den relativt stora gruppen övriga 
internationella aktörer i Politiken härrör delvis från en uppmärksamhet på EG:s utrikespolitiska och 
biståndsinsatser. Dagens Nyheter är den enda tidningen som inte refererar till EFTA/EES och endast 
någon gång till de s k sökarländerna. De sistnämnda återfinns oftast i Hufvudstadsbladet. 

Aktörer i Nyheter och Åsikter 
En uppdelning av aktörer på nyhetsmaterial och åsiktsmaterial i diagram 6:6 A-B visar på relativt 
likartade fördelningar. En viss ytterligare övervikt för det nationella kan skönjas i de artiklar som har 
kodats som 'Åsikter'. Politikens omfattande debatt och insändare slår i genom med ganska stor andel 
nationella aktörer i Åsikter. Vad gäller nyhetsmaterialet uppvisar även Aftenposten fler EG-aktörer 
än nationella aktörer, i fråga om åsiktsmaterialet dock en tydlig övervikt för nationella aktörer. 
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Diagram 6:6 A. EG i nordiska dagstidningar 1993. Aktörer I-III ( Antal noteringar). Nyheter. 

B EG-aktörer 

• Nationella 

• Nordiska 

• Internat. 

FOL HBL AFT DN 

Diagram 6:6 B. EG i nordiska dagstidningar 1993. Aktörer I-III ( Antal noteringar). Åsikter. 

• EG-aktörer 

B Nationella 

• Nordiska 

• Internat. 

POL HBL AFT 

Två slags ämnen - Politikområden och Institutioner/relationer 
Kodningarna på ämnen avser två olika typer av ämnen - Politikområden samt Institutioner/relationer. 
De förra avser politiska sakområden, t ex jordbrukspolitik och utrikespolitik. De senare kan handla 
om institutioner som Kommissionen eller Parlamentet samt relationer som t ex de som förekommer 
mellan EG och enskilda medlemsländer. Fördelningen av kodningar på dessa två huvudtyper av äm
nen redovisas i diagram 6'.7. Högst tre kodningar kan göras. Diagrammet visar summa kodningar. 

Diagram 6:7. EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen I-III i två kategorier: Politikområden respektive 
Institutioner/relationer. (Antal noteringar). 

m Politikomr. 

i Inst/rel. 

POL HBL AFT 

Av diagrammet framgår att huvuddelen av noteringarna 1993 avser Institutioner och relationer, bland 
vilka senare finns relationer mellan EG och ansökarländerna Finland, Norge och Sverige samt rela
tionerna mellan EG och Danmark kring den "nasjonale kompromis". Det förefaller rimligt att säga att 
diagrammet speglar betydelsen av de nordiska ländernas förväntade nya relationer med EG i detta 
skede och den mindre uppmärksamhet som ägnades enskilda politiska sakområden inom EG. 1993 
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handlade det således mycket om europeiska institutioner och relationer mellan dessa och de enskilda 
länder som inledde medlemsförhandlingar. 

Den första typen av ämnen - Politikområden 
Varje artikel har kodats med upp till tre noteringar om ämnen, av vilka således en del har anknytning 
till breda europeisk politiska sakområden som ekonomiska frågor, arbetsmarknad, miljö och utrikes-
frågor. Man kan se dessa kodningar som en markering av de områden inom samhällslivet som berörs 
av det europeiska samarbetsprojektet. De kan också ses som de områden där de europeiska myndig
heterna är särskilt aktiva, sett från respektive nordisk huvudstad. Slutligen är kodningarna de områ
den som tidningarnas redaktioner valt att bevaka särskilt intensivt. 

En gruppering av Politikområden 
Ämnesfördelningen inom gruppen politikområden sammanfattas till bredare kategorier. Jag har valt 
att göra en uppdelning av vad som i någon mån motsvarar den första pelaren på två ämnesgrupper: 
en med tillväxtinriktning; en med inriktning på ramarna för tillväxten. Som en tredje grupp återfinns 
utrikes- och säkerhetspolitiken, dvs EG:s andra pelare. Ytterligare två grupper övriga ämnen mot
svarar i någon mån den s k tredje pelaren inom EG, dvs frågor som avser rörlighet, här kallade Sociala 
frågor samt Lagstiftningsfrågor. En sammanställning visas i diagram 6:8. Avsikten är att använda 
denna gruppering även i analysen av en del övriga resultat. 

Diagram 6:8: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen I-III - breda politikområden 
(Antal noteringar). 

•  Ti l lväx t  

•  Uthå l l  u tv  

•  Soc ia l t  

•  Lagst i f tn  

•  Utr ikes  

POL HBL AFT DN 

Till den första gruppen har förts de ekonomiska och näringspolitiska ämnena med huvudsakligen 
inriktning på tillväxt och balans i ekonomin samt infrastruktur, till den andra gruppen har förts 
jordbrukspolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik, och miljöpolitik, dvs ämnen som har ett 
tydligare inslag av aerella näringar och fördelningspolitik eller om man så vill politikområden som 
begränsar den allmänna tillväxtpolitiken, en inriktning som här kallas Uthållig utveckling. Till den 
tredje gruppen har t ex förts socialpolitik, konsumentpolitik, kulturpolitik, invandring, utbildning och 
forskning mm. Den ijärde gruppen omfattar bl a rättsväsen och brottslighet. I en femte grupp av 
ämnen återfinns utrikes-, säkerhets-, bistånds- och försvarspolitik 

Det framgår av diagrammet att de ekonomiska ämnena dominerar, dvs de två första ämnes
grupperna. Inom dessa båda grupper är fördelningen relativt jämn, varvid dock Aftenposten har en 
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tydlig övervikt för 'uthållig utveckling', dvs hushållning med naturresurser, och Dagens Nyheter 
motsvarande tyngdpunkt på 'tillväxtfrågornaLagstiftningsfrågorna, i praktiken debatten om grund
lagsändringar föranledda av EG-medlemskap, upptar stor plats i Dagens Nyheter. Sociala frågor upp
märksammas jämförelsevis minst i Aftenposten och Dagens Nyheter och mest i Hufvudstadsbladet.5 

Ämneskategorier 
I tabell 6:3 har noteringarna för ämnen - Politikområden fördelats på 16 kategorier, ungefär mot
svarande kodschemats grupper. Med denna indelningsgrund kan jag notera en viss likhet i fördel
ningen på ämnen i de fyra tidningarna, t ex så att jordbruk, handel, utrikespolitik/försvar, arbets
marknad och tillväxt/ekonomisk politik utgör de mest frekventa ämnena. 

Bland skillnader mellan tidningarna kan noteras den betydligt högre andelen regionalpolitik och 
jordbrukspolitik i Aftenposten (här ingår fisket) och den höga andelen juridiska frågor i Dagens 
Nyheter (bakom denna döljer sig en tydlig uppmärksamhet på svenska grundlagsfrågor i anknytning 
till EG). Politiken har en anmärkningsvärd hög andel arbetsmarknadsbevakning (något som Danmark 
aktivt drev inom EG) och Hufvudstadsbladet en omfattande bevakning av sociala frågor (den senare 
innefattade en diskussion om bevarandet av den nordiska traditionen inom alkoholpolitiken). För en 
närmare uppdelning av några ämnesområden se tabellbilagan, tabellerna T 11A-G. 

Tabell 6:3. EG i n ordiska dagstidningar 1993. Ämnen: Politikområden. 
(Antal noteringar och (%) av antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Tillväxt/ekon. pol 16 (9) 15 (13) 16 (9) 11 (H) 
Handel 30 (17) 12 (10) 25 (15) 17 (17) 
Industri/ Konkurrens 4 (2) 6 (5) 9 (5) 6 (6) 
Kommunikation 4 (2) 2 (2) 6 (3) 1 (1) 
Energi 10 (6) 3 (3) 9 (9) 4 (4) 

Jordbruk 20 (H) 25 (21) 53 (31) 12 (12) 
Miljö 11 (6) 5 (4) 6 (3) 5 (5) 
Invandring 1 (1) 1 (1) 2 (1) - -

Arbetsmarknad 27 (15) 5 (4) 11 (6) 5 (5) 
Regionalpolitik 3 (2) 4 (3) 13 (8) 9 (9) 

Socialpolitik 5 (3) 10 (9) 3 (2) 3 (3) 
Konsument 3 (2) 2 (2) - - 1 (1) 
Kultur 3 (2) 4 (3) 4 (2) 3 (3) 
Utbildning/ 
forskning 3 (2) - - - - - -

Rättsväsen 7 (4) 1 (1) 1 (1) 10 (10) 

Utrikes/försvar 28 (16) 22 (19) 14 (8) 12 (12) 

Summa antal noteringar 175 117 172 99 

Den andra typen av ämnen - Institutioner /relationer 
Den andra gruppen ämnen innefattar artiklar där ämnet varit europeiska institutioner, fördrag, med
lemskapsförhandlingar eller omförhandlingar, EG: s relationer med respektive nordiskt land eller med 
andra länder samt, slutligen, frågor som anknyter till omröstningar eller intressegrupper som är aktiva 
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i förhållande till EG. För varje artikel har upp till tre kodningar gjorts på ämnen. Tabell 6:4 summe
rar förekomsten av kodningar som gäller ämnesgruppen Institutioner/relationer. 

En gruppering av Institutioner/relationer 
Beträffande de noteringar för ämnen som avser institutioner och relationer kan en gruppering på 
breda kategorier skapas efter vilket fokus dessa relationer har och vilka institutioner som avses.6 

Diagram 6:9. EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen I-III - institutioner och relationer: EG-fokus, 
nationellt fokus, grannlandsfokus och externt fokus (antal noteringar). 

0 EG-fokus 

• Eget land 
• Grannland 
• Externt 

POL HBL AFT DN 

Resultatet blir ett ganska likartat mönster för de olika tidningarna, där dock Politikens mera 
omfattande Europafokus framskymtar, både i absoluta tal och relativt (38% jämfört med 21-32% för 
de övriga). Politikens mindre omfattande grannlandsorientering framstår också tydligt på motsva
rande sätt (7% jämfört med 14-18% för de övriga). Vid sidan om Politikens bevakning av europeiska 
frågor framstår Aftenpostens externa och europeiska fokus som tydligt. Dagens Nyheter avviker 
med mindre europeiskt fokus än de tre andra tidningarna.7 

Uppdelning av Institutioner/relationer 
När det gäller institutioner och relationer dominerar således det egna landets institutioner samt EG:s 
relationer utåt och med det egna landet. Vidare har EG:s fördrag fått många noteringar, vilket särskilt 
för Aftenposten och Dagens Nyheter avser Maastricht-fördraget och för Politiken den danska 
version som skall underställas folkomröstning - Edinburgh-avtalet (tabell T 12 B i tabellbilagan). 
Grannländernas institutioner och EG:s relationer med grannländerna har fått mindre uppmärksamhet. 

Förhållandena varierar något mellan de fyra tidningarna, så att Politikens noteringar för externa 
relationer till hälften avser länder utanför Västeuropa, medan i de övriga tidningarna kodningar för 
EG:s relationer med de externa frihandelsorganisationerna dominerar. Politiken har ett stort antal 
noteringar för Institutioner eget land och EG:s fördrag (bakom vilka bl a döljer sig material om folk
omröstningen om Edinburgh-avtalet). Hufvudstadsbladet har en ganska jämn fördelning över de olika 
ämnesområdena, medan Aftenposten har många noteringar för EG:s relationer med övriga länder, dvs 
i huvudsak EFTA. Dagens Nyheter lägger störst vikt vid EG:s relationer eget land (tabell 6: 4). 
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Tabell 6:4. EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen I-III - institutioner och relationer (Antal 
noteringar och (%) av antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG institutioner 30 (10) 12 (7) 9 (5) 7 (4) 
EG fördrag 76 (25) 19 (11) 35 (14) 20 (13) 
EG förändringar 10 (3) 23 (13) 33 (13) 24 (15) 

EG relation eget land 36 (12) 31 (17) 44 (17) 43 (27) 
Institutioner eget land 81 (27) 25 (14) 43 (17) 16 (10) 

EG relationer grannland 9 (3) 13 (7) 13 (5) 20 (13) 
Institutioner grannland 13 (4) 19 (11) 22 (9) 10 (6) 

EG relation utåt 21 (7) 8 (4) 6 (2) 4 (3) 
EG relationer EFTA/EES 22 (7) 24 (13) 40 (15) 20 (13) 

Övrigt 5 (2) 5 (3) 7 (3) 1 (1) 

Totalt 303 179 252 159 

Rumsbestämningar 
En klassificering av artiklar efter vilken rumsbestämning som dominerar (tabell 6:5) ger en liknande 
bild av ett frekvent europeiskt perspektiv i Politiken (56 %), medan de andra tidningarna, där det 
nationella perspektivet dominerar, har 31-37 % kodningar av detta slag. Hufvudstadsbladet har 
tillsammans med Aftenposten det mest frekventa nordiska perspektivet. 

Tabell 6:5. EG i nordiska dagstidningar 1993. Rumsbestämningar I-III (Antal noteringar och 
(%) av noteringar). 

Rum Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Europeiskt 179 (56) 100 (31) 122 (37) 48 (31) 
Nationellt 136 (29) 71 (43) 108 (33) 64 (43) 
Regionalt 3 (0) 14 (6) 13 (4) 12 (4) 
Nordiskt 29 (6) 61 (20) 60 (18) 28 (16) 
Globalt 41 (9) 15 (1) 28 (8) 12 (6) 

Total 388 261 331 164 

Alla tidningar utom Politiken har också ett regionalt, inomnationellt perspektiv - ett tydligare inslag i 
politiken i länder med stora glest befolkade nordliga landsändar. Även globala perspektiv kan noteras 
för Politiken och Aftenposten där det globala perspektivet är tydligare än det regionala (vilket står i 
motsats till uppfattningar om Norge som utkantsfixerat). Om man ser till relationen mellan det natio
nella och det europeiska rumsliga perspektivet, framstår Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 
som särskilt nationellt orienterade. 
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Framtiden 
I ett liknande försök att förstå hur EG-bevakningen konstrueras, har artiklars tidsbestämningar 
kodats avseende framtiden respektive det förflutna. Den första observation som kan göras av tabell 
6:6 är att journalistik ägnar sig åt nuets händelser eller den närmaste framtiden.8 

Politiken tycks uppvisa den största graden av aktualitet i bevakningen, kanske naturligt med tanke 
på Danmarks medlemskap och den danska tidningens bevandring i det löpande arbetet i EG. Ansö-
karländernas tidsperspektiv i förhandlingar och förväntade framtida förändringar av relationerna med 
EG leder naturligen till en betoning av något längre tidsperioder (nära framtid och medellångt framåt). 
Även Aftenposten har en hög aktualitet, möjligen sammanhängande med att Norges medlemsför
handlingar börjar senare och att norska toppolitiker företar rundresor till EG:s medlemsländer för att 
sondera terrängen inför den s k avin, EG:s utlåtande inför förhandlingsöppningen och själva förhand
lingsstarten. Det större inslaget av aktualitet i den danska och norska tidningen kan också tillskrivas, 
tidningarnas högre andel av artiklar från korrespondenter. 

Tabell 6:6: EG i n ordiska dagstidningar 1993. Tidsbestämningar framåt I-II 
(Antal noteringar och (%) av noteringar). 

Tid framåt Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nuet 179 (69) 94 (46) 145 (56) 65 (46) 
Nära framtid 36 (14) 63 (31) 68 (26) 36 (25) 
Medellång 32 (12) 36 (18) 41 (16) 28 (20) 
Långt 14 (5) 11 (5) 7 (3) 11 (8) 
Generation 0 (0) 1 (0) 2 (1) 2 (1) 

Total 261 205 363 142 

Det förflutna 
Klassificeringen avseende förfluten tid ger ett liknande mönster; icke helt överraskande är det nyss 
inträffade händelser som dominerar. Påtagligt är det större antalet sådana tidsbestämningar i Aften
posten och Politiken. Aftenposten har därtill en större andel långt perspektiv bakåt än övriga tid
ningar. Detta innefattar referenser till den tidigare folkomröstningen i Norge, men också till histo
riska förhållanden som frågan om nationellt oberoende. Hufvudstadsbladet har en del referenser till 
efterkrigstidens säkerhetssituation. Tabell 6:7 sammanfattar. 

Tabell 6:7. EG i nordiska dagstidningar 1993. Tidsbestämningar bakåt I-II (antal noteringar 
och (%) av noteringar). 

Tid bakåt Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nyss 56 (50) 35 (41) 46 (37) 31 (48) 
Medellångt bakåt 33 (29) 20 (24) 26 (21) 15 (23) 
Långt bakåt 17 (15) 15 (18) 35 (28) 11 (17) 
Efterkrigstid 3 (3) 12 (14) 8 (6) 3 (5) 
Förkrigstid 4 (4) 3 (4) 10 (8) 4 (6) 

Total 113 85 125 64 
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Diskussion av utbudet 1993 
Utan att föregripa den analys som följer i avsnitt 6.4, kan det vara på sin plats att summera några 
intryck från genomgången av den kvantitativa innehållsanalysen 1993 beträffande utbudet, dvs den 
första nivån. Här finns aspekter av innehåll som sammanhänger med nyhetsvärdering - omfång och 
frekvens beträffande ämnesområden, institutioner samt presentation (placering i tidningen mm). 
Därtill noteras förhållanden som gäller elitgruppers och makthavares närhet/tillgång till medierna: 
vilka som uppträder, vilka som deltar i debatten, vilka sagesmännen är (aktörer och källor), varifrån 
materialet kommer (kanaler som byråer, korrespondenter, hemmaredaktionen), vilka arenorna är, 
(vilka orter som händelser daterar sig från). 

Intrycken så här långt kan summeras så att samtliga nordiska tidningar ägnar mycket uppmärk
samhet åt pågående eller kommande förhandlingar och folkomröstning, dvs relationerna mellan det 
egna landet och EG står i fokus. Den danska Politiken har därtill en betydligt mera omfattande bevak
ning av EG: s befattning med faktiska politiska frågor än de övriga nordiska tidningarna. Denna be
vakning är mera orienterad mot EG och dess institutioner och mot det egna landets och medlems
ländernas agerande inom EG samt inrymmer ett stort inslag av debatt. Politiken visar sammantaget 
större uppmärksamhet på EG i stort, dess pågående arbete och relationer utåt samt den inre besluts
processen än de övriga tidningarna9. Beträffande finska Hufvudstadsbladet och i viss utsträckning 
den norska Aftenposten är engagemanget i försvars- och säkerhetspolitiska frågor påfallande. Aften-
postens bevakning av fiskefrågor och övriga nordnorska ärenden är värd att påpeka. Dagens Nyhe
ters speciella profil tycks vara nyhetsbevakning på ekonomisidor och debatt på kultursidor. Alla 
tidningar rör sig i det näraliggande, i tid och rum, med vissa undantag för främst Aftenposten och 
Hufvudstadsbladet som ibland anknyter till olika historiska perspektiv. 

I fråga om opinionsmaterial syns Ja- och Nej-rörelser, inte minst de senare, tydligast i Politiken 
och Aftenposten. Både Danmark och Norge har ju tidigare mycket påtagliga erfarenheter av folk
omröstning och debatt om medlemskapet. Därtill kommer Politikens mera omfattande debatt om 
olika frågor som berör Danmarks relationer till EG, i anslutning till den förestående folkomröstningen 
och där även den s k allmänheten ofta är inbegripen. 

Ett inslag som förefaller svårförståeligt är att i alla fyra tidningarna Nej-rörelser av olika slag ges 
större uppmärksamhet än motsvarande Ja-rörelser. Detta står delvis i strid med en allmänt spridd 
uppfattning om att Nej-rörelserna skulle vara missgynnade. Min egen tolkning är att det är frågan om 
en vi-dom dimension, där tidningarna tillhör integrationsförespråkarna och därför de som avviker 
utpekas, delvis också som en garanti mot anklagelser för partiskhet. Frekvensen säger ju heller inget 
om hur kritiker behandlas i nyhets- och debattmaterial, bara att de förekommer. 

6.2 Perspektiv 

Två typer av framing 
Vad som i de teoretiska avsnitten kallats framing har sin motsvarighet i den empiriska under
sökningen, dels som nyss redovisats i utbudsanalysen som placering, ämnen, aktörer osv som 
framträder på olika sätt, dels särskilt i de kodningar av ideologiska perspektiv och problem
perspektiv som redovisas i detta avsnitt, vidare i kodning av värderingar som redovisas i nästa 
avsnitt, därtill i de fördjupade s k närstudier i vissa ämnen som redovisas i kapitel 9-13. 

Ideologiska perspektiv som framing bygger som nämnts i kapitel 5 på Blumler et al (1983) i deras 
studie av det första europeiska parlamentsvalet, där de arbetade med tjugo innehållskategorier, s k 
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ideologiska teman. Dessa kunde genom faktoranalys reduceras till sex underliggande ideologier: 
enighet, inflytande, demokratisering, kommersialism, alternativ och nationalism. 

Problemperspektivet knyter mera tydligt an till den teoretiska litteraturen om social konstruktion 
av verkligheten. Det handlar om att medierna ofta utpekar och värderar vilka slag av problem som 
samhället står inför. Ett sätt att analysera detta slag av framing har föreslagits av Edelstein (1989) 
som i sin tur bygger på tidigare forskning (kapitel 5). 

När det gäller kodningar av perspektiv är det viktigt att erinra om att alla kodningar enbart avser 
innehåll med tydlig anknytning till EG/EU. Samtliga kodningar av t ex enighet, även dess motsats 
oenighet, har som utgångspunkt en artikel där någon politisk fråga inom EG/EU, något händelse
förlopp inom EG/EU eller något planerat eller redan fattat beslut inom EG/EU presenteras så att 
enigheten eller osämjan etc blir det som träder i förgrunden. 

Ideologiska perspektiv 
Blumler et als ursprungliga tjugo teman kan bidra till förståelsen av vilken närmare innebörd som kan 
ges de kvarvarande sex ideologiska perspektiv som används i denna studie. Samtliga ideologiska 
perspektiv kan i tidningarnas texter uttryckas både som för och emot utan att riktningen närmare 
registreras i kodningsarbetet.10 

Schultz (1983) ser dessa ideologier som europeiska visioner som liknar politiska argument eller 
slogans.11 I denna studie har en glidning gjorts från att vara en innehållsbeteckning till att vara 
framing, en inplacering av material i ett mer abstrakt sammanhang. Eftersom dessa olika slags framing 
i samtliga fall bygger på en sammanvägning av manifesta element i respektive artiklar, är skillnaden 
inte avgörande. 

Översikt ideologier 
Fördelningen av kodningar i tabell 6:8 (innefattar samtliga upp till tre kodningar per artikel) över 
ovannämnda ideologiska perspektiv visar på likheter, t ex frekvensen av Enighet, men också en del 
olikheter. Så förefaller Dagens Nyheter uppvisa en större andel Nationalism, 41 %, vilket i Politiken 
upptar 16 % av materialet, i Hufvudstadsbladet 23% och i Aftenposten 30% . 

Tabell 6:8. EG i nordiska dagstidningar 1993. Ideologiska perspektiv I-III 
(antal noteringar och % av noteringar). 

Ideologier Politiken HufVudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Enighet 99 (31) 52 (28) 83 (31) 30 (21) 
Inflytande 41 (13) 17 (9) 22 (8) 6 (4) 
Demokratisering 48 (15) 12 (6) 10 (4) 9 (6) 
Materialism 24 (8) 33 (17) 39 (15) 30 (21) 
Nationalism 50 (16) 44 (23) 78 (30) 59 (41) 
Alternativ 59 (19) 31 (16) 32 (12) 11 (8) 

Totalt 321 189 264 145 

I absoluta tal har Aftenposten det största antalet noteringar med nationellt perspektiv. 
Demokratisering är ett tema som upptar 15 % av Politikens artiklar, men högst 6 % i de övriga 
tidningarna; ett liknande mönster gäller Inflytande med 13% i Politiken och 4-9% i de övriga. 
Alternativ förekommer tydligast i Politiken med 19%, medan de övriga har 8-16%). 12 
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De ideologiska profilerna skiljer sig således åt på ett sätt som motiverar en närmare analys. Ett 
sätt är att undersöka hur fördelningen av den första kodningen ser ut, dvs den ideologiska profil som 
uttrycks tydligast; en indelning i nyheter och åsikter är ett annat sätt att tränga in i materialet. När jag 
kombinerar dessa analysansatser, framhävs några av de nyss observerade skillnaderna tydligare. 

Ideologier i Nyheter och Åsikter 
Beträffande Nyheter avviker Politiken och Aftenposten på ett påvisbart sätt i fråga om det domi
nerande ideologiska perspektivet. Den danska tidningen har en mer omfattande nyhetsbevakning 
1993 kring Enighet, Demokratisering och Inflytande, men mindre än genomsnittligt för Nationalism 
och Materialism. Aftenpostens nyhetsbevakning präglas 1993 av mer Enighet och Alternativ men 
mindre Demokratisering. Enighet är för tre av tidningarna den dominerande första kodningen av 
ideologiskt perspektiv, främst i nyhetsmaterialet, men i allmänhet också i åsiktsmaterialet.13 

Tabell 6:9. EG/EU i nordiska dagstidningar 1993. Ideologiska perspektiv I uppdelade på 
nyheter (N) och åsikter (N) (antal noteringar). 

Ideologier Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Å 
Enighet 49 22 32 15 45 16 6 7 
Inflytande 25 9 7 5 10 5 1 
Demokrati sering 21 12 5 6 2 4 2 4 
Materialism 12 2 15 5 10 8 15 8 
Alternativ 20 25 7 10 12 8 8 1 
Nationalism 8 11 4 8 23 14 37 11 

Totalt 135 81 70 49 102 55 69 31 

Beträffande ideologier i åsiktsmaterialet avviker Politiken och Hufvudstadsbladet påvisbart från den 
genomsnittliga fördelningen för 1993. Politiken har en markant övervikt för Alternativ men mindre än 
genomsnittligt för Materialism. Hufvudstadsbladet uppvisar fler inslag än genomsnittligt av Alter
nativ.14 I Dagens Nyheter saknas 1993 inslag i åsiktsmaterialet som kodats som Inflytande, ett tema 
som uppenbarligen inte stod i förgrunden i den debatt som fördes i tidningen. Dessa olikheter i 
ideologi kan ses som betoning av skilda motiv för deltagande i det europeiska samarbetet (tabell 6:9). 

Gruppering på Europeiska mål, Egenintresse respektive Alternativa lösningar 
Om man grupperar de ideologiska perspektiven till tre grupper enligt diagram 6:10, framstår de här 
antydda skillnaderna mellan i första h and Politiken och Dagens Nyheter tydligare. En grupp ideo
logiska perspektiv (i diagrammet kallad Europeiska mål) kan uppfattas som en fokusering på 
europeiska politiska målsättningar (Enighet, Inflytande och Demokratisering), medan en annan 
grupp, i diagrammet kallad Egenintresse, är mera fokuserad på fördelar för det egna landet och ma
teriella aspekter (Materialism och Nationalism). 

Alternativa lösningar får bilda en tredje grupp av ideologiska perspektiv, oftast innebärande det 
alternativa Edinburgh-avtalet för Danmark, nordiska alternativ till EG eller Nej till EG. Kategorin 
Alternativa lösningar är som synes särskilt sparsamt förekommande i Dagens Nyheter. De fyra 
tidningarna uppvisar här olikheter bl a beträffande relationen mellan Europeiska mål och Egen
intresse, där de förra överväger för Politiken, de senare för Dagens Nyheter. För Hufvudstadsbladet 
och Aftenposten väger de båda grupperna av ideologier någorlunda jämnt. 
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Diagram 6:10. EG i nordiska dagstidningar 1993. Ideologiska perspektiv I-III (antal noteringar). 

200-f 

I Europeiska mål 

i Egenintresse 
• Alternativ 

Problemperspektiv 
Olika sätt att på ett mera generellt plan gestalta problem är, enligt den utprovning som forskarteamet 
kring Edelstein (1989) företagit: Förlust av värde, Behov av värde, Konflikt, Obestämbar situation, 
Blockering, Steg mot en lösning, Förnekande av problematisk situation samt Konsekvenser av 
tidigare lösningar. De tre första sätten att beskriva situationen på innefattar både problem på 
samhälls- respektive individnivå. I EG-rapporteringen dominerar helt skildringen av problem på 
samhällsnivå och enstaka kodningar av sådana problem på inividnivå har uteslutits från tabellerna. 

Tabell 6:10 visar en sammanfattning av kodningarna, varvid samtliga kodningar ingår 
(Problemperspektiv I-III). Resultaten visar på en betydande samstämmighet mellan tidningarna 
beträffande dessa problematiska perspektiv. Vissa skillnader kan dock skönjas, t ex att Huvud
stadsbladets problemdefinition ofta har karaktären Obestämbar situation, mindre ofta betonar 
Konflikt och Blockering, jämfört med övriga tidningar. Även Aftenposten har en stor andel Obe
stämbar situation. I Dagens Nyheter ser man relativt få noteringar både för Obestämbar situation 
och Blockering. Konsekvenser av tidigare lösningar förekommer särskilt frekvent i Politiken där det 
långa danska medlemskapet kan ha skapat en kunskapsbank att referera aktuella problem till. Sam
mantaget är det Politiken som avviker påvisbart från den genomsnittliga bilden, bl a genom tydliga 
inslag av Konflikt och Behov av värde i sin bevakning av EG.15 

Tabell 6:10. EG/EU i nordiska dagstidningar 1993. Problemperspektiv I-III 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Problematisk 
situation 

Politiken Hufvudstads-
bladet 

Aften
posten 

Dagens 
Nyheter 

Förlust av värde 42 (13) 26 (12) 31 (11) 26 (20) 
Behov av värde 71 (21) 39 (18) 53 (18) 22 (17) 
Konflikt 58 (17) 19 (9) 33 (11) 21 (17) 
Obestämbar situation 23 (7) 48 (22) 57 (19) 13 (10) 
Blockering 38 (11) 15 (7) 42 (14) 13 (10) 
Steg mot en lösning 62 (18) 44 (21) 40 (14) 26 (20) 
Förnekande av 17 (5) 15 (7) 17 (6) 7 (5) 
problematisk situation 
Konsekvenser av 25 (7) 8 (4) 17 (6) 5 (4) 
tidigare lösningar 

Totalt 336 214 290 132 
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Problemperspektiv i Nyheter och Åsikter 
När jag delar upp kodningarna för Problemperspektiv på nyhets- och åsiktsmaterial och fokuserar på 
det dominerande problemperspektivet (Problemperspektiv I) upptäcker jag påvisbara skillnader 
mellan Politiken och de övriga tidningarna. Tidningens Nyheter och Åsikter avviker på olika sätt från 
den genomsnittliga fördelningen för Problemperspektiv för alla artiklar 1993 (tabell 6:11). 

Beträffande nyhetsmaterialet har Politiken en tydlig övervikt för konfliktorienterat stoff och en 
motsvarande liten andel för Obestämbar situation. I fråga om åsiktsmaterialet är de två första 
kategorierna överrepresenterade: Förlust av värde och Behov av värde. Däremot förekommer 
Obestämbar situation nästan inte alls i Politikens åsiktsmaterial 1993, vilket sammantaget styrker de 
tidigare erhållna intrycken av en livlig och kritiskt granskande debatt i Politikens spalter kring EG.16 

Tabell 6:11. EG i nordiska dagstidningar 1993. Problemperspektiv I (antal noteringar), 
uppdelade på Nyheter (N) och Åsikter (Å) 

Problematisk Politiken Hufvudstads- Aften Dagens 
situation bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N ß 

Förlust av värde 13 17 10 10 9 11 10 10 
Behov av värde 33 27 15 15 23 14 11 6 
Konflikt 29 12 4 6 16 5 11 3 
Obestämbar situation 9 1 14 7 20 12 5 3 
Blockering 15 6 6 4 13 4 7 2 
Steg mot en lösning 24 10 14 6 20 7 17 3 
Förnekande av 6 1 5 2 5 1 4 1 
problematisk situation 
Konsekvenser av 7 6 4 1 4 1 3 2 
tidigare lösningar 

'otalt 221 124 165 98 

6.2.4 Diskussion av perspektiv 1993 
Genom mätningarna av vad som här kallas perspektiv förstärks intrycket av främst skillnader mellan 
de nordiska tidningarna. Bland annat framhäver mätningarna av ideologiskt perspektiv den danska 
tidningens orientering mot europeiska mål, snarare än egenintresse, dvs nationella/materialistiska. Här 
fmns skillnader som den kvantitativa analysen tydligt illustrerar. Här anas en vattendelare mellan den 
europeiska framing som den danska tidningen ger hela materialet och de övriga tidningarnas nationella 
inramning, särskilt vad gäller ekonomiska frågor. Detta intryck förstärks av det andra måttet på 
framing av materialet, problemperspektiv. 

Beträffande mätningarna av problemperspektiv föreligger 1993 påvisbara skillnader framför allt 
mellan Politiken och de övriga tidningarna, t ex i fråga om var konflikter är lokaliserade. I Politiken 
handlar det mera om konflikter inom EG, i de övriga om den nationella tillväxtens utveckling eller 
andra osäkra följder av en kommande EG-anslutning (som exempelvis jordbruksstöd, stöd till 
regional utveckling, betydelsen av vidgade marknader för näringslivet). De skilda historiska 
erfarenheterna av relationer med EG och skillnader i politisk kultur kan därutöver anas, t ex i 
Obestämbar situation som en försiktigare hållning i Hufvudstadsbladets artiklar, och en neutralare 
bevakning i Aftenposten. Hos samtliga tidningar finns en antydan om att Steg mot en lösning är ett 
sätt att framställa medlemskapet i ett fördelaktigt perspektiv (jämför tabell T 22 i tabellbilagan). 
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6.3 Värderingar 

6.3.1 Kontroverser om EG 
Som jag har redogjort för i kapitel 5 har i alla artiklar tillgängliga värderingar gentemot EG noterats till 
riktning och styrka. Tabell 6:12 redovisar medelvärden för dessa värderingsvariabler; de flesta ligger 
helt naturligt spridda kring 0, medan en del värderingar uppvisar i första hand negativa 
medelvärden.17 

Tabell 6:12. EG i nordiska dagstidningar 1993. Värderingar (medelvärden; noll-noteringar 
exkluderade; n angivna). 

Värdering Politiken HufVudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Enighet -0.83 (47) -1.43 (12) -0.29 (66) -1.10 (21) 
Solidaritet -1.86 (22) -1.00 (9) -1.91 (11) -1.10 (10) 
Öppenhet +0.02 (52) +0.42 (12) +0.96 (24) -1.20 (10) 
Påverkan +0.21 (56) p

 
Ln

 
oo

 

(36) -0.33 (43) -0.69 (54) 
Verklighet -0.98 (63) -1.11 (27) -0.67 (36) -0.46 (26) 
Demokrati -1.25 (63) -1.68 (19) -0.67 (12) -1,33 (18) 
Bra för näringsliv +1.32 (19) +1.00 (6) +2.00 (9) +2.16 (19) 
Bra för vanligt folk -0.03 (37) +0.50 (14) -0.83 (6) -0.18 (16) 
Ledarskap -0.49 (43) -0.50 (12) -1.31 (13) -1.47 (17) 
Effektivitet -0.88 (16) 0.00 (11) -0.56 (16) -1.53 (15) 
Lugnande -0.51 (96) -0.65 (77) -0.07 (84) -0.60 (57) 
Positivt -0.49 (160) -0.74 (68) -0.26 (100) -0.38 (66) 

Om jag något godtyckligt väljer variabler som har medelvärde < -1.00 eller >+1.00 (fet stil i 
tabellen) och härigenom identifierar de variabler som avviker påtagligt, erhåller jag ett intryck av 
förväntningar och oro i bevakningen av EG. De mest frekventa och övergripande värderings
dimensionerna Lugnande/Oroande respektive Positiv/Negativ är genomgående negativa, minst tydligt 
i Aftenposten. I stora drag finns en överensstämmelse kring vilka positiva och negativa värderingar 
som överväger. EG bedöms således generellt som bra för näringslivet, men har lägre anseende 
beträffande t ex demokrati, ledarskap, effektivitet och solidaritet. Även bristen på enighet överväger i 
alla tidningar, minst klart i Aftenposten. Aftenpostens journalistik utmärks tydligen av mindre 
inriktning på konflikt och starka omdömen, vilket stämmer med mina personliga intryck av norska 
journalisters mer värderingsfria bevakning av nordiskt samarbete. 

Värderingar i Nyheter och Åsikter 
Jag förväntar mig att nyhetsartiklarna, i enlighet med den journalistiska professionella hederskodexen 
om saklighet och balans i nyhetsrapporteringen, i huvudsak borde vara fria från ensidiga starka värde
ringar och att åsiktsmaterialets värderingar bör framstå desto tydligare. Genom en uppdelning av det 
totala innehållet på Nyheter och Åsikter kan jag pröva om det faktiskt förhåller sig så. Jag har närma
re undersökt värderingsdimensionen Positiv/Negativ för respektive tidning. 

Av de följande två diagrammen (6:11 A-B) framgår att även nyhetsartiklarna innehåller starka 
manifesta värderingar (< -2 och > +2), om än i något mindre utsträckning än i åsiktsartiklarna. Av 
Politikens 150 nyhetsartiklar 1993 har knappt hälften eller 70 artiklar kodats med starka positiva 
eller negativa värderingar. Av de 85 åsiktsartiklarna är motsvarande siffra drygt hälften eller 48. För 
Aftenposten gäller att av de 116 nyhetsartiklarna mindre än var femte eller 21 har kodats med starka 
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positiva eller negativa värderingar, medan av de 56 opinionsartiklarna 24 innehåller starkare menings
yttringar. Aftenposten skulle således, av dessa data att döma, ha en tydligare rågång mellan nyheter 
och åsiktsmaterial. Huvudstadsbladet ligger närmare Aftenposten i detta hänseende. Dagens Nyheter 
har en fördelning som liknar den genomsnittliga fördelningen på positiva och negativa värderingar. 

På samtliga punkter överväger de negativa kodningarna, både i nyheter och åsiktsmaterial, vilket 
åter är en erinran om att värderingar om EG finns spritt i flera olika genrer. 

Jag vill samtidigt erinra om att indelningen i nyheter och åsikter i huvudsak bygger på placering på 
nyhets- respektive ledar- och debattsida, där även nyhetsartiklar ibland kan vara angivna 
nyhetsanalys, kommentar 1. dyl. 18 

Diagram 6:11 A. EG i nordiska dagstidningar 1993. Positiva/negativa värderingar 
(noll-noteringar exkluderade). Nyheter. 

™ Negat i v t 
™ Neu tr a ft 
CD POS it iv t 

POL HBL A FT DN 
Ny h Ny h Ny h Ny h 

Diagram 6:11 B. EG i nordiska dagstidningar 1993. Positiva/negativa värderingar 
(noll-noteringar exkluderade). Åsikter. 

Pol HBL AFT DN 
Å s i k t  Å s i k t  Å s i k t  Å s i k t  

6.3.2 En gruppering av artiklar 
En s k klusteranalys baserad på 12 värderingsvariabler leder till att artiklar kan sorteras i fyra 
grupper som innefattar i huvudsak positiva värderingar överlag (stödjande) - medan andra artiklar 
förs till en grupp (oroande) som utmärks av svagt positiva men oroande värderingar till det mesta 
inom EG. En tredje grupp (avvisande) innehåller tydligt negativa värderingar i allmänhet, t ex 
beträffande möjligheterna till påverkan av politiken. Den sista gruppen (neutrala) innehåller artiklar 
som är neutrala eller allmänt svagt positiva.19 

Fördelningen på de fyra grupperna för Nyheter respektive Åsikter framgår av diagram 6:12. 
Aftenpostens nyhetsmaterial och Politikens åsiktsmaterial avviker från den genomsnittliga för
delningen för alla artiklar 1993. Aftenposten har det största antalet neutrala noteringar i nyhets
rapporteringen. Politiken har flest noteringar avseende tydliga värderingar, stödjande eller avvisande, 
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men en liten andel åsiktsartiklar som kodats som neutrala. Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet 
har en fördelning på dessa grupper som påminner relativt väl om den genomsnittliga fördelningen. 

Detta kan återigen tolkas som att Politikens spalter i särskilt hög grad stått öppna för en kritiskt 
granskande debatt kring EG. På motsvarande sätt menar jag att data styrker mitt personliga intryck 
att i första hand Aftenposten särskilt vinnlagt sig om en balanserad nyhetsjournalistik kring EG.20 

Diagram 6:12 A. EG i nordisk dagspress 1993: Fördelning på grupper efter värderingar (Antal 
artiklar i resp grupp). Nyheter. 

Stödjande 
Oroande 

• Avvisande 
ü Neutrala 

POL HBL AFT DN 

Diagram 6:12 B. EG i nordisk dagspress 1993: Fördelning på grupper efter värderingar 
(Antal artiklar i resp grupp). Åsikter. 

I Stödjande 
i Or oande 

• Avvisande 
H Neutrala 

POL HBL AFT DN 

6.3.3 Diskussion av värderingar 1993 
Var förs den kritiska diskussionen? 
Jag har intrycket att utrikeskorrespondenterna i genomsnitt förmedlar en mer kritisk hållning till EG 
än hemmaredaktionen. I syfte att utforska denna tankebana har jag korstabulerat variablerna Kanal I 
och Värderings variabeln Positiv/negativ men inte funnit något starkt stöd i materialet för denna tanke, 
annat än vad gäller Aftenpostens korrespondenter som utmärker sig för att vara förhållandevis 
neutrala. Både korrespondenterna och hemmaredaktionen i de övriga tidningarna förmedlar en över
vägande kritisk bild av EG. 

Det förefaller som om den kritiska diskussionen i hög grad är lokaliserad till debattsidorna. 
Sålunda är kanalen Opinionsbildare till övervägande del förknippad med negativa värderingar både 
1993 och 1996. Särskilt tydlig är bilden för Politiken, där opinionsbildare i ett stort antal artiklar tre 
gånger så ofta kodats som övervägande negativa än som övervägande positiva. Jag drar åter slutsatsen 
att Politikens debatt- och insändarspalter står öppna för kritiska synpunkter på EG. 
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Olika sorts kritik 
Det kan synas överraskande att samtliga nordiska tidningar i undersökningen redovisar övervägande 
manifesta negativa värderingar, trots att den uttalade redaktionella policyn genomgående är positiv 
till europeisk integration. Mätningarna av värderingar, särskilt efter uppdelning på nyheter och 
åsikter, ger vid handen att både nyhetsbevakning och opinionsbildande material inrymmer åtskilligt 
av kritiskt stoff kring EG. Är det möjligen fråga om ett gensvar på den relativt skeptiska hållning som 
allmänheten visade prov på? Säkerligen fmns det också olika sorts kritiska synpunkter på EG. 

6.3.4 Avslutande kommentarer 
I tablå 6:1 gör jag ett vågat försök att sammanfatta resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen 
1993 med en relativ poängsättning av de fyra tidningarna längs några av de dimensioner som 
Huvudstudien omfattar, främst utbudsanalysen. Bedömningarna är med nödvändighet tentativa och 
trevande men utgör ändå en slags helhetsbild. Måttstocken är de normativa föreställningarna om ett 
empiriskt utfallsrum avseende europeisk politisk kommunikation som redovisades i kapitel 2. 

Tablå 6:1. EG i nordiska dagstidningar 1993: Sammanfattande bedömning av de fyra 
dagstidningarnas Europabevakning. (*** nära begreppet europeisk politisk kommunikation) 

Bedömning Politiken 

Europabevakningens *** 
omfattning 

Kontinuitet och uppföljning *** 
av sameuropeiska frågor 

Debatt/många röster *** 

Europeiska politiska arenor *** 

Europeiska/globala *** 
rumsperspektiv 

Europeiska/ Internationella *** 
källor 

Huvudstads
bladet 

Aften-
posten 

Dagens 
Nyheter 

Europeiska/ Internationella 
aktörer 

Europeiska politiska 
ideologiska perspektiv 

Problemperspektiv 

Värdering 
av samarbetet/granskning 

Här avslutas redovisningen av resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen 1993.21 Resultaten 
pekar tydligt på att Politiken står i en klar särställning jämfört med de övriga tidningarna, men även 
de andra tidningarna uppvisar särdrag värda att analysera närmare. En uppgift för den kommande 
analysen blir att kasta ljus över varför Politiken avviker och varför de andra tidningarna sinsemellan 
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är olika. Ett antal förklaringar ligger nära till hands, t ex att Danmark sedan länge är medlem i EG och 
därtill fungerade som ordförandeland samt att landet stod inför en folkomröstning. 

Här kan det vara befogat att diskutera om Politiken är unik i dansk press. Enligt Siune (1991), 
tycks Politiken inte avvika i jämförelse med andra danska dagstidningar.22 Inför folkomröstningen 
1986 jämfördes nio dagstidningar med TV:s utbud. Både vad gäller ämnen/teman i EG-debatten och 
inslag av t ex inlägg från läsarna tycks Politiken inta en mellanposition bland ledande danska tid
ningar. Samma slutsats kan dras av de innehållsanalyser som Siune et al (1994) gör 1992 och 1993, 
där likheten mellan tidningarna var påtaglig23. 

För Hufvudstadsbladet finns tecken på att den tidigare säkerhetssituationen får genomslag i be
vakningen av försvarspolitiska frågor och i tillbakablickar. Aftenpostens bevakning innefattar delar 
som för tankarna till den tidigare folkomröstningen. Dagens Nyheters bevakning uppvisar en natio
nell orientering som får analyseras närmare. En sådan analys av resultaten följer i nästa avsnitt. 

6.4 Likheter och skillnader i de nordiska tidningarnas innehåll om EG 1993 

Studiens förklaringsperspektiv 
Studien tar som tidigare nämnts hjälp av ett antal förklaringsperspektiv, presenterade och närmare 
diskuterade i kapitel 4: 

- ett europeiskt förklaringsperspektiv (kan man förstå den politiska kommunikationen i termer av 
politiska och institutionella förändringar på europeisk nivå och som en konsekvens härav på nationell 
nivå, dvs som olika nationella återverkningar av ett europeiskt skeende?) 

- ett nationellt makrosocialt perspektiv (kan likheter och skillnader i den politiska kommuni
kationen förstås bl a som konstruktioner av 'det europeiska' som utgår från nationella historiska, 
ekonomiska och sociokulturella förhållanden samt dagsaktuella omständigheter?) 

- ett nationellt relationsperspektiv som utgår från de formella relationerna mellan respektive land 
och det europeiska (kan skillnader i mediebilderna mellan länderna och över tiden förstås i termer av 
ländernas tidigare förhållande till EG eller till de förändringar som inträffat under 1990-talet?) 

- ett redaktionellt förklaringsperspektiv (kan man förstå likheter i den politiska journalistiken som 
skapade av en homogeniserande professionalism i journalistkåren och olikheterna som följder av 
skillnader i förutsättningar för det journalistiska arbetet?) 

I praktiken är dessa förklaringsperspektiv sammanvävda på ett nog så intrikat sätt. Så är t ex EG:s 
beslut att inleda förhandlingar med de nordiska länderna (och Österrike) en förändring i det euro
peiska politiska systemet, med den terminologi som tidigare använts. Denna förändring får återverk
ningar på de nordiska ländernas relationer till EG, både i samband med förhandlingsstarten och i sam
band med medlemskapet/utanförskapet och andra förändringar som inträffat under 1990-talet, som 
t ex Maastricht-fördragets unionsbestämmelser eller beslutet om valutaunionen EMU. 

Förhandlingarna och medlemskapet har olika innebörd beroende på ländernas historiska erfaren
heter och konstrueras därför möjligtvis olika i ländernas medier. De redaktionella åtgärderna, t ex att 
sända ut korrespondenter till de central skådeplatserna kan ses som en reaktion på de övriga föränd
ringarna. Med andra ord hänger de olika förklaringsperspektiven samman. Likväl kan det vara frukt
bart att analysera likheter och skillnader samt förändringar över tiden som om den ena eller den andra 
faktorn utövade det dominerande inflytandet. Situationen är inte ovanlig i samhällsvetenskapliga 
sammanhang och den följande analysen kan ses som ett försök att blottlägga samband som kan vara 
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väsentliga när det gäller uppkomsten av en europeisk politisk kommunikation i de nordiska tid
ningarna. Resonemanget kretsar i detta avsnitt kring innehållet 1993. 

Framträdande resultat 1993 
Mycket i bevakningen av EG i de nordiska tidningarna är likartat: att bevakningen är omfattande, att 
det mesta materialet återfinns på nyhetsplats, men att ett betydande åsiktsmaterial ingår i alla 
tidningar, att EG:s 'huvudstäder' är viktiga arenor för nyheter, att alla tidningar har funnit det nöd
vändigt att sända korrespondenter till Bryssel, att likväl en stor del av materialet härrör från hemma
redaktionen, att de nationella källorna dominerar över de europeiska, att politiker - både europeiska, 
nordiska och nationella - är viktiga källor för bevakningen, att nationella aktörer dominerar över euro
peiska, att institutioner dominerar som EG-aktörer - även om referensen oftast är EG allmänt och 
mindre ofta en specifik EG-institution - att de internationella aktörerna är relativt få och oftast i form 
av mera anonyma enskilda länder snarare än specifika internationella institutioner eller ledande per
soner, att regeringar och politiker dominerar som nationella aktörer, att intressegrupper spelar en inte 
obetydlig roll som aktörer, att de ekonomiska samarbetsfrågorna - både tillväxt och uthållig utveck
ling - dominerar vad gäller politikområden, att EG:s institutioner och relationer dominerar ämnes-
mässigt och härvid särskilt medlemsförhandlingarna och relationerna mellan det egna landet och EG, 
att Maastricht-fördraget dominerar bland de olika fördrag som reglerar samarbetet, att nationella och 
materialistiska ideologiska perspektiv dominerar över de transnationella eller europeiska perspek
tiven, att det dominerande rumsliga perspektivet är nationellt, att det dominerande tidsperspektivet 
är nutid, att fördelningen på problemkonstruktioner är relativt jämnt fördelad över olika typer av 
problem, att värderingarna över lag är avvisande eller neutrala, trots en positiv redaktionell grund
hållning till samarbetsprojektet. 

Listan kunde göras längre och framför allt mera detaljerad, allt i syfte att tydliggöra en rad grund
läggande likheter mellan tidningarnas innehåll om EG. Likväl är det förhärskande intrycket av den 
kvantitativa innehållsanalysen för 1993 att den danska Politiken intar en särställning, jämfört med de 
övriga nordiska tidningarna i studien. 

Politikens särställning 
På praktiskt taget samtliga de punkter som nyss nämndes, avviker Politiken och på ett mycket 
konsekvent sätt, med ett betydligt större utrymme, mera åsiktsmaterial, mera material från de ut
sända journalisterna och med flera europeiska källor, flera och större bredd av europeiska aktörer, 
med mera specifik roll för namngivna europeiska institutioner, med en annan avvägning mellan till
växtfrågor och andra politiska samarbetsfrågor, med en av de många folkomröstningarna i annalkande 
förknippad med ett annorlunda fördrag (Edinburgh-avtalet som förvisso har Maastricht-fördraget 
som referenspunkt), med ett fokus på de centrala europeiska politiska målen snarare än enbart 
nationella/materiella aspekter på samarbetet, med ett stort utrymme för kritisk granskning av olika 
aspekter på samarbetet, med mer utfordrande problemdefmitioner samt med stort utrymme för 
skeptiska grupper och allmänhetens röster samt deras argument 

Huvudintrycket av innehållsanalysen 1993 är att Politiken tillhandahåller en europeisk politisk 
kommunikation som på de flesta punkter är rikare och bredare, mera ingående, perspektivrik, kritisk, 
mera fokuserad på gemensamma europeiska och vidare internationella lösningar än på nationella och 
materiella fördelar jämfört med de övriga tidningarna. Kort sagt ger Politiken ett jakande svar på 
frågan: uppstår det en europeisk politisk kommunikation som en följd av de politiska förändringar 
som redan ägt rum i Europa? 
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Svaret måste med Politiken som utgångspunkt således bli: JA - och därtill måste läggas att denna 
Europabevakning på många sätt motsvarar de normativa föreställningar om europeisk politisk kom
munikation som växte fram ur den teoretiska litteraturen och ur de professionella ambitioner som 
uttryckts i intervjuer med Brysseljournalister (kapitel 2). Beträffande de övriga tidningarna kan 
svaret kanske också bli: JA - men med en rad kvalifikationer och inskränkningar, t ex vad gäller de 
dominerande nationella och/eller materiella perspektiven i motsats till de transnationella perspektiv 
och den inriktning på övergripande europeiska mål som efterlysts i den normativa diskussionen. 

En fråga för den fortsatta analysen av innehållsanalysens huvudresultat för 1993 måste bli: varför 
utmärker sig Politiken i förhållande till de övriga? Därtill kommer en önskan att förstå varför även de 
andra tidningarna innehåller särdrag som kan ha olika förklaringar. De olika förklaringsperspektiven 
får här utnyttjas för att kasta ljus över orsakerna till likheter och skillnader i de nordiska tidnigarnas 
bevakning av EG. Ambitionen är inte - som tidigare framhållits - att i någon striktare statistisk me
ning förklara de skillnader som iakttagits. Snarare handlar det om en diskussion av olika möjligheter 
till förståelse av de huvudmönster som framträder, en diskussion som förhoppningsvis kan tydlig
göra det meningsfulla i att relatera medieinnehåll även till yttre samhälleliga kontexter. Ett antal för
klaringsperspektiv är härvid tillgängliga enligt framställningen i kapitel 4. Den inbördes tyngden får 
den kommande analysen utvisa. 

Ett europeiskt förklaringsperspektiv 
Det borde vara naturligt att förvänta sig att innehållet i nordiska tidningar påverkas av politiska och 
institutionella förändringar på europeisk nivå. En kunskap ex ante om dessa förändringar härrör från 
EG:s arbetsprogram som upprättas inför varje arbetsår.24 Inför 1993 konstaterar Kommissionen att 
Den inre marknaden har börjat fungera och att Den europeiska unionen skall sättas i verket när 
Maastricht-fördraget ratificerats. Att öka den ekonomiska tillväxten, att öka öppenheten och att för
bättra kommunikationerna med allmänheten är prioriterade åtgärder under perioden. 

Bilden av ett avgörande skede tonar fram i texten: den politiska unionen innebär ett skifte, en ny 
fas i den europeiska integrationen börjar nu. Denna Kommissionens vision har både ekonomiska och 
politiska, inklusive utrikespolitiska förtecken. De enskilda nordiska tidningarna kan, mer eller mindre 
medvetet, lägga vikten vid olika delar av denna vision. Mera härom längre fram. Först en genomgång 
av Kommissonens arbetsprogram 

Fyra huvudområden 
Kommissionen definierar fyra huvudområden för sitt arbete och en rad konkreta åtgärder internt, 
externt och horisontellt. De interna åtgärderna avser bl a att göra den gränslösa inre marknaden till en 
framgång, att generera ekonomisk tillväxt, att stärka sammanhållningen, att utveckla den sociala 
dimensionen, att integrera miljöarbetet i andra gemensamma områden, att stödja Den inre marknaden 
med andra åtgärder och att reformera jordbruks- och fiskepolitiken. De externa åtgärderna avser bl a 
att utveckla förmågan att tala och handla unisont, att utveckla EG:s relationer med grannarna i 
Central- och Östeuropa, att genomföra anslutningsförhandlingar med de nordiska länderna och 
Österrike och att agera på global nivå ekonomiskt, handelspolitiskt, miljöpolitiskt osv. De hori
sontella åtgärderna innefattar subsidiaritetsprincipen, transparensfrågor, resursfrågor samt relationer 
mellan EG:s institutioner. 

Är det rimligt att se innehållet i de nordiska tidningarna som påverkat av utvecklingen på euro
peisk nivå, sådan denna skisseras i Kommissionens arbetsplaner? Svaret blir, som jag ser det, både Ja 
och Nej. 

131 



De stora europeiska frågorna bevakas 
Helt klart täcker innehållet i de nordiska tidningarna ämnesmässigt och perspektivmässigt stora delar 
av detta arbetsprogram. Redan omfattningen av tidningarnas bevakning är ett besked om att bevak
ningen av EG intar en central plats i den redaktionella policyn och i det dagliga arbetet. Ämnes
indelningen i breda kategorier ger besked om att samtliga nordiska tidningar som ingår i studien ägnar 
utrymme åt tillväxt, uthållig utveckling, utrikes/säkerhetspolitik, sociala frågor och lagstiftningsfrågor 
(diagram 6:8). Även förteckningen över ämnesområden för respektive tidning innehåller i huvudsak 
de stora europeiska frågorna (tabell 6:3). De centrala åtgärdsprogram som prioriterats av EG finns 
således med i tidningarnas bevakning, åtminstone de tre första, om än med mycket olika tyngd
punkter (Den inre marknaden, fredsarbetet i Balkankrigens spår samt Den europeiska unionen, 
inklusive den Ekonomiska och monetära unionen och en Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik). 

Mera tveksamt är det om den europeiska identiteten uppmärksammats i de nordiska medierna på 
ett sätt som ens avlägset återger de ambitioner som Kommissionen formulerar. Här finns i samtliga 
tidningar ett perspektiv som i grunden är nationellt, undantaget är här Politiken, och som inrymmer 
en god portion skepsis mot överstatlighet och europeisk identitet (jämför här diskussionen i kapitel 4 
om de institutionella och andra förutsättningarna för en europeisk identitet). 

Om de stora europeiska frågorna sålunda bevakats i de nordiska tidningarna, kan det ifrågasättas 
om dessa framställs som genomgripande politiska förändringar, som jag tidigare anammat utifrån 
Downings (1996) perspektiv (kapitel 2). Är det trots digniteten i det som händer i Europa mera 
frågan om rutinbevakning på vanliga journalistiska villkor eller framstår frågorna som angelägna eller 
rent av ödesmättade? Jag tror här att Downings perspektiv sätter fingret på behovet av djupare för
ståelse av det som händer, att erbjuda sammanhang och komplexitet och inte bara rapportera från 
möten och det mer lättillgängliga nyhetsflödet. Samtidigt är det nyhetsflödet som ger den enda bilden 
av allt det som EG är engagerad i. 

Institutionella program och medieinnehåll 
Bakom diskrepanser mellan Kommissionens arbetsprogram och tidningarnas innehåll ligger en av
grund av olika synsätt på vad som har nyhetsvärde och vad som kan motivera debatt och åsikts
utbyte i medierna. Tidningarnas innehåll påverkas av en rad faktorer som beskrivs i teoretiska verk, 
t ex Shoemaker & Reese (1996), som jag anknutit till i kapitel 2. 

Teorier om mediers innehåll, om politisk kommunikation, eller om man så vill om journalistik, 
präglas av social konstruktion och framing. Mediers innehåll är en yttring av kultur och en källa till 
kultur. Medier tar symboliska element, t ex från det politiska faltet, förstorar dem, tillpassar och 
återför dem till publiken, med sin egen logik. I denna process kan medier verka som katalysatorer för 
förändring eller som ett hinder, alternativt status quo. De teorier om uppkomsten av medieinnehåll 
som jag tidigare återgivit inkluderar effekter av journalistiska rutiner, journalisters socialisering, 
mediepraktiker; medieägares och anställdas attityder och rolluppfattningar; organisatoriska begräns
ningar; extramediala faktorer som ekonomiska förhållanden, intäktskällor, annonsörer och kon
kurrens; ideologiska faktorer som makt och ägande. Mediers innehåll antas ha viktiga implikationer 
för samhällelig förändring.25 

Huvudteserna i dessa teorier utgår ifrån kunskap avseende de professionella miljöerna på 
tidningarna. På redaktionerna uttrycks dessa faktorer som mer eller mindre medvetna principer för 
ny hets värdering. Denna bygger bl a på händelsers närhet, dramatik, anknytning till tidigare upp
märksamhet, inte minst kring elitpersoner, samt på förmodad relevans för publiken. Utgångs
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punkterna för det redaktionella arbetet är således knappast europeiska institutioners arbetsprogram, 
såvida inte dessa genererar händelser som går att foga in i nyhetsprocessen. 

Arbetsprogram realiseras inte alltid fullt ut. Det är tänkbart att Kommissionen inte vidtog särskilt 
många åtgärder på några av de områden som man sagt sig vilja prioritera, t ex främjandet av europeisk 
identitet eller de miljöbeslut som stod på arbetsprogrammet. Det är därför inte ägnat att förvåna om 
tidningarnas innehåll har delvis andra tyngdpunkter vad gäller aktörer, ämnen, perspektiv och värde
ringar än vad Kommissionen kunde ha förväntat eller skulle önska sig. 

Ett annat sätt att tillvarata det europeiska förklaringsperspektivet utnyttjas i de närstudier som 
presenteras i kapitlen 9-13.1 en komparativ studie kan intra-mediedata kanske ha större förklarings
kraft än nyss använda s k extra-mediedata ur Kommissionens arbetsprogram. Jag konstaterar att 
Politiken för 1993 års urval, i jämförelse med de tre andra tidningarna, uppvisar en fullödig europeisk 
politisk kommunikation i alla de variabler som ingår i innehållsanalysen. Därmed kan Politikens 
bevakning, i närstudierna av EG/EU:s utrikespolitik, miljöpolitik och den monetära unionen EMU, 
användas som det riktmärke mot vilket de andra tidningarna kan kontrasteras. 

Nationella konstruktioner av det europeiska 
En bärande tanke i den komparativa ansatsen är att likheter och skillnader mellan länderna kan för
stås bl a som konstruktioner av det europeiska som utgår från nationella historiska, ekonomiska och 
sociokulturella förhållanden samt dagsaktuella omständigheter (Den komparativa ansatsen presen
terades i kapitel 3). 

Min egen diskussion om tänkbara sådana nationella förhållanden som kan påverka innehåll i 
medier återfinns i kapitel 4. Jag pekade där bl a på nationalismen som en ideologisk kraft, på det 
nordiska som något som förenar de nordiska länderna, på olikheter i vad som kallades geopolitisk 
orientering i en makttriangel av stormakter öster, söder och väster om de nordiska länderna. Jag 
pekade vidare på att olikheter i ekonomiska förhållanden, t ex i näringsstruktur kan påverka håll
ningen till EG och därmed konstruktionen av det europeiska. Slutligen återgav jag slutsatser av 
tidigare forskning om nationell kultur, där de nordiska länderna oftast framstår som mycket lika 
varandra vid internationella jämförelser, men där empiriska data också ger underlag för tankar om 
olikheter i förutsättningarna att möta det europeiska. Diskussionen i kapitel 4 avslutades med en 
genomgång av Ingleharts et al (1998) data om olika länders politiska kultur. Av dessa drog jag några 
slutsatser som jag menade kunde bli användbara i analysen av denna studies resultat. 

I fråga om politisk kultur - i första hand som Inglehart definierat begreppet - kan man samman
taget se att de nordiska länderna i hög grad liknar varandra och utgör en relativt homogen grupp i ett 
europeiskt perspektiv. Men det finns också intressanta skillnader som kan utgöra grund för före
ställningar om växlande hållning till inte minst det europeiska i de nordiska tidningarna. Hit hör - för 
att peka på några förhållanden som förefaller intressanta för denna undersökning: 

intrycket av aktiv politisk debatt och meningsutbyte i Danmark 
de postmoderna värderingarnas stöd i Finland 
den starkare nationella och kosmopolitiska identiteten i Finland 
det svagare förtroendet för politik och politiska institutioner i Finland 
bilden av Norge som det mest traditionella och lokalt orienterade samhället i Norden 
det starka förtroendet för försvar och NATO i Norge 
det relativt starka förtroendet för näringslivet i Sverige (och Norge) 
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Finländsk förankring bakåt och i nuet 
En del tecken finns i den kvantitativa innehållsanalysens resultat på inverkan från nationella faktorer 
av den typ som diskuterades i kapitel 4. Lättast är att lyfta fram den finska tidningens engagemang 
1993 i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, även i sammanhang då dessa inte direkt aktualiseras. 
Här verkar det naturligt att förstå detta val av källor, aktörer och ämnesområden i termer av den 
historiska bakgrunden och Finlands speciellt krävande säkerhetssituation med den tidigare 
Vänskaps- och biståndspakten mellan Finland och Sovjetunionen. 

Det verkar sannolikt att det övergripande motivet för den finska medlemsansökan i vid mening är 
säkerhetspolitiska, även om detta inte utvecklas särskilt utförligt i den finska tidningen. Dock finns 
spår av denna inriktning på Europapolitiken i listan över aktörer där bl a Västeuropeiska unionen och 
NATO finns med för Hufvudstadsbladets del. I den fördjupade analysen av bevakningen av EG/EU:s 
utrikes- försvars- och säkerhetspolitik (kapitel 10) blir en viktig fråga om denna speciella finländska 
inriktning av innehållet kan tydliggöras. De långa tidsperspektiven bakåt anknyter också till Finlands 
politiska historia. 

De mätbara tecknen på en annorlunda behandling av känsliga politiska ämnen finns i analysen av 
problemperspektiv, där Hufvudstadsbladet konsekvent undviker det konfliktladdade och det som 
kunde antyda att EG: s utveckling blockeras. Tvärtom finns i Hufvudstadsbladet mer än i någon 
annan tidning en faiblesse för Obestämbar situation som problemdefinition (tabell 6:11). 

Finlands ekonomiska situation med ett relativt nyligen genomfört stålbad och en kvardröjande hög 
arbetslöshet gör det naturligt för Hufvudstadsbladet att sätta de ekonomiska frågorna i centrum för 
uppmärksamheten. Bland nationella aktörer finns t ex ett flertal branschorganisationer. Bland ämnena 
är tillväxt och infrastruktur ett lika betydande ämne som de mjukare frågorna om uthållig utveckling. 
I det senare området ingår för övrigt bl a jordbrukspolitiken som 1993 förefaller utgöra en central 
fråga i Finlands relationer med EG. På det handelspolitiska området fokuserar Huvudstadsbladet på 
de näraliggande pragmatiska frågorna som rör EFTA och Åland men lämnar mindre utrymme åt 
världsfrågorna. I fråga om ideologiska perspektiv avser i Hufvudstadsbladet 41% av alla noteringar 
materialism/nationalism, vilket också kan ses som tecken på en betoning av de nationella ekonomiska 
aspekterna på medlemskapet. 

Med tanke på de finska nyligen genomgångna ekonomiska svårigheterna kunde det ligga nära till 
hands att medlemskap i EG skulle ges en framing som löften om ekonomiskt säkrare framtids
utsikter. Men Hufvudstadsbladet ser i de frekvent återkommande ekonomiska frågorna inte några 
självklara framgångslöften. Hufvudstadsbladet har, liksom de tre andra tidningarna, uttalade värde
ringar om tilltro till ett medlemskap som bra för det egna näringslivet, men på en tydligt lägre nivå än 
de andra tre. Till samma uttryck för skepsis hör även att Hufvudstadsbladet i den övergripande 
värderingen Positiv/negativ är den mest uttalat negativa. 

Av den bild som Ingleharts data ger av Finland som Europas mest postmodernistiskt orienterade 
land återfinns inte mycket konkret i innehållsanalysens data. Den snabba omsvängningen ekonomiskt 
och politiskt från starkt politiskt beroende österut och östhandel till ett klart ställningstagande för ett 
västorienterat politiskt och säkerhetspolitiskt samarbete, inklusive medlemskap i EG och senare i 
EMU, är dock ett tecken på att landet inte sitter fast i sin historia utan är orienterat mot nuet. 

Fiske och distrikt 
Även Aftenpostens innehåll 1993 avviker på en del punkter på ett sätt som inte är oförenligt med 
tanken på nationella särdrag. Det tydligaste exemplet är härvid den stora andel av materialet som 
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ägnas både jordbrukspolitik och särskilt fiskepolitik, som ofta dessutom är nära relaterat till regional
politik, dvs omsorg om de perifert liggande delarna av Norge, de norska distrikten. 

I termer av bredare ämneskategorier tar sig detta norska särdrag uttryck i en extremt hög andel av 
materialet i Aftenposten (49 %) som 1993 ägnas åt vad som här kallas Uthållig utveckling, bl a åt 
naturresursfrågor, jämfört med Tillväxt, och åt långsiktigt naturskydd inom miljöpolitiken. Detta kan 
framstå som relativt ytliga aspekter av det nationella, men det är frestande att se ett mera grund
läggande drag i norskt samhälle och norsk politik dolt i detta, en annorlunda relation mellan centrum 
och periferi, och en djupt känd oro för naturresursers bevarande. Till dessa frågor får jag återkomma i 
den närstudie som jag genomför beträffande tidnigarnas bevakning av miljöfrågor med europeisk an
knytning (kapitel 11). 

Vidare har Aftenposten en omfattande bevakning av EG-relaterade internationella frågor, synligt i 
ämnesval som GATT/WTO och USA i handelspolitiken, i fördelningen av arenor och aktörer samt i 
ofta förekommande referenser till brittiska eller amerikanska intressen, t ex i försvarspolitiska sam
manhang. Här skymtar den västorientering i den geopolitiska makttriangeln som många texter om 
norsk politik pekar på. Även här kan finnas en djupare liggande oro för att hamna utanför den säker
hetspolitiska delen av det europeiska samarbetet. Till dessa frågor blir det tillfälle att återkomma i 
närstudien om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. 

Aftenposten har liksom Hufvudstadsbladet lika stor tonvikt lagd vid europeiska som nationella 
mål (diagram 6:10). Om den relativt värderingsfria journalistiken är uttryck för ett nationellt särdrag 
kan jag endast lansera som ett uppslag för kommande nordisk komparativ medieforskning. 

Ett inslag som Aftenposten delar med Politiken är den höga uppmärksamheten på Ja- och Nej-
grupperingarna., vilket bl a betyder att tidningarnas opinionsutrymmen står öppna för debatt mellan 
parterna. Måhända är detta ett utslag av lärdomar från tidigare folkomröstningar i båda länderna, där 
läxan blivit att folkligt förankrade ställningstaganden måste tas på allvar och meningsutbyte tillmäts 
ett mer grundläggande värde. Till denna bild hör även Ingleharts data att politik värderas som särskilt 
viktigt i Norge. 

Dansk debattglädje 
Av den kvantitativa innehållsanalysen framgår tydligt att Politiken 1993 upplåtit ett mycket bety
dande utrymme för debatt och kritik kring det europeiska samarbetet. Jag har i redovisningen av 
resultaten i kapitel 6 antytt att omfånget och inriktningen av denna debatt, bl a att Nej-rörelser fått 
inta scenen, kan sammanhänga med det danska folkomröstningsinstitutet. I Danmark måste folk-
omröstas om grundlagsrelaterade förändringar om överlämnandet av beslutsmakt till EG/EU och det 
har redan ägt rum ett antal folkomröstningar. Erfarenheterna av dessa kan ligga bakom den påtagliga 
öppenheten för debatt i Politiken. 

Ingleharts data om dansk politisk kultur passar naturligtvis också in som en tänkbar faktor som 
förklarar denna aspekt av innehållet i Politikens EG-bevakning. Vad vi ser är kanske uttryck för 
dansk politisk kultur, en dansk public sphere, där Politiken (och andra danska medier) ger plats för 
ett offentligt samtal om Danmarks engagemang i det europeiska. Mitt intryck är här att danska poli
tiker på ett för nordiska förhållanden speciellt sätt välkomnar och frekvent deltar i mediedebatten och 
att den danska tidningen här tar sitt ansvar för att även besvärliga frågor kommer upp till diskussion. 

Det är här naturligtvis lätt att rusa iväg och dra slutsatser som materialet inte tillåter. Kvar står i 
vilket fall en omfattande, ofta kritisk och mångsidig debatt om EG i Politiken. Debatten är inte 
begränsad till debattsidor utan även nyhetssidorna visar sig innehålla inslag av manifesta värderingar 
om bl a (bristande) solidaritet inom medlemskretsen, demokrati och öppenhet (tabell 6:12). 
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Dansk förhandlingskultur 
Jönsson (1999) analyserar EU i termer av vad han betecknar som flernivåstyrning.26 Härmed avses 
att EU som politiskt fenomen har en särpräglad beslutsprocess, där förhandlingar och nätverk är de 
två huvudkomponenterna. Både som beslutsfattande och som organisation kännetecknas EU av en 
informell förhandlings- och nätverkskultur, en unik hybrid av nationell och internationell politik. 

Enligt Jönsson påstås ofta att de nordliga medlemsländerna i EU, jämfört exempelvis med Stor
britannien, saknar vad som kallas nätverkskultur. Uppenbarligen avser Jönsson här de nya nordiska 
medlemsländerna, medan Danmark inte anses lida av något sådant handikapp. Tvärtom så finner 
Jönsson att 

det danska politiska livet genomsyras av en förhandlingskultur genom en lång tradition 
av koalitionsregeringar. Vid beredningen av ärenden har det blivit naturligt för 
inblandade ämbetsverk och departement att ha kontakter över myndighetsgränserna 
och ta hänsyn till andra aktörers förväntade ståndpunkter. Förhandlings- och 
nätverkskulturen i Bryssel ter sig därmed inte främmande för danskarna. Med Sverige 
är det annorlunda. Erfarenheterna av koalitionsregeringar är i modern tid begränsade och 
överenskommelser över blockgränserna sällsynta. Direktiv och skriftväxling ter sig 
mera naturliga för svensk förvaltningstradition än budgivning, förhandling och 
nätverksbyggande. Frågan är om medlemskapet på sikt framtvingar en förändring 
härvidlag (Jönsson 1999, sid 225). 

Min slutsats av Jönssons analys är att dessa skillnader mellan Danmark och de andra två nordiska 
EU-medlemmarna också antyder att politiska reportrar socialiseras i vitt skilda nationella politiska 
kulturer. Att erfarna politiska bevakare, vilket Brysselkorrespondenterna så gott som undantagslöst 
är, tar med sig spelreglerna från hemmaplan när de sänds ut att bevaka transnationella organisationer 
är lätt att föreställa sig. 

Denna slutsats överensstämmer med mina tidigare refererade personliga erfarenheter från bevak
ningen av det officiella nordiska samarbetet - att nationella mönster förs över till rapporteringen. 

Svensk betoning av det materiella 
Dagens Nyheters behandling av EG-materialet innehåller extremt starka betoningar av nationella och 
materiella aspekter där 61 % av alla ideologiska perspektiv fokuseras på Materialism/Nationalism. 
Hit hör även den starkt positiva värderingen av EG som bra för näringslivet. Det är tänkbart att 
denna särprägel går att förstå som en följd av ett svenskt nationellt särdrag; visst stöd finns i Ingle-
harts data att Sverige utmärks av ett högt förtroende just för näringslivet. 

Dagens Nyheters starka betoning av tillväxtfrågor i ämnesvalet och placering av en stor del ny
heter på ekonomisidorna antyder samtidigt vad som närmast är en redaktionell förklaringsaspekt. Det 
kan tänkas vara fråga om vilka aspekter på det europeiska som en proeuropeisk tidning tror har mest 
förankring bland läsarna. Dagens Nyheter kanske vill lyfta fram de ekonomiska aspekterna som sär
skilt goda argument för europeiskt samarbete. Danska debattinlägg antyder att det vid tidpunkten för 
Danmarks inträde i EG också mest handlade om priset på "fläsk och mark", men att debatten senare 
vidgats till icke-materiella och europeiska gemensamma frågor snarare än nationella. 
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Kampanj eller debatt 
Att det kan finnas skillnader i politisk kultur som slår igenom i innehåll illustrerades ju redan i de 
artiklar som fick utgöra exempel på politisk kommunikation i inledningen till kapitel 1 i denna 
avhandling. I Dagens Nyheter blev det toppmöte som bevakades i Dublin helt och hållet en fråga av 
inrikespolitisk natur, med stark argumentation mot den svenska regeringens EMU-politik och i 
Politiken framställdes Dublin-mötet som upptakten till en genomgripande debatt om hela 
medlemskapet. 

Det kan här vara på sin plats att erinra sig Gans (1979) tal om att journalistiken oftast förespråkar 
en för de dominerande eliterna önskvärd utveckling i samhället, på sätt och vis en sammanfattning av 
tanken på det nationella perspektivets betydelse för mediernas konstruktion av social verklighet.27 

Det journalistiska uppdraget att bevaka det europeiska kan uppenbarligen fullföljas med tämligen 
olika inriktning. En tung faktor har i denna undersökning antagits vara det egna landets förhållande till 
EG. På vägen in i EG uppmärksammas vissa frågor, väl inne kanske annat träder i förgrunden. Och 
för det land som valde att stå utanför kan nya politiska följdverkningar aktualiseras. Mera om detta i 
analysen av 1996 års data. 

Relationerna mellan det egna landet och det europeiska 
Frågan ställs om skillnader mellan tidningarnas innehåll 1993 och förändringar över tiden 1993 till 
1996 kan förstås i termer av ländernas historiska relationer till EG eller till förändringar som inträffat 
under 1990-talet. Den historiska bakgrunden är ju att både Danmark och Norge har en tidigare rela
tion till EG - då EEC. Danmark ansökte, i tätt följd efter Storbritannien redan 1961 om medlemskap. 
Norge följde med en formell ansökan 1962. Några medlemsförhandlingar kom aldrig till stånd sedan 
den franske presidenten de Gaulle lagt ett veto mot brittiskt medlemskap.28 

Den lättast tillgängliga förklaringen till att Politiken uppvisar en i de flesta avseenden positiv 
särart 1993, t ex i form av en mera omfattande och bredare upplagd bevakning på praktiskt taget alla 
punkter (omfång, arenor, källor, aktörer, ämnesval, transnationellt snarare än ett inslag i ett snävt 
nationellt perspektiv mm) är att Danmark är medlem i EG sedan 1973. Den danska tidningen har som 
följd härav skaffat sig ett mera finmaskigt nyhetsnät och utvecklat en medvetenhet och ett engage
mang där vikten och vidden av att föra in europeiska frågor i inrikespolitiken grundlagts något som de 
andra ländernas tidningar ännu inte har. Det avgörande förklaringsperspektivet skulle således vara 
Dan-marks långvariga medlemskap. 

Till detta kommer 1993 Danmarks roll som ordförandeland i EG, vilket ger danska politiker en 
särskilt framträdande roll som ordförande vid viktiga möten och i samband med EG:s agerande utåt. 
När den danska tidningen uppmärksammar de egna politikerna och tjänstemännen är detta ofta som 
företrädare för hela EG och i mindre grad som enbart nationella företrädare. De egna snäva sakfrå
gorna kanske kommer i skymundan under det halvår som ordförandeskapet varar till förmån för 
lösningar som kan omfattas av fler medlemsländer. 

Vidare präglas Danmarks relation med EG av återkommande folkomröstningar om förändringar i 
relationen med EG. Dessa danska konstitutionella förhållanden kan, som jag redan nämnt, ha bidragit 
till ett annat debattklimat i Danmark kring Europafrågor, med bl a en större debattvilja och en djupare 
respekt för grupper som ställer sig skeptiska till EG. Behandlingen av de olika motståndsrörelserna 
avviker således i Politiken tydligt från den nedlåtande ton som t ex Dagens Nyheter bevärdigar mot
svarande grupper. Närvaron av fria skribenter, intresse- och fackliga organisationer, politiker av olika 
schatteringar samt en bredare allmänhet i Politikens insändar- och debattspalter 1993 kan därför ses 
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som uttryck för en utbredd delaktighet - ett engagemang som det kan vara värt att påminna om lika 
gärna kunde ha falnat i spåren av de långvariga relationerna mellan Danmark och EG. 

Vad gäller argumentationen kring det danska medlemskapet finns i materialet flera vittnesmål om 
att tyngdpunkten förskjutits från en inledande betoning på de ekonomiska aspekterna, export av 
danska jordbruksprodukter mm, till en tydligare betoning av de centrala europeiska politiska målen 
som fred, miljömål och demokratiska beslutsprocesser. En stor dansk fråga under ordförandeskapet 
tycks t ex ha varit frågan om ökad öppenhet i den europeiska administrationen och den politiska 
beslutsprocessen. Jag anar här möjligheten att formulera en teori om en 'mognadsprocess' i för
hållandet till transnationellt samarbete. I e tt inledningsskede presenteras integrationsprojektet av 
dess förespråkare i utbytestermer, som något som alla tjänar på. Efterhand växer insikten om att 
skeptikerna inte vinns med denna typ av enbart materiella argument, utan att de politiska målen, 
samarbetets själva mening, måste ges ökad vikt i debatten för att vinna respekt och legitimitet. 

Även Norge har ju som nämnts en tidigare historia av relationer med EG som Finland och Sverige 
inte har, dvs den tidigare uppslitande folkomröstningen där ett norskt medlemskap avvisades av en 
majoritet av väljarna. Denne erfarenhet kan, på ett sätt som påminner om den danska situationen, ha 
lett till en generös hållning till skeptiska grupper, tydligt synlig i den utsträckning som Nej til EF 
syns som aktör i Aftenposten. Vidare ägnas större omsorg om diskussionen kring de faktiska över
låtelser av nationell kontroll och suveränitet som följer med ett medlemskap. Dessa frågor viftas inte 
bort, kanske därför att argumenten har visat sig ha stark folklig förankring. Denna norska erfarenhet 
förefaller mig väga lika tungt som den redaktionella policy som ger Aftenposten ställning som pådri
vare till förmån för ett norskt Ja till EG. En relativt utförlig diskussion ägnas t ex i Aftenposten 1993 
åt de föreliggande alternativen till medlemskap, dvs EES-avtal via EFTA. 

Annars är det förklaringsperspektiv som bygger på relationerna mellan enskilda länder och EG 
särskilt kraftfullt när det gäller att förklara hur materialets tyngdpunkt är förlagt, nämligen till den 
speciella situation som råder för de tre ansökarländerna. Huvuddelen av alla noteringar för ämnen 
avser således EG:s institutioner och fördrag samt det egna landets relationer med EG. Kort sagt 
präglas innehållet mycket påtagligt av de förhandlingar som inletts om medlemskap för Finland, 
Norge och Sverige samt av den folkomröstning som skall ge Danmark en speciell relation med EG. 
Något annat vore ju inte heller att vänta. 

Likväl är det angeläget för mig att notera att den kvantitativa innehållsanalysen tydligt under
bygger en bärande tanke i den komparativa ansatsen i denna studie: att det egna landets relation med 
EG präglar respektive tidnings sätt att bevaka det europeiska samarbetet. Här kan ligga en delför
klaring till att de nationella aspekterna av medlemskapet så starkt framhävs under denna period i 
Hufvudstadsbladet, Aftenposten och Dagens Nyheter. Det är ju den egna nationens framtida 
relationer till EG som just nu avgörs i förhandlingar och senare i folkomröstningar. I andra skeden 
skulle med detta resonemang andra perspektiv kunna dominera bevakningen. Analysen av 1996 års 
material blir med samma resonemang en avgörande test av detta förklaringsperspektivs bärkraft. 
Kommer Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, när Finland och Sverige blivit fullvärdiga EG-
medlemmar, att uppvisa en bevakning som närmar sig Politikens 1993? 

En kritisk hållning i journalistiken 
Kan man förstå l ikheter i den politiska journalistiken som skapade av en homogeniserande 
professionalism i journalistkåren och olikheterna som följder av skilda förutsättningar för det 
journalistiska arbetet? 
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I den kvantitativa innehållsanalysens resultat kan man också spåra effekter av redaktionella beslut 
och därmed av förutsättningar för bevakningen. Det avgörande är här kanske att samtliga tidningar 
som ingår i studien har som uttalad redaktionell policy att stödja en långtgående europeisk inte
gration. Därmed är en viktig förutsättning för konstruktionen av det europeiska given. I denna håll
ning ligger bl a den medvetna satsningen på bevakning av europeiskt samarbete, manifesterad i korre
spondenter i Bryssel och i det utrymme och den frekvens som ägnas EG. Det bör förtydligas att 
dessa satsningar inletts betydligt tidigare och inte direkt föranletts av de aktuella medlemsansök
ningarna och att därmed EG-bevakningen inte är något helt nytt och obeprövat redaktionellt inslag. 

Likväl är den dominerande riktningen i fråga om värderingar en negativ hållning i allmänhet och till 
enskilda aspekter av samarbetet. Denna negativa hållning finns i varierande grad både i nyhetsmaterial 
och vad som i den kvantitativa innehållsanalysen kallats Åsikter. Praktiskt taget den enda punkt där 
tidningarna har en mera oreserverat positiv hållning till integrationen är beträffande den nytta som 
näringslivet har av Den inre marknaden och allt vad därtill hör, i form av ökad tillväxt och rörlighet. 

Det krävs ett redaktionellt förklaringsperspektiv för att förstå varför en grupp uttalat positiva 
tidningar skall frambringa en så kompakt negativ grundhållning till det mesta som är europeiskt. En 
journalistisk professionalism med tillhörande kritisk hållning till det man bevakar bör vara den rimliga 
förklaringen till detta förhållande. Medborgarnas skepsis till medlemskapet är väl känd i form av täta 
opinionsundersökningar i alla fyra länder och till den professionaliserade journalistiken hör även 
uppgiften att vara allmänhetens företrädare. Det är fullt tänkbart att övertygat positiva EG-anhäng-
are på redaktionell ledningsnivå för en ojämn kamp med skeptiska medarbetare ute på faltet. Inte 
minst Dagens Nyheter som på ledarplats mycket aktivt stöder medlemskapet uppvisar i mätningarna 
av manifesta värderingar i materialet en starkt kritisk inställning till bristen på demokrati och öppen
het, till ledarskapet osv. Endast när det gäller materiella framsteg framställs medlemskapet som ode
lat positivt. 

Jag erinrar mig här Paletz (1998) diskussion om "news icons", standardiserad rapportering om t ex 
ändlösa brister i politiken. Även EG faller tydligen offer för denna rutinisering av bevakningen: en 
tämligen ytlig och konventionell betoning av konflikter, liksom trögheter i beslutsmaskineriet, utdrag
na maktkamper och oförmåga prioriteras på bekostnad av insyn i bakomliggande förhållanden och 
förståelse av komplexiteten. 

Nyheter och åsikter 
Nu skiljer sig tidningarna åt när det gäller de negativa värderingarna. I Politiken förstärks det kritiska 
intrycket i nyhetsrapporteringen av de många debattartiklarna och insändarna som uttrycker över
vägande negativa värderingar. Aftenposten ligger närmast en 'objektiv' journalistik med fårre tydliga 
positiva och negativa värderingar i nyhetsmaterialet och en relativt återhållsam policy i det åsikts
material som förs in. Hufvudstadsbladets pressgrannar blir en särpräglad form för bred nationell de
batt, där många åsikter formuleras av väl kända, erfarna politiska s k åsiktsmaskiner. 

Mera svårfångat i den kvantitativa analysen är det intryck jag har från kodningsarbetet att kritiken 
i Politiken på många punkter är mera konstruktiv. Avsikten förefaller vara att förbättra det samarbete 
man deltar i, inte att dra slutsatsen att man bör lämna eller skrota samarbetet. Den tidigare redovisade 
analysen av framing, bl a problemperspektiv, kastade ljus över dessa frågeställningar, men mera 
ingående studier krävs. Närstudierna kan förhoppningsvis bidra med insikter på denna punkt. 
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Redaktionella satsningar och ägandeformer 
Det redaktionella perspektivet kan också behöva föras in för att förstå varför en tidning mera med
vetet satsar på enskilda frågor. Man kan bakom vissa mera inträngande granskningar av speciella 
frågor ana en redaktionell policy som avgör att frågan just nu lyfts fram. Därtill kommer att enskilda 
korrespondenter och medarbetare på hemmaredaktionen kan ha speciella erfarenheter och intressen 
som styr bevakningen på ett sätt som inte naturligen sammanhänger med vare sig europeiska eller 
nationella förhållanden. Det är ju bl a sådana faktorer som teorier om innehåll tar sin utgångspunkt i 
(Shoemaker & Reese, 1996). 

Arne Ruth, tidigare chef för Dagens Nyheters kulturedaktion, tillför ägandeformen som en 
avgörande faktor för att utveckla kvalitetsjournalistik. I min studie skulle detta kunna vara en av de 
redaktionella förhållanden som påverkat Politikens särställning i fråga om bevakning av EG: 

"När det gäller tidningsägande är stiftelseformen överlägsen, se på Politiken och 
Jyllands-Posten i Danmark, båda stiftelseägda" (Arne Ruth, i Hulthén, 1999, sid 168) 

På ett generellt plan är det naturligtvis inte så att en fokusering på mera samhällskontextuella 
perspektiv gör de redaktionella faktorerna mindre betydelsefulla. Min studies speciella utgångs
punkter, sammanfattade i den komparativa ansatsen, är snarare att man utöver de redaktionella 
perspektiven eventuellt behöver tillföra sådana bakgrundsfaktorer för att kunna förstå varför det 
europeiska konstruerats på så olika sätt som skett i de nordiska tidningarna, åtminstone 1993. 

Det samhällskontextuella inflytandet kan inte heller finna någon väg in i innehållet utöver via 
redaktionen, att spåra hur detta i så fall materialiseras kräver helt andra sorters studier, bl a inne på 
redaktionerna. 
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Kap 7: Fyra nordiska dagstidningars innehåll om 
europeiskt samarbete 1996: Medlemskap och utanförskap 

Kapitlet innehåller en redovisning av den kvantitativa innehållanalysen för urvalsperioden 1996 
avseende utbud, perspektiv och värderingar. De frågor som försöksvis skall besvaras är desamma 
som ställdes i den tidigare analysen av 1993 års innehåll (se inledningen av kapitel 6) och som 
innefattas i avhandlingens syfte. Till de kvantitativa uppgifterna i respektive tabell fogas en del 
observationer som en vägledning vid läsningen. 

En närmare analys och jämförelse mellan tidningarna avslutar kapitlet. En granskning av 
förändringarna mellan de studerade åren följer i nästkommande kapitel. 

7.1 Utbud 

Utrymme 
De fyra nordiska dagstidningar som ingår i den empiriska studien ägnade även under urvalsperioden 
1996 (10 veckor under fjärde kvartalet) ett betydande utrymme åt nyheter och kommentarer kring 
EU, både i termer av antal artiklar och utrymme mätt i spaltcentimeter. Tabell 7:1 visar att den 
danska Politiken även 1996 innehöll mest material om EU, nära nog identiskt med 1993 års omfång 
trots minskat totalt redaktionellt utrymme, nu följt av det finländska Hufvudstadsbladet som påtag
ligt utökat utrymmet för EU-bevakningen. Norska Aftenpostens bevakning har anmärkningsvärt 
mindre omfattning än 1993 (hälften så många artiklar och mindre än hälften så många spaltcenti
meter). Till detta återkommer jag i analysen. Dagens Nyheters bevakning har också ökat markant i 
omfattning (42 % fler spaltcentimeter, 75 % fler artiklar). Samtliga tidningar har minskat sitt totala 
redaktionella utrymme - utom Aftenposten som har nästan samma yttre utrymmesmässiga ram. -
men likväl bibehållit eller ökat det utrymme som ägnas EU-frågor. Om man tar hänsyn till tid
ningarnas storlek, mätt som antal redaktionella sidor (26, 15, 25 och 28 sidor respektive), framstår 
Hufvudstadsbladets bevakning som särskilt tungt vägande.1 

Tabell 7:1: EU i nordiska dagstidningar 1996. Utrymme (spaltcentimeter och antal artiklar). 

Antal/ Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
utrymme bladet posten Nyheter 

Utrymme (spcm) 12.531 9.132 4.595 8.367 

Antal artiklar 241 232 88 199 

Antal artiklar/dag 8,0 7,7 2,9 6,6 

Placering och genrer 
Diagram 7:1 A-B visar det totala utrymmet i spaltcentimeter respektive antal artiklar, uppdelat på 
Nyheter och Åsikter enligt den indelning som tidigare företogs. Av diagrammet framgår bl a att 
Politiken (POL) har det mest omfattande nyhetsmaterialet, men en motsvarande tydlig minskning av 
åsiktsmaterialet. Debattmaterialet om EU har det största omfånget i Hufvudstadsbladet (HBL) och 
Dagens Nyheter (DN), samtidigt som deras nyhetsbevakning utökats, särskilt tydligt för 
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Hufvudstadsbladets del. Aftenposten (AFT) har jämfört med 1993 en starkt minskad bevakning av 
nyheter om EG och ännu mer av åsiktsmaterial 1996 - det kan uttryckas som mer än en halvering. 

Diagram 7:1 A. EU i nordiska dagstidningar 1996. Utrymme (spcm) Nyheter och Åsikter. 

POL H BL AFT DN 

Diagram 7:1 B. EU i nordiska dagstidningar 1996. Antal artiklar. Nyheter och Åsikter. 

Nyhet er 
Å si kt e r 
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Tabell 7:2 visar på placeringen av materialet om EU i de nordiska dagstidningarna. Mellan 33 och 53 
% av det europeiska materialet återfinns på nyhetssidorna, förstasidor samt inrikes- och utrikessidor. 
Detta är något mindre än 1993. Om man räknar in de delar av tidningen som betecknas som affärs
sidor, ekonomisidor och liknande i nyhetsmaterialet, kan vi räkna mellan 52 och 80 % av materialet 
som Nyheter, vilket är ungefär lika stor andel som 1993. Ekonomimaterialet har 1996 ökat i bety
delse i nyhetsbevakningen om EU. Huvuddelen av det återstående materialet, 20 - 48 %, kallas här 
Åsikter och spänner över ledare, ledarkommentarer, krönikor, pressgrannar och kultursidor. Alla tid
ningar utom Aftenposten har samma antal artiklar på debattsidor, 16 artiklar, vilket utgör 7-8%. 

Politiken som 1993 har mycket åsiktsmaterial, har 1996 mindre andel av materialet, 20%, på 
åsiktssidor än de övriga tidningarna som har 30 - 48% åsiktsmaterial. Politiken har 1996 den största 
andelen material på nyhetssidor, 80%, ganska jämnt fördelade på inrikes-, utrikes- och ekonomisidor. 
I Hufvudstadsbladet, är en betydande andel av artiklarna (31 % utgörs av ledare och pressgrannar) 
placerade på ledarsidan. Hufvudstadsbladet har en tydlig debatt om europeiska integrationsfrågor i 
kulturdelen, vilket Dagens Nyheter har både 1993 och 1996. Av Aftenpostens jämförelsevis få artik
lar 1996, varav endast en liten del (11%) återfinns på inrikessidor, har en relativt stor andel placerats 
på ekonomisidorna (34 %) och på utrikesavdelningen (23 %). Dagens Nyheter presenterar 1996 
material om EU på inrikessidorna relativt sett oftare än på utrikes- och ekonomisidorna sammantaget 
(denna fördelning gäller även i viss mån Hufvudstadsbladet). 
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Denna sistnämnda förändring jämfört med 1993 skulle kunna uppfattas som att en behandling av 
EU-frågor som inrikespolitik tilltagit i den svenska och den finska tidningen. I praktiken handlar det, 
som framkommer i det följande, om hanteringen av EMU som en inrikespolitisk fråga. 

Politiken har 8 ledarartiklar, 15 debattartiklar och 15 insändare, dvs mer än ett inslag av åsikts
bildning och debatt varje dag, i urvalet. Mycket av materialet på Hufvudstadsbladets ledarsidor 1996 
utgörs av pressgrannar (52 artiklar), som uppmärksammar ledarkommentarer i andra finländska tid
ningar och i nordiska tidningar. Kvarstår 22 ledare och tre krönikor, vilket är mera av denna genre än 
någon annan tidning i studien. På debattsidorna finns 15 insändare. Av artiklarna på Aftenpostens 
debattsidor är huvuddelen ledare, s k redaktionell kommentar och bakgrund, medan de rena debatt
artiklarna och insändarna lyser nästan helt med sin frånvaro (en av vardera). 

Av åsiktsmaterialet i Dagens Nyheter är ett betydande inslag ledarartiklar (17 st), men 
debattartiklar, pressgrannar, krönikor och insändare förekommer också (10, 8, 6 respektive 5). 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter har större andel kulturartiklar än de övriga (tabell 7:2). 

Tabell 7:2. EU i nordiska dagstidningar 1996. Genrer (antal artiklar samt (%) av artiklar). 

Genre Politiken Hufvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förstasidesartikel 13 (5) 12 (5) 2 (2) 7 (4) 
Inrikesnyhet 55 (23) 57 (25) 10 (11) 75 (38) 
Utrikesnyhet 61 (25) 6 (3) 20 (23) 13 (7) 
Ekonomi 65 (27) 45 (19) 30 (34) 41 (21) 
Totalt 'nyheter' (artiklar) 194 (80) 120 ( 52) 62 (70) 136 (68) 

(spcm) 10.062 (80) 5.679 (62) 3.547 (70) 4.896 (59) 

Ledare 8 (3) 22 (9) 7 (8) 17 (9) 
Pressgrannar - 52 (22) - 8 (4) 
Insändare 15 (6) 15 (6) 1 (1) 5 (3) 
Krönikor 1 3 (1) 2 (2) 6 (3) 
Redaktionell kommentar - - 6 (7) -

B akgrund/ analys - - 5 (6) 2 (1) 
Debattartiklar 15 (6) 1 1 (1) 10 (5) 
Kulturartikel/övrigt 8 (3) 19 (8) 4 (5) 15 (8) 
Totalt 'åsikter' 47 (20) 112 (48) 26 (30) 63 (32) 

2.469 (20) 3.433 (38) 1.248 (30) 3.471 (41) 

Totalt 241 232 88 199 

Kanaler 
Som framgår av diagram 7:2, är 1996 huvuddelen av allt material om EU producerat inom hem
maredaktionen (34-57 %). Annat har skrivits av korrespondenter eller utsända (8-36 %), varvid 
Politiken svarar för toppnoteringen och Hufvudstadsbladet för den minsta andelen. Annat åter här
stammar från nyhetsbyråer (12-23 %), varvid högsta- och lägstanoteringarna är omvända. Härtill 
kommer artiklar av utomstående kommentatorer samt en grupp övriga, (12-17 %). 

Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter har stor delar av sitt material från hemmaredaktionen, 
vilket avspeglar de bägge tidningarnas uppmärksamhet på EMU-frågan. Vad gäller material från 
korrespondenter m fl är Politiken i en grupp för sig med stora andelar av antalet artiklar, medan 
Hufvudstadsbladet har mindre, både absolut och relativt, vilket delvis kompletteras med en större 
andel material från nyhetsbyråer. Politiken har ett relativt stort antal återkommande krönikörer som 
utgör kanal för t ex analyser av fransk Europapolitik. Både Politiken och Dagens Nyheter har under 
urvalsperioden för 1996 utökat sin Brysselbevakning till två korrespondenter och särskilt Politiken 
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har därtill frekvent rapportering om EU-frågor från korrespondenterna i London, Berlin/Bonn och 
Wien. 

Diagram 7:2. EU i nordiska dagstidningar. Kanaler I-III (antal noteringar) 
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Arenor 
Liksom 1993 dominerar de europeiska huvudstäderna, Bryssel, Strasbourg och Luxemburg, som 
dateringsorter 1996, med cirka hälften av de angivna orterna i samtliga tidningar, utom i Aftenposten 
som har ett mindre antal artiklar från dessa städer och även en mindre andel (diagram 7:3). 

Politiken har en mera omfattande bevakning av de europeiska huvudstäderna och huvudstäderna i 
medlemsländerna utanför Norden. Liksom 1993 har Politiken även 1996 liten rapportering från de 
nordiska huvudstäderna. Aftenposten och Dagens Nyheter bevakar också både huvudstäder med 
europeiska institutioner och huvudstäder i övriga medlemsländer, vilket för Dagens Nyheter är en 
förändring jämfört med 1993, då inga orter i utomnordiska medlemsländer noterades. 

Diagram 7:3. EU i nordiska dagstidningar 1996. Utländska Arenor (antal noteringar) 
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Källor 
Mönstret beträffande källor påminner om resultaten 1993 (diagram 7:4). De flesta är nationella källor 
(36-63 %). Många källor är placerade inom EU:s administration (18-48 %), varvid Politiken har 
störst andel och Hufvudstadsbladet lägst andel. Relativt få källor är nordiska (2-13 %). Slutligen kan 
skribenten själv eller utomstående expert betecknas som källa (2-8 %), liksom källor utanför EU-
kretsen (2-7 %). 

Några skillnader mellan tidningarna kan vara värda att lägga märke till, t ex att Politiken även 1996 
har det största antalet (och den största andelen) källor inom EU, medan Hufvudstadsbladet har det 
största antalet (men inte andelen) nordiska källor. Hufvudstadsbladet framstår i diagrammet till
sammans med Dagens Nyheter som relativt sett mest nationellt orienterad vad gäller källor. 
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Diagram 7:4. EU i nordiska dagstidningar 1996. Källor I-III (antal noteringar) 
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En uppdelning av olika slags EU-källor (tabellbilaga, tabell T 31 A) visar att det i Politiken 1996 väger 
relativt jämnt mellan politiker och tjänstemän som källor (31 respektive 30 %), medan politiker 
överväger i Aftenposten (37 respektive 27 %). EU-källorna utgörs övervägande av tjänstemän i 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. Politiken har den flitigaste användningen av skriftliga 
källor, medan Dagens Nyheter 1996 har den relativt största andelen medier och journalister som 
källor inom EU (14 %). Intressegrupper och experter inom EU fungerar i samtliga tidningar även 
1996 relativt sällan som källor (2-6 %), oftast dock i Politiken. 

Bland de nationella källorna dominerar politiker i samtliga tidningar (34-49 %). Dagens Nyheter 
har det största antalet och andelen skriftliga källor (15 %). Hufvudstadsbladet har det mest om
fattande utnyttjandet av andra nationella medier och journalister som källor (35 %) och ett omfat
tande utnyttjande av nationella experter som källor, dock inte i samma relativa utsträckning som 
Dagens Nyheter (6 respektive 15 %). Nationella intressegrupper spelar en roll som källor i 
Hufvudstadsbladet och Politiken (tabellbilaga tabell T 3IB). 

De nordiska källorna domineras av politiker, främst i Hufvudstadsbladet och Aftenposten 
(tabellbilaga tabell T 31 C). Hufvudstadsbladet utnyttjar därtill nordiska experter som källor. I 
jämförelse med 1993 tycks intresset för grannlandsbevakningen ha minskat betydligt (1996 pågår 
inga medlemsförhandlingar eller folkomröstningsförberedelser). Jag hade kanske väntat mig ett ännu 
större grannlandsintresse 1996, nu när två av de tidigare nordiska ansökarländerna ingår i "klubben". 

Aktörer 
Av diagram 7:5 framgår att, liksom 1993, förekommer 1996 i Politikens spalter ett stort antal (och en 
stor andel) europeiska aktörer, med ett motsvarande lägre antal nationella och nordiska aktörer. Även 
Aftenposten har en betydande övervikt för EU-aktörer, jämfört med nationella aktörer. Hufvud
stadsbladet har återigen ett tydligt inslag av nordiska aktörer och har ett större antal nationella aktö
rer än europeiska. Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter framstår även 1996 beträffande aktörer 
som mest nationellt orienterade. Politiken har (liksom 1993) ett stort antal internationella aktörer. 

EU-aktörer 
Inom varje aktörsgrupp (av grupperna EU-aktörer, Nationella aktörer och Nordiska aktörer) 
använder jag mig liksom för 1993 års data av en uppdelning på fyra undergrupper av aktörer: 
Institutioner, Medlemsländer, Ledande personer och Intressegrupper. Bland institutioner finns de 
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som man oftast förknippar med EU, men också den nya kategorin Regeringskonferensen. Till 
Medlemsländer har också förts kategorin Ordförandeland. 

Diagram 7:5. EU i n ordiska dagstidningar 1996. Aktörer I-III 
(Antal noteringar). 
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Av uppdelningen framgår att inom gruppen EU-aktörer är huvuddelen Institutioner (59-66 %). 
Politikens stora antal europeiska aktörer är även 1996 påfallande, vad gäller europeiska institutioner, 
medlemsländer och ledande personer samt intressegrupper (tabellbilagan, tabell T 32A). 

Det stora antalet noteringar för EG-institutioner kan uppdelas på de enskilda institutionerna, 
varvid bl a framkommer att över hälften (52%) av Politikens bevakning av EU-institutioner ägnas 
Ministerrådet, Kommissionen och i särskilt stor utsträckning Parlamentet, medan de tre andra 
tidningarna ligger lägre (27-43%). Det europeiska rådet spelar 1996 en betydande roll bland EU:s 
institutioner, utom för Aftenposten. Politiken har den bredaste bevakningen av Europeiska politiska 
partier och Regeringskonferensen. Jämfört med 1993 refererar samtliga tidningar mindre ofta till 
EG/EU allmänt, dvs en specifik EU-aktör identifieras oftare (tabellbilagan, tabell T 32A(1)). 

Nationella aktörer 
Bland de nationella aktörerna avser ungefär hälften av noteringarna nationella Institutioner och 
grupperna Ledande personer och Intressegrupper är ungefär lika stora, även om Hufvudstadsbladet 
har särskilt många noteringar för de senare (tabellbilagan, tabell T 32B) 

I undergruppen Nationella institutioner refererar Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, vilka 
totalt har de allra flesta nationella aktörerna, ofta till Staten allmänt och till Partier som aktörer i EU-
frågor. En huvudanledning till de bägge tidningarnas förskjutning till många fler nationella aktörer och 
den nämnda koncentrationen på staten allmänt, regeringen, utredningar och politiska partier återfinns 
i den omfattande bevakning som 1996 ägnas EMU. Mera härom i närstudien i kapitel 12. Politiken 
har en jämnare spridning över de centrala nationella institutionerna som parlament, regering, 
regeringskansli och myndigheter (tabellbilagan, tabell T 32B(1)). Inom aktörsgruppen Nationella 
ledande personer är det framför allt det egna landets politiker som agerar i EU-frågor (tabellbilaga 
tabell T32 B(2)). Ett fåtal nationella tjänstemän och journalister är aktörer. Vid en uppdelning av 
nationella intressegrupper framgår att arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, bransch
organisationer samt allmänheten tydligt uppträder som aktörer i Hufvudstadsbladet och att Ja/Nej-
rörelserna 1996 utvidgats med grupper som tagit ställning för eller emot valutaunionen. Delvis på
minner Dagens Nyheters fördelning på branschorganisationer och Nej till EMU som aktörer om 
Hufvudstadsbladets (tabellbilagan, tabell T 32B(3). 
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Nordiska aktörer 
En motsvarande uppdelning av de nordiska aktörerna visar på en dominans för Institutioner. 
Hufvudstadsbladets nordiska bevakning kopplad till EU-frågor avser såväl Institutioner, Nordiska 
länder som Ledande personer (tabellbilagan, tabell T 32C).. Inom gruppen nordiska Institutioner 
dominerar en referens till Staten allmänt, men en svensk utredning om EMU (Calmforsutredningen) 
får också en omfattande uppmärksamhet i särskilt Hufvudstadsbladet (tabellbilagan, tabell T32C(1)). 
Jämfört med 1993 har nordiska Intressegrupper mindre genomslag som aktörer, vilket hänger 
samman med att Ja/Nej-rörelser och opinionsläget i grannländerna inte står i fokus. 

Internationella aktörer 
Politiken, som har många internationella aktörer, uppvisar som 1993 ett stort antal Enskilda länder 
och Organisationer som aktörer, därtill en rad Övriga internationella aktörer (tabellbilaga tabell 
T 32D), åter en indikation på att tidningen uppmärksammar EU:s roll i världen. Bara Aftenposten 
refererar till EFTA/EES som aktör; för övriga tidningar tycks dessa ha tappat aktualitet. 

Aktörer i Nyheter och Åsikter 
En uppdelning av aktörer på nyheter och åsikter visas i diagram 7:6 A-B. 

Diagram 7:6 A. EU i n ordiska dagstidningar 1996. Aktörer ( antal noteringar). Nyheter 

ü EU-aktörer 

• Nationella 

• Nordiska 

• Internat. 

Diagram 7:6 B. EU i nordiska dagstidningar 1996. Aktörer ( antal noteringar). Åsikter 

ü EU-aktörer 

• Nationella 

• Nordiska 

• Internat. 

Av diagrammen framgår att alla tidningarnas nyhetsmaterial 1996 har flera europeiska aktörer än 
nationella, med den tydligaste europeiska profilen för Politiken. En övervikt för det nationella kan 
skönjas i de artiklar som har kodats som Åsikter, särskilt för Hufvudstadsbladet och i stor 
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utsträckning även för Dagens Nyheter. Både Politikens och Aftenpostens åsiktsmaterial domineras 
däremot av noteringar om europeiska aktörer. 

Ämnen - Politikområden och Institutioner/relationer 
Kodningarna på ämnen avser som för 1993 två olika typer av ämnen, dels Politikområden, t ex 
jordbrukspolitik, miljö- och handelspolitik, samt dels Institutioner/relationer, t ex relationer mellan 
EU och medlemsländer. Högst tre kodningar kan göras. Diagram 7:7 visar alla ämneskodningar 1996. 

Av diagrammet framgår att huvuddelen av noteringarna 1996 (till skillnad från 1993) avser politik
områden och inte institutioner och relationer. Detta är kanske ett tecken på att de nya medlems
ländernas tidningar uppvärderat betydelsen av de politiska sakfrågorna i det europeiska samarbetet 
och att relationerna med EU tonats ner i och med att man lagt folkomröstningarna bakom sig. 
Mönstret är likartat, om man bortser från Aftenpostens mindre volym i bevakningen av EU 1996. 

Diagram 7:7. EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen i två kategorier -politikområden 
resp institutioner/relationer. (Antal noteringar) 
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En gruppering av Politikområden 
I diagram 7:8 görs en uppdelning av materialet på breda ämneskategorier, med viss anknytning till 
EU:s olika huvudområden, de s k tre pelarna: Tillväxt, Uthållig utveckling, Sociala frågor, Lagstiftning 
och Utrikes-/säkerhets-/bistånds-/ försvarspolitik. 

Diagram 7:8. EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen I-III - breda politikområden 
(Antal noteringar). 
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Ämneskategorier 
I tabell 7:3 har noteringarna för ämnen - Politikområden fördelats på sexton kategorier. Med denna 
indelningsgrund kan jag notera vissa intressanta skillnader i fördelningen på ämnesområden i de fyra 
tidningarna, då tillväxt/ekonomisk politik dominerar totalt för Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter, hänförbart till den stora uppmärksamheten på EMU. Jordbruk, handel, utrikes/försvar, 
arbetsmarknad förefaller i övrigt tillhöra de mest frekventa ämnena. 

Tabell 7:3. EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen- politikområden. (Antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstad Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Tillväxt/ekon. pol 46 (17) 101 (43) 17 (17) 96 (40) 
Handel 22 (8) 13 (5) 10 (9) 7 (3) 
Industri/konkurrens 21 (8) 16 (7) 6 (6) 7 (3) 
Kommunikation 2 (1) 3 (1) 2 (2) 5 (2) 
Energi 2 (1) 4 (2) 1 (1) 1 -
Forskn o. Utveckl 2 (1) - - - - - -

Jordbruk 17 (6) 12 (5) 22 (21) 16 (7) 
Miljö 33 (13) 8 (3) 3 (3) 12 (5) 
Arbetsmarknad 19 (7) 30 (13) 10 (9) 23 (10) 
Regionalpolitik 2 (1) 8 (3) 3 (3) 6 (3) 

Socialpolitik 11 (4) 13 (5) 3 (3) 24 (10) 
Konsument 14 (5) 3 (1) 5 (5) 3 (1) 
Kultur 5 (2) 3 (1) 3 (3) 5 (2) 
Utbildning/ 
forskning 1 - 1 - 2 (2) 2 (1) 
Invandring 1 - 3 (1) - - 1 -

Rättsväsen 25 (9) 3 (1) 6 (6) 15 (6) 

Utrikes/försvar 41 (16) 14 (6) 12 (11) 15 (6) 

Summa 264 237 106 238 

Bland skillnader mellan tidningarna kan därutöver noteras den högre andelen jordbrukspolitik i 
Aftenposten - här uppmärksammas liksom 1993 fisket. Bakom de många inslagen om sociala frågor i 
Dagens Nyheter döljer sig en debatt om den svenska alkoholpolitiken och EU, en debatt som 1993 
var omfattande i Hufvudstadsbladet. Politiken har en anmärkningsvärd hög andel artiklar om miljö
frågor och utrikes/försvarspolitik, liksom en betoning av konsumentfrågor och rättsväsen. Det senare 
hör när det gäller EU-politik nära samman med konsumentfrågorna. I Politiken var ett hett debatt
ämne 1996 frågor om europeiska förslag till märkning av konsumentvaror med genförändrat innehåll, 
t ex sojabönor. Hufvudstadsbladet har en omfattande bevakning av arbetsmarknadsfrågor (den senare 
en viktig del av den finska EMU-debatten 1996). 

Samtliga tidningar ägnar få artiklar åt ämnen som energi, kommunikation, invandring, kultur och 
utbildning/forskning, vilket är anmärkningsvärt med tanke på EU:s uttalade ambitioner inom samtliga 
dessa områden. Utrikes- och försvarspolitik, miljöpolitik och EMU-bevakningen tar jag upp i kapitel 
9-13 i mera ingående närstudier. 
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En gruppering av Institutioner/relationer 
Den andra gruppen ämnen innefattar artiklar som kodats som Institutioner/relationer, dvs europeiska 
institutioner, fördrag, EU:s förhandlingar, EU:s relationer med eget land, respektive nordiskt land 
eller med andra länder samt, slutligen, frågor som anknyter till omröstningar eller intressegrupper 
som är aktiva i förhållande till EU. För varje artikel har upp till tre kodningar gjorts på ämnen. 
Även beträffande de noteringar för ämnen som avser institutioner och relationer kan en gruppering 
göras, där jag liksom 1993 letar efter ett europeiskt fokus, ett nationellt fokus, ett grannlandsfokus 
och ett externt fokus, (diagram 7:9). 

Politikens mindre omfattande grannlandsorientering framstår tydligt, både i absoluta tal och 
relativt (Politiken 3% jämfört med 6-12% för de övriga). Tidningens Europa-fokus står också liksom 
1993 i viss kontrast till de övriga tidningarnas. Hufvudstadsbladets nationella fokus består och är 
tydligare än 1993. Dagens Nyheters nationella fokus 1993 har förändrats i riktning mot ett mer 
uttalat europeiskt fokus 1996. Aftenposten har 1996 som tidigare nämnts ett nationellt fokus som 
antyder ett utanförskap, med bl a granskningsärenden efter anklagelser om dumping och statsstöd i 
fiskerinäringen, men också ett tydligare europeiskt fokus jämfört med 1993.2 

Diagram 7:9. EU i n ordiska dagstidningar 1996. Ämnen - Institutioner/relationer: Europa-fokus, nationelit 
fokus, grannlandsfokus och externt fokus (antal noteringar). 
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Uppdelning av Institutioner/relationer 
Tabell 7:4 summeras de kodningar på huvudgrupper av Institutioner/relationer som använts i inne
hållsanalysen. 1996 dominerar det egna landets institutioner för Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter samt EU:s relationer utåt och med det egna landet. Hufvudstadsbladets kodningar för EU:s 
relationer med eget land domineras av det finska valet till Europaparlamentet. Aftenpostens högre 
andel Relationer egna landet avser ofta vad som kan kallas utanförskapet, där två fall av särskilda 
granskningsärenden får stor uppmärksamhet. Norge anklagas här av Kommissionen för dumping och 
otillåtet statligt stöd till fiskerinäringen. Aftenpostens uppmärksamhet på EU:s relationer övriga 
länder hänför sig till bevakningen av nya ansökarländer som bl a de baltiska staterna, något som även 
Politiken gör i högre utsträckning än Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. 

Grannländernas institutioner och EU: s relationer med grannländerna har fått mindre uppmärk
samhetjämfört med 1993, med undantag av Hufvudstadsbladets noteringar för EU:s relation till 
grannland som t o m är större än under förhandlingsperioden 1993. Merparten av dessa noteringar 
hänför sig till en ingående bevakning av det svenska EMU-läget (och den tidigare nämnda Calmfors-

• EU fokus 
• Nationellt 
• Grannland 
• Internat. 
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utredningen). Noteringar avseende EU förändringar som uppmärksammas mest i Politiken och 
Hufvudstadsbladet avser först och främst bevakningen av den 1996 pågående Regeringskonferensen 
(IGC). Anmärkningsvärt stor andel av kodningarna för EU institutioner avser i Politiken Europa
parlamentet. (För uppdelningar av EU:s institutioner mm se tabellbilagan, tabellerna T 37A-F). 

Tabell 7:4. EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen I-III - institutioner och relationer (antal 
noteringar och (%) av antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU institutioner 40 (21) 16 (9) 4 (5) 18 (15) 
EU fördrag 16 (9) 4 (2) 3 (4) 15 (12) 
EU förändringar 35 (18) 29 (16) 9 (12) 13 (11) 

EU relation eget land 37 (19) 41 (22) 25 (33) 23 (19) 
Institutioner eget land 
(inkl intressegrupper) 23 (12) 57 (31) 3 (4) 28 (23) 

EU relationer 
grannland 2 (1) 16 (9) 8 (11) 4 (3) 
Institutioner grannland 
(inkl intressegrupper) 3 (2) 1 (1) 3 (4) 4 (3) 

EU relation utåt 12 (6) 4 (2) 2 (3) 5 (4) 
EU relationer EFTA/EES 18 (10) 12 (6) 18 (24) 12 (10) 

Övrigt 3 (2) 5 (3) - (-) - (") 

Total 189 185 75 122 

Rumsbestämningar 
En klassificering av artiklar i tabell 7:5 efter vilken rumsangivelse som dominerar innehållet 1996 ger 
en bild av att det är på ett europeiskt plan som samarbetet försiggår, särskilt tydligt i Politiken. En 
tydlig förflyttning mot ett europeisk plan syns för samtliga tidningar som 1996 har flera kodningar 
för Europeiska än Nationella rumsbestämningar, även Dagens Nyheter som 1993 hade fler nationella 
kodningar. Regionala och nordiska rumsangivelser är relativt sällsynta i Politiken, däremot inte i 
Hufvudstadsbladet som har de mest frekventa regionala och nordiska kodningarna, också ett mönster 
som upprepas från 1993. Globala scener kan noteras, i relativa tal främst för Politiken och 
Aftenposten. 

Tabell 7:5. EU i nordiska dagstidningar 1996. Rumsliga bestämningar I-III (antal noteringar 
och (%) av noteringar). 

Rumsbestämningar Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Europeiskt 229 (53) 201 (43) 77 (46) 178 (47) 
Nationellt 125 (29) 170 (36) 42 (25) 132 (35) 
Regionalt perspektiv 4 (1) 23 (5) 4 (2) 9 (2) 
Nordiskt 23 (5) 65 (13) 24 (14) 35 (9) 
Globalt 49 (11) 11 (2) 20 (12) 28 (7) 

Totalt 430 470 167 382 
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Framtiden 
Som 1993 framgår att journalistik ägnar sig åt nuets händelser eller den närmaste framtiden. En 
fjärdedel till en tredjedel av noteringarna avser en period som sträcker sig bortom årets kalender, ett 
mönster som påminner om 1993 års mätningar. 

Den tydligare betoningen 1996 för alla tidningarna, undantaget Aftenposten, på ett Medellångt 
perspektiv, som avser ungefär 5 år framåt i tiden, har huvudsakligen att göra med turerna kring den 
monetära unionen som väntas vara i funktion helt och fullt från år 2002. För Politiken och i någon 
mån även Hufvudstadsbladet är det också frågan om ett medellångt perspektiv i artiklar som upp
märksammar Regeringskonferensen med de avgörande ärendena om EU: s utvidgning respektive 
fördjupning. 

Tabell 7:6. EU i n ordiska dagstidningar 1996. Tidsbestämningar framåt I-II 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Tid framåt Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nuet 209 (56) 199 (54) 77 (54) 153 (48) 
Nära framtid 78 (21) 74 (20) 32 (22) 62 (19) 
Medellångt perspektiv 77 (21) 90 (25) 26 (18) 92 (29) 
Långt perspektiv 7 (2) 3 (1) 7 (5) 8 (3) 
Generationsperspektiv 1 (-) 1 (-) 1 (1) 3 (1) 

Total 372 367 143 318 

Förfluten tid 
Klassificeringen avseende förfluten tid ger ett liknande mönster som 1993, att tillbakablickar generellt 
sett är sparsamt förekommande jämfört med framåtblickande prognosticerande innehåll. Politiken har 
dock en större andel tillbakablickar och Hufvudstadsbladet har ett antal referenser till efterkrigstidens 
säkerhetssituation. Tabell 7:7 sammanfattar. 

Tabell 7:7. EU i nordiska dagstidningar 1996. Tidsbestämningar bakåt I-II (Antal noteringar 
och (%) av noteringar). 

Tid bakåt Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nyss 42 (24) 43 (34) 20 (26) 51 (39) 
Medellångt bakåt 86 (49) 43 (34) 36 (46) 60 (45) 
Långt bakåt 34 (20) 23 (18) 13 (17) 17 (13) 
Efterkrigstid 8 (5) 13 (10) 8 (10) 10 (8) 
Förkrigstid 4 (2) 3 (2) 1 (1) 4 (3) 

Total 174 125 78 132 

Diskussion av utbudet 1996 
Vad gäller utbudets omfattning är det ju framför allt Aftenpostens kraftigt reducerade bevakning som 
frapperar 1996, kanske också Hufvudstadsbladets utökade bevakning, särskilt när hänsyn tas till 
Hufvudstadsbladets ringa redaktionella förutsättningar i förhållande till de andra tidningarna. Liksom 
1993 är det dock Politikens särställning som framträder i genomgången av utbudet: källor, arenor, 
kanaler och aktörer har en koncentration på det europeiska som framstår tydligt även 1996. Och 
eftersom de enklaste förklaringarna till Politikens särställning 1993 (Danmark ensam medlem i EU, 
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ordförandeland, stundande dansk folkomröstning) inte kvarstår 1996, ser jag här en huvudfråga för 
analysen av den kvantitativa innehållsanalysens utbudsdata. Varför har Politiken en sådan särställ
ning bägge åren? Till detta återkommer jag i analysen längre fram. 

Ett mönster som ändrats mellan 1993 och 1996 är förskjutningen av tyngdpunkten rörande ämnen 
från EU:s institutioner/relationer med det egna landet till specifika politikområden. Detta kan ses 
som en naturlig följd av att de nordiska tidningarna inte längre fokuserar på folkomröstningar om 
framtida medlemskap eller ändrad status i medlemskapet, utan utrymme skapas snarare för en be
vakning av EU:s arbete med olika politiska frågor och därmed det egna landets deltagande eller 
avhängighet. 

Vad gäller Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter kvarstår dock en tydligare nationell anknytning 
än för de två övriga mest på grund av att dessa tidningar så intensivt uppmärksammar EMU-frågan, 
med inriktning på just det egna landets medlemskap, denna gång i valutaunionen. Denna fråga är tyd
ligen för dagen inte lika aktuell som inhemsk fråga för Politiken och framför allt inte för Aftenposten. 
Den närstudie som ägnas bevakningen av valutaunionen (kapitel 12) kan förhoppningsvis ge närmare 
inblickar härvidlag. 

7.2 Perspektiv 

7.2.1 Ideologiska perspektiv 
I huvudstudien genomför jag, som nämnts tidigare, två mätningar av vad som betecknas som per
spektivnivå, med utgångspunkt i den teoretiska diskussion som förts om framing av innehåll. I de 
fördjupade studier i vissa ämnen som redovisas i kapitel 9-13 är det också framing som jag försöker 
arbeta vidare med.Det första slaget av framing i innehållsanalysen bygger som tidigare nämnts på 
Blumler et al (1983) i deras studie av det första europeiska parlamentsvalet (jämför avsnitten 6.2.1 
och 6.2.2). 

Översikt ideologier 
Fördelningen av samtliga tre möjliga kodningar i tabell 7:8 över dessa ideologiska perspektiv visar på 
likheter, t ex frekvensen av Enighet, men också en del påvisbara olikheter. Så förefaller Hufvudstads
bladet och Dagens Nyheter även 1996 uppvisa en övervikt av Materialism och Nationalism (63 res
pektive 53 %), vilka i Politiken upptar 38 % av materialet. Demokratisering och Inflytande är teman 
som upptar stort utrymme i Politiken (24 %), men mindre i de övriga tidningarna (8-14 %). 

Tabell 7:8: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ideologiska perspektiv I-III (Antal noteringar och 
% av noteringar). 

Ideologier Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Enighet 99 (29) 86 (24) 40 (28) 93 (30) 
Inflytande 48 (14) 19 (5) 16 (11) 24 (8) 
Demokratisering 34 (10) 12 (3) 5 (3) 11 (5) 
Materialism 63 (18) 101 (28) 29 (20) 82 (27) 
Nationalism 69 (20) 128 (35) 40 (28) 77 (26) 
Alternativ 28 (8) 15 (4) 15 (10) 14 (5) 

Totalt 341 361 145 301 
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De ideologiska profilerna skiljer sig således tydligt åt även 1996 på ett sätt som påminner om 1993 
års data, något som motiverar en närmare analys av orsakerna.3 Liksom för 1993 års data har jag där
för valt att fokusera på det ideologiska huvudperspektivet och på en uppdelning på Nyheter och 
Åsikter. 

Ideologier i Nyheter och Åsikter 
Tabell 7:9 redovisar en uppdelning av den första ideologiska kodningen (Ideologi I) på Nyheter och 
Åsikter. Skillnaderna framhävs av de här företagna uppdelningarna. Av tabellen framgår att Politikens 
nyhetsmaterial innehåller mindre av Nationalism och Materialism, men mera än genomsnittet för 
1996 års artiklar av Inflytande. För Hufvudstadsbladet är övervikten för Materialism i nyhets
materialet iögonfallande. Aftenposten saknar noteringar för Demokratisering, kanske ett tecken på att 
EU:s inre beslutsprocesser upplevs ha mindre betydelse för den norska allmänheten. Tidningens 
nyhetsstoff har också en viss övervikt för Materialism. Dagens Nyheters dominerande ideologiska 
perspektiv i nyhetsmaterialet är Enighet (eller brist på enighet) och Materialism. 

Tabell 7:9. EU i nordiska dagstidningar 1996. Ideologiska perspektiv I uppdelade på nyheter 
(N) och åsikter (Å) (antal noteringar). 

Ideologier Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Å 
Enighet 67 11 31 23 20 4 55 23 
Inflytande 30 7 7 5 7 6 11 5 
Demokratisering 13 12 1 5 - 2 3 3 
Materialism 36 2 47 20 17 3 31 14 
Alternativ 15 6 3 6 4 7 7 1 
Nationalism 21 5 19 44 8 4 18 13 

Totalt 225 211 82 184 

Beträffande åsiktsmaterialet är mönstret någorlunda likartat, med vissa intressanta skillnader. 
Politikens åsiktsmaterial har samma profil som nyheterna, dvs mindre Materialism. Dock är det i 
åsiktsmaterialet Demokratisering som överväger bland de europeiskt inriktade frågorna. För Hufvud
stadsbladet är det Nationalism, inte Materialism som dominerar åsiktsmaterialet, återigen mycket 
tydligt. Aftenposten har en viss övervikt för Alternativ i det opinionsbildande artiklarna, medan 
Dagens Nyheter även här betonar Enighet.4 

Gruppering på europeiska mål, egenintresse respektive alternativa lösningar 
Om man grupperar de ideologiska perspektiven till tre grupper enligt diagram 7:10, framstår de här 
antydda skillnaderna tydligare. En grupp kan uppfattas som en fokusering på de övergripande 
europeiska gemensamma målen (Enighet, Inflytande och Demokratisering), medan en annan grupp är 
mera fokuserad på egenintresset, dvs samarbetets effekter på medlemsland/eget land (Materialism, 
Nationalism); Alternativ bildar en tredje kategori. 

I första hand skiljer sig Politiken från de övriga tidningarna, även om Politikens andel av artiklar 
med inriktning på nationella och materiella ting ökat jämfört med 1993 från 23 % till 39 %.. Tydligt 
avvikande är också Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters fördelning på de på Egenintresse 
fokuserade ideologiska perspektiven. Hufvudstadsbladets andel av dylika noteringar har ökat från 41 
% till 63 %. Dagens Nyheter har gått i den andra riktningen och ökat sin andel artiklar med inriktning 
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mot de europeiska målen från 31 % 1993 till 43 % 1996, men har fortfarande tyngdpunkten på 
Egenintresse (52 % jämfört med 62 % under 1993). Aftenposten har betydligt färre noteringar vilket 
i stort liknar den för 1993 och framhåller 1996 relativt oftast alternativa lösningar. 

Diagram 7:10. EU i nordiska dagstidningar 1996. Ideologiska perspektiv I-III 
(antal noteringar). 

m Europeiska mål 
m Egennytta 

• Alternativ 

7.2.2 Problemperspektiv 
Som tidigare beskrivits utnyttjar jag i innehållsanalysen en typologi av problemsituationer som är ett 
försök at t studera hur det europeiska samarbetet konstrueras genom framing. Typologin bygger på 
Edelstein et al (1989), där de olika gestaltningarna av problem är: Förlust av värde, Behov av värde, 
Konflikt, Obestämbar situation, Blockering, Steg mot en lösning, Förnekande av problematisk situa
tion samt Konsekvenser av tidigare lösningar. 

Tabell 7:10 visar en sammanfattning av samtliga kodningar av Problemperspektiv. Resultaten 
visar liksom 1993 på en betydande samstämmighet mellan tidningarna beträffande dessa problem
perspektiv. Mönstret från 1993 har dock ändrats i någon mån. Medan 1993 Politiken avvek tydligast 
är det 1996 Hufvudstadsbladet som avviker på ett påvisbart sätt. Tidningen har relativt få noteringar 
för Konflikt och Blockering, men hög andel för Behov av värde och för Obestämbar situation. Dagens 
Nyheter har 1996 många referenser till Steg mot en lösning.5 

Tabell 7:10. EU i nordiska dagstidningar 1996. Problemperspektiv I-III (antal noteringar och 
(%) av noteringar). 

Problem Politiken Hufvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förlust av värde 34 (9) 31 (9) 10 (8) 28 (10) 
Behov av värde 61 (16) 88 (27) 22 (17) 39 (14) 
Konflikt 60 (16) 32 (10) 24 (18) 40 (15) 
Obestämbar situation 46 (12) 73 (22) 26 (20) 47 (17) 
Blockering 44 (12) 19 (6) 15 (11) 25 (9) 
Steg mot en lösning 70 (19) 62 (19) 22 (17) 61 (23) 
Förnekande av 25 (7) 15 (5) 1 (1) H (4) 
problematisk situation 
Konsekvenser av 32 (9) 10 (3) 12 (9) 18 (7) 
tidigare lösningar 

Totalt 372 330 132 269 
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Problemperspektiv i Nyheter och Åsikter 
En närmare analys krävs för att förstå hur denna samstämmighet har uppkommit, t ex vad gäller 
problemperspektiv uppdelade på nyhets- resp åsiktsmaterial och en fokusering på det dominerande 
problemperspektivet (problemperspektiv I) (tabell 7:11). Det visar sig härvid att det föreligger 
påvisbara skillnader mellan tidningarna när den första kodningen av Problematiskt perspektiv ana
lyseras, med Nyheter och Åsikter var för sig. 

Politikens nyhetsmaterial är påtagligt mera konfliktorienterat än genomsnittligt för alla artiklar 
1996 och i viss utsträckning är också Blockering överrepresenterat. För Hufvudstadsbladets del 
framgår beträffande nyhetsmaterialet att Behov av värde är en vanlig framing av EU-materialet, 
medan Konflikt är mindre vanligt. Aftenpostens nyhetsartiklar avviker inte påvisbart från det 
genomsnittliga mönstret för samtliga tidningar. Dagens Nyheters nyhetsartiklar har en påvisbart 
avvikande profil med relativt liten andel Behov av värde och en hög andel Konflikt, Steg mot en 
lösning och Tidigare lösningar. 

Tabell 7:11: EU i nordiska dagstidningar 1996. Problemperspektiv I (antal noteringar), uppdelade 
på Nyheter (N) och Åsikter (Å) 

Problem Politiken Hufvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Ä 

Förlust av värde 17 9 9 12 6 2 12 14 
Behov av värde 25 15 32 41 3 5 10 15 
Konflikt 43 2 10 9 10 4 25 2 
Obestämbar situation 30 4 23 25 11 7 20 9 
Blockering 18 3 5 1 5 3 8 5 
Steg mot en lösning 44 6 30 15 15 3 38 10 
Förnekande av 6 2 4 3 1 - 4 4 
problematisk situation 
Konsekvenser av 4 5 1 1 5 1 11 2 
tidigare lösningar 

Totalt 236 223 92 195 

I fråga om åsiktsmaterialet avviker detta också påvisbart för tre av tidningarna. För Politiken är det 
Behov av värde som är överrepresenterat. I Hufvudstadsbladets är det Behov av värde och Obe
stämbar situation som överväger, medan Blockering knappt förekommer alls och Steg mot en lösning 
är vanligare än för genomsnittet. Aftenpostens till antalet artiklar begränsade åsiktsmaterial är förde
lat ungefär som genomsnittet, medan Dagens Nyheter i åsiktsmaterialet har ett tydligt underskott av 
Konflikt och ett överskott av Förlust av värde.6 

7.2.3 Diskussion av perspektiv 1996 
Mätningarna av ideologiska och problemperspektiv förstärker det intryck som utbudsdata ger: 
Politiken har en otvetydig europeisk och till och med global framing i sin bevakning av EU. För de 
övriga är de nationella och materiella perspektiven fortfarande framträdande, även om skillnaderna 
förefaller ha utjämnats något sedan 1993. 

Mätningarna framstår fortfarande som svårtolkade, även om de skillnader som man anade 1993, 
bl a Hufvudstadsbladets försiktigare inställning, har förstärkts. Vid en uppdelning på nyheter och 
åsikter framträder skillnader tydligare. För Politiken är det Inflytande som framtonar i nyhets
materialet, medan Demokratisering dominerar det opinionsbildande stoffet. För Hufvudstadsbladet är 
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det på motsvarande sätt Materialism i nyhetsmaterialet och Nationalism i åsiktsmaterialet. Även 
Dagens Nyheter uppvisar skillnader mellan nyheter och åsikter i fråga om ideologiska perspektiv 
med mera Steg mot en lösning och Konflikt i nyheterna och mindre i åsikterna. 

Det är så här långt mitt intryck att mätningarna av Problemperspektiv kan ha stor potential när 
det gäller förståelsen av hur medier genom framing kan tillhandahålla vitt skilda betydelser och tolk
ningsförslag i den politiska kommunikationen om EG/EU. Det är t ex framträdande vid fördelning av 
problemperspektiv på nyheter och åsikter att det är redaktionens material som svarar för optimis
men (Steg mot en lösning), medan debattmaterialet visar mindre tillförsikt. För Förlust av värde och 
Behov av värde ser bilden annorlunda ut med en viss övervikt för åsiktsmaterialet. Problemper
spektivet ger också en bild av hur tillväxtfrågor ses som olika slag av problem: Behov av värde, 
Förlust av värde, Obestämbar situation och Steg mot en lösning (tabell T 47 i tabellbilagan) 

7.3 Värderingar 

7.3.1 Kontroverser om EU 
Som jag har redogjort för i kapitel 5 har i så många artiklar som det varit meningsfullt, värderingar 
gentemot EU noterats till riktning och styrka (-3 till +3). Tabell 7:12 redovisar medelvärden för dessa 
värderingsvariabler; de flesta ligger helt naturligt spridda kring 0, medan en del värderingar uppvisar i 
första hand negativa medelvärden. 

Jag kan konstatera att det i stort råder ganska stor överensstämmelse i fråga om värderingar mellan 
1993 och 1996 och mellan tidningarna, även om det finns skillnader värda att notera. Alla tidningar 
har 1996 en mer dämpad, men dock tydlig, tilltro till EU som bra för det egna näringslivet - med 
undantag för Aftenposten. Överlag har attityderna till EU som präglat av bristande demokrati för
stärkt från 1993 till 1996. Aftenposten är den enda tidning som 1996 har övervägande negativa 
värderingar i fråga om EU och näringslivet, kanske beroende på de problem som bl a den norska 
fiskeindustrin haft gentemot EU. I fråga om möjligheterna att påverka EU:s politik förmedlar den 
danska tidningen en mera positiv bild. 

Den mer allomfattande värderingen i Positiv/Negativ är fortsatt 1996 övervägande negativ, men 
med mindre styrka än 1993, med undantag av Aftenposten, där den negativa bedömningen ökar. 

Tabell 7:12. EU i nordiska dagstidningar 1996. Värderingar (medelvärden; nollnoteringar 
exkluderade; n angivna). 

Värdering Politiken Huvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Enighet -0.90 (87) -0.54 (35) -1,24 (25) -0.84 (44) 
Solidaritet -1.38 (24) -1.00 (12) -1.78 (9) -0.69 (13) 
Öppenhet +1.03 (40) -0.20 (25) +0.09 (22) +0.32 (19) 
Påverkan +0.34 (41) -0.07 (45) -0.06 (16) -0.39 (54) 
Verklighet -1.39 (75) -0.21 (56) -1.14 (21) -0.81 (37) 
Demokrati -1.62 (21) -1.67 (12) -0.50 (2) -1.75 (12) 
Bra för näringsliv +0.96 (23) +0.69 (29) -0.64 (14) +1.24 (25) 
Bra för vanligt folk +0.33 (39) +0.03 (40) +0.46 (11) +0.59 (29) 
Ledarskap +0.08 (50) +0.65 (20) 0.00 (11) +0.68 (19) 
Effektivitet -2.00 (18) -0.83 (12) -0.89 (9) -0.65 (25) 
Lugnande -0.17(132) -0.71 (115) -0.87 (45) -0.45(111) 
Positivt -0.27 (173) -0.05 (128) -0.62 (52) -0.23 (131) 
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Om man något godtyckligt väljer variabler som har < -1.00 eller >+1.00 och härigenom identifierar de 
variabler som starkast framträder, erhålls en bild av förväntningar och oro i bevakningen av EU. 

Värderingar i Nyheter och Åsikter 
1 analysen av 1993 års data fann jag smått överraskande att även nyhetsartiklarna innehåller tydliga 
och frekventa manifesta värderingar. Genom en uppdelning av kodningarna för värderingar på 
Nyheter och Åsikter kan jag pröva om det faktiskt förhåller sig så även för 1996. Den värderings
variabel som är övergripande (Positiv/Negativ) fördelas därför i diagram 7:11 A-B. 

Av diagrammen framgår att även nyhetsartiklarna 1996 innehåller starka manifesta värderingar (< -
2 och > +2), om än i något mindre utsträckning än i åsiktsartiklarna. Huvudstadsbladets nyhets
material avviker från den genomsnittliga fördelningen på denna värderingsvariabel med en stor andel 
nyhetsartiklar som är neutrala. Även åsiktsmaterialet förefaller i Hufvudstadsbladet i hög utsträck
ning vara neutralt. Dagens Nyheter har en fördelning som inte avviker påvisbart från genomsnittet 
vare sig för Nyheter eller Åsikter.7 

Diagram 7:11 A. EU i nordiska dagstidningar 1996. Positiva, neutrala och negativa värderingar (antal 
noteringar med noll-noteringar exkluderade). Nyheter. 

Diagram 7:11 B. EU i nordiska dagstidningar 1996. Positivneutrala och negativa värderingar (antal noteringar 
med nollnoteringar exkluderade. Åsikter. 
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7.3.2 En gruppering av artiklar 
Genom en s k klusteranalys kan vissa artiklar föras till en grupp som innefattar i huvudsak positiva 
värderingar överlag (stödjande) medan andra artiklar förs till en grupp (oroande) som utmärks av 
svagt positiva värderingar till EU, men innehåller oroande värderingar. En tredje grupp (avvisande) 
innehåller mest negativa och oroande värderingar, bl a beträffande möjligheterna till påverkan av 
politiken. Den sista gruppen (neutrala) innehåller artiklar som är neutrala. 

Fördelningen på de fyra grupperna av tidningarnas nyhets- respektive åsiktsmaterial framgår av 
diagram 7:12 A-B. Hufvudstadsbladets åsiktsmaterial framträder 1996 som avvikande från de övriga 
med större andel Oroande och mindre andel Stödjande än genomsnittet av alla artiklar 1993 och 
1996.8 Mönstret känns i huvudsak igen från 1993. 

Diagram 7:12 A. EU i nordisk dagspress 1996: Fördelning på grupper efter värderingar (Antal artiklar i 
respektive grupp). Nyheter. 

POL HBL AFT DN 

Diagram 7:12 B. EU i nordisk dagspress 1996: Fördelning på grupper efter värderingar (Antal artiklar i resp 
grupp). Åsikter. 
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Diskussion om värderingar 1996 
Intrycket av negativa värderingar både i nyhets- och åsiktsmaterial består från 1993, medan skill
naden mellan tidningarna har utjämnats, bl a till följd av att Politiken 1996 har en mindre andel än 
1993 av kritisk debatt. Kvarstår dock intrycket av en kritiskt granskande nyhetsjournalistik i den 
danska tidningen och en försiktigare men samtidigt kritisk hållning inte minst i den finska tidningen. 
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7.3.4 Avslutande kommentarer 
I tablå 7:1 redovisas en sammanfattande bedömning av den kvantitativa innehållsanalysens resultat 
1996 - i huvudsak utbudsdata - med en relativ "poängsättning" som förvisso innehåller osäkerheter, 
men ändå utgör ett koncentrat av min egen helhetsbild. 

Tablå 7:1. EU i nordiska dagstidningar 1996: Sammanfattande bedömning av de fyra 
dagstidningarnas Europabevakning. (*** nära begreppet europeisk politisk kommunikation) 

POL HBL AFT DN 

Europabevakningens * * * * * * * ** 
omfattning 

Kontinuitet och uppföljning *** ** * ** 
av sameuropeiska frågor 

Debatt/många röster *** ** * * 

Europeiska politiska arenor *** ** ** ** 

Europeiska/globalt *** ** ** ** 
rumsperspektiv 

Europeiska/ Internationella * * * * * * ** 
källor 

Europeiska/Internationella *** * ** * 
aktörer 

Europeiska ideologiska 
politiska perspektiv 

Problemperspektiv 

Värdering 
av samarbetet/granskning 

* * * * 

£ * * * * 

Här avslutas redovisningen av resultaten från Huvudstudien 1996. Alla resultat pekar även 1996 i 
riktning mot att Politiken står i en särställning jämfört med de övriga tidningarna, vilket ju inte längre 
kan bero på att Danmark ensam var medlem i EU eller på att Danmark var ordförandeland. De andra 
tidningarna uppvisar även 1996 särdrag värda att analysera närmare. Hit hör Aftenposten som 1996 
bevakat EU i en radikalt mindre omfattning än 1993, men med en starkare kritisk inriktning än 
tidigare. På några områden förefaller Aftenposten har behållit en ambitiös bevakning av EU, bl a inom 
säkerhetspolitiken, vilket redovisas i de s k närstudierna inom tre ämnesområden - utrikespolitik, 
miljöpolitik och valutaunionen EMU. Hit hör även Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter som har 
gemensamma särdrag både i t ex tyngdpunkt på nationella källor, nationella aktörer, inriktning på 
ekonomiska ämnen, perspektiv som är materiella/nationella mm. 
En närmare analys av resultaten 1996 följer i nästa avsnitt. Hur kan man förstå de skillnader som 
1996 förekommer mellan tidningarna? 
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7.4 Likheter och skillnader i de nordiska tidningarnas innehåll om EU 1996 

Politiken lyfter fram de europeiska frågorna 
Framträdande resultat för 1996 är bl a att Politiken intar en särställning. Denna särklass kan delvis 
förstås i termer av den position Danmark intar 1993 - medlemsland sedan länge och därtill ordfö
randeland i EU. Därtill kommer ett villigare debattklimat som möjligen hänger samman med de 
återkommande omröstningar som enligt den danska konstitutionen äger rum vid förändringar av lan
dets relationer till EU. Och dessa omröstningar är inte bara en formalitet; de danska väljarna avvisade 
Maastricht-fördraget i dess ursprungliga tappning och stannade för en situation där Danmark åtnjuter 
undantag på fyra viktiga områden från den Europeiska Unionen. 

1996 är relationerna dramatiskt förändrade. Sverige och Finland är sedan 1 januari 1995 fullvärdiga 
medlemmar i EU, medan Danmarks medlemskap i unionen är begränsat på viktiga punkter. Därtill 
kommer att en majoritet av de norska väljarna avvisade medlemskapet för Norges del. Utifrån det 
förklaringsperspektiv som baseras på respektive lands relation till EU skulle man således kunna för
vänta sig att den danska tidningen ägnade mindre uppmärksamhet åt de frågor som ligger utanför 
Danmarks relation till EU. Därtill skulle man förutskicka mindre uppmärksamhet åt de gemensamma 
frågor som 1993 kanske lyfts fram enbart därför att Danmark är ordförandeland och att de danska 
politikerna därmed spelar en tillfällig huvudroll som företrädare för kollektivet. 

Alla sådana förväntningar kommer dock på skam. Även 1996 intar Politiken en särställning som 
den tidning som på ett utpräglat sätt lyfter fram de europeiska frågorna, t ex utrikes- och miljö
politik, utnyttjar de europeiska källorna, analyserar europeiska aktörers beteende, granskar euro
peiska institutioners agerande, ser den europeiska gemenskapen i interaktion med internationella 
aktörer osv. De lättillgängliga förklaringar som finns 1993 - Danmarks medlemskap och ställningen 
som ordförandeland - är inte på samma sätt tillhands för att förstå denna Politikens särställlning 
1996. Så vad beror Politikens överlägsenhet på när det gäller europeisk politisk kommunikation? 
Detta blir en huvuduppgift för den nu följande närmare analysen av huvudstudiens resultat för 1996. 

De övriga tidningarna uppvisar också särdrag som jag vill förstå med hjälp av de förklarings
perspektiv som tidigare anlagts för 1993 - ett europeiskt förklaringsperspektiv, ett nationellt, ett 
avseende respektive lands relation till EU och ett redaktionellt förklaringsperspektiv. Lättast är 
kanske att förstå Aftenpostens från 1993 avvikande orientering gentemot det europeiska, även om 
det knappast är någon självklarhet, då EES-avtalet fortsatt gäller och gör Norge avhängigt av EU:s 
agerande på många områden. Det finns skäl att fråga sig i hur stor grad det danska medlemskapet, 
med dess undantag från fyra mycket viktiga samarbetsområden, egentligen skiljer Danmark och 
Norge åt i termer av beroende av EU. 

Aftenpostens bevakning föll bort 
Jämfört med 1993 ägnade Aftenposten således 1996 bara en bråkdel av sitt redaktionella utrymme åt 
EU. Ungefär hälften så många artiklar som berör EU ingår 1996 (88 jämfört med 172). Den mest 
näraliggande förklaringen till detta förhållande är att Norge inte blev medlem av EU utan endast kvar
står som medlem av EES. Rent sakligt är även denna association mycket genomgripande, särskilt på 
det ekonomiska området. Norge berörs av den europeiska gemenskapens lagstiftning och regler i 
övrigt avseende näringslivet (reglering av handelshinder, konkurrensfrågor, industristöd etc). Goda 
skäl kvarstår för en omfattande bevakning av europeiskt beslutsfattande rörande den inre marknaden 
i den norska tidningen. 
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Kanske behöver jag trots allt tillgripa andra förklaringsperspektiv, bl a redaktionella, för att förstå 
Aftenpostens starkt begränsade bevakning för 1996. En fråga som bör klarläggas i den följande dis
kussionen av innehållsanalysens resultat är vad som blev kvar och vad som föll bort i tidningens 
innehåll om EU. Ändrade Aftenpostens bevakning karaktär - utöver omfattningen? 

EMU bevakas på olika sätt 
Till det som framträder mycket tydligt i den kvantitativa innehållsanalysen 1996 hör det stora ut
rymme som ägnas valutaunionen EMU - främst i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter men i viss 
utsträckning också i Politiken. Hur kan man förstå denna oerhörda koncentration på en enda sakfråga 
i de finska och svenska tidningarna? Koncentrationen tränger till synes bort annan bevakning på så
dana politiska frågor som EU:s utrikes-, försvars- och biståndssamarbete, miljöpolitik på europeisk 
och internationell nivå och konsumentfrågor som bl a förorsakas av genförändrade livsmedel, galna 
ko-sjukan eller djuruppfödning. 

I den närstudie av de nordiska tidningarnas bevakning av valutaunionen EMU som redovisas i 
kapitel 12 granskas de tämligen olika konstruktioner som uppstår av vad som i förstone kan upp
fattas vara en och samma viktiga sakfråga. 

Ett europeiskt förklaringsperspektiv 
Liksom i analysen av 1993 års material går jag till EU: s eget handlingsprogram för att få en bild av 
Kommissionens och Parlamentets prioriteringar inför året.9 Av detta dokument framgår bl a att 
verksamheten under 1996 skall inriktas på 

att fortsätta kampen mot arbetslösheten genom en allmän tillväxtpolitik, strukturella 
reformer och genom att göra arbetsmarknaden mer effektiv. 
att fortsätta förberedelserna för den ekonomiska och monetära unionen. 
att avveckla kvarvarande hinder för den inre marknaden för att stärka europeiska 
företags konkurrenskraft. Det handlar bl a om att bättre utnyttja forskningsresultat, att 
stärka små och medelstora företag, komplettera infrastrukturen, förbättra miljön och 
avsluta arbetet på en gemensam energimarknad. 
att föra unionen närmare medborgarna, bl a genom att underlätta den fria rörligheten och 
intensifiera samarbetet inom lagstiftningsområdet, att stärka konsumenternas ställning, 
att öka samarbetet inom kultur, utbildning och hälsovård och att öka insatser mot rasism 
och främlingsfientlighet. 
att förbereda utvidgningen av unionen genom att stödja ansökarländernas 
utvecklingsansträngningar. 
att stärka unionens internationella roll, via bistånd och humanitära insatser och insatser 
vid regionala kriser och konflikter, i exempelvis f d Jugoslavien och i Mellersta Östern, 
att genomföra den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken så att den motsvarar 
unionens ekonomiska och kommersiella styrka. 

- bidra till Regeringskonferensens framgång genom att stärka de gemensamma 
institutionernas effektivitet 
att fortsätta att vidta åtgärder för att medborgarna skall ha full insyn och möjlighet att 
delta; att öka den administrativa effektiviteten och den interna ekonomiska styrningen. 

162 



Det är således ett digert arbetsprogram, till dels med stående inslag, t ex om ekonomisk tillväxt och 
den inre marknaden, till dels med aktuella nytillkommande frågor, som har med utvidgningen med nya 
ansökarländer att göra eller med den gemensamma utrikespolitiken. 

Liksom 1993 kan jag konstatera att de nordiska tidningarnas bevakning omfattar många av de 
frågor som står på arbetsprogrammet, vilket framgår av ämnesöversikter. De redaktionella besluten 
fattas dock på andra grunder än på publicerade arbetsprogram från de europeiska institutionerna och 
tidningarnas innehåll förklaras i begränsad omfattning av sådana dokument. Den omfattande bevak
ningen av EMU i några av tidningarna avser en punkt på programmet, likaså bevakningen av de 
utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna i några av de andra tidningarna, av Regeringskonferensen, 
utvidgningen och fördjupningen samt av miljöfrågorna i åter andra tidningar. 

EU:s roll i världen 
I bevakningen av bl a de utrikes- och handelspolitiska frågorna kan man ana en annan grundläggande 
syn på EU:s roll i världen som präglar Politikens täta och löpande bevakning och de övriga tid
ningarnas mera begränsade och tillfälliga bevakning. Här skulle i så fall synen på själva det europeiska 
vara en underliggande förklaring til l de tydliga kvantitativa skillnaderna mellan främst Politiken och 
de övriga. Aftenposten utgör här ett speciellt fall; trots den ringa sammanlagda volymen i EU-bevak-
ningen 1996 kvarstår det utrikespolitiska som ett betydande inslag. Detta kan möjligen knytas till 
Ingleharts diskussion om politisk kultur, med bl a högt förtroende för parlamentet, där den norska 
utrikespolitiken måste vara väl förankrad, och för NATO. 

Jordbrukspolitiken förbigås med tystnad i unionens arbetsprogram (denna upptar dock en stor del 
av den gemensamma budgeten och påverkar relationerna med omvärlden), men är ett fortsatt viktigt 
ämne i alla de nordiska tidningarna, med koncentration på fiske i Aftenposten och jordbruksstöd i 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, på frågorna om kemikalier, antibiotika, djurfoder och gen
manipulation i Politiken. Här tycks således nationella eller redaktionella i stället för europeiska för
klaringsperspektiv behöva tillgripas. Den genomgående skeptiska hållningen, åtminstone till den 
konkreta utformning som Euroaptanken för närvarande ges, är väl dokumenterad vad gäller de nor
diska ländernas befolkningar och verkar väl understödd även av medierna där misstron förhärskar i 
uttalade värderingar. 

Ett nationellt förklaringsperspektiv 
Fisket står fortsatt i fokus i Aftenpostens bevakning av de ekonomiska frågorna, liksom natur
resursfrågor och frågor om uthållig utveckling. Fiske, regionalpolitik, miljöpolitik och nationellt 
självbestämmande sammanvävs i Aftenpostens spalter på ett sätt som kan vara specifikt norskt, 
som en del av den norska självbilden. Jag kommer här att tänka på en synpunkt som framförts av den 
norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen om den norska nationalismens natur, jämfört 
med den svenska. I Norge, menar Hylland Eriksen, betonas "den kulturella gemenskapen mellan stad 
och land, det vill säga ett grundläggande drag i all nationalism. Den utgår från att alla nationens 
medlemmar har en gemensam kultur... ".10 Den norska nationalismen tycks således ha sina rötter i 
bondekulturens och landsbygdens värderingar. Här måste man tillgripa ett nationellt förklarings
perspektiv för att förstå innehållet i Aftenposten, menar jag. 

Slaatta (1999), som undersöker norska tidningars bevakning av EU, är övertygad om att innehållet 
speglar en nationell politisk kontext, på grund av det starka samband som han menar fmns mellan den 
nationella politiska kulturen och medieordningen. 11 Fisket är ett av de områden där EU-länders och 
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norska intressen direkt kolliderar och de tenderar därför att bli uppmärksammade inom den profes
sionella korrespondentkåren i Bryssel. 

Av det som kvarstår är också ett - åtminstone relativt - större intresse för ett globalt perspektiv i 
Aftenposten. Denna internationella, ofta västliga orientering, har jag tidigare framhållit som ett 
nationellt drag med historiska rötter. Här kan även dölja sig ett slags kompensatoriskt synsätt -
sådana offentliga uttalanden återfinns i flera texter - där det uteblivna EU-medlemskapet medvetet 
kompenseras via starkare engagemang i andra tillgängliga internationella fora. 

Att debatten om den finska anslutningen till valutaunionen startade efter beslutet om att ingå i 
valutasamarbetet - ett beslut som fattades under den pågående valrörelsen inför det första finska 
valet till Europaparlamentet - får också uppfattas som ett specifikt utslag av finsk politisk kultur. 
Detta påminner om situationen 1993, då det finska förhandlingsutspelet inte ens var känt för Riks
dagen förrän det presenterades i Bryssel. Efter den finska regeringens ERM/EMU-beslut kom så 
småningom en debatt i gång i Hufvudstadsbladet och andra finländska tidningar om det lämpliga i det 
beslut som fattats. Det är denna debatt om EMU som upptar ett så stort antal artiklar i tidningen, 
inte bevakningen av den finska beredningen av ärendet före beslut. Mera härom längre fram i den 
närstudie som avser EMU. 

I Dagens Nyheter, där bevakningen av EMU är nästan lika omfattande, kan ett nationellt förkla
ringsperspektiv behöva tillgripas för att förstå de val som lett fram till en så tydlig fokusering på en 
enda politisk fråga i EU-bevakningen. En möjlig tankebana är att svensk politisk kultur är inriktad på 
ekonomiska frågor och att det europeiska samarbetet redan från början presenterats som primärt ett 
ekonomiskt projekt. 

Relationerna mellan det egna landet och det europeiska 
När det gäller den mest tydliga förändringen i 1996 års material, att Aftenposten så kraftigt reducerat 
sin bevakning av EU, tycks den mest näraliggande förklaringen vara resultatet av folkomröstningen, 
dvs att Norge inte blev medlem och att norska politiker och ämbetsmän inte på samma sätt som sina 
nordiska motsvarigheter deltar i arbetet med den europeiska integrationen, deltar i europeiska möten, 
företräder unionen, är tillgängliga som källor osv. 

I den kvantitativa innehållsanalysen framträder effekterna av detta utanförskap ganska tydligt. 
Aftenposten arenor är 1996 oftare övriga europeiska huvudstäder än de som har europeiska instit
utioner. EU:s institutioner, fördrag, förändringar mm är mindre vanliga som ämnen än relationerna 
med det egna landet och EU:s relationer utåt. Jag tolkar detta som att Norges s k utanförskap har 
medfört att Aftenpostens bevakning av EU:s inre arbete i stor utsträckning nedprioriteras, vilket tar 
sig uttryck i att korrespondenten i t ex London ofta rapporterar om Storbritanniens EU-politik. 
Intresset för Den inre marknadens effekter på det egna näringslivet och EU:s aktiviteter på det 
internationella fältet kvarstår. Aftenposten delar med Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 1996 
en övervägande inriktning mot nationella och materialistiska perspektiv, även om tyngdpunkten på 
uthållig utveckling i ämnesvalet finns kvar i den norska tidningen. 

I fråga om Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters mycket omfattande material om valuta
unionen EMU, ligger det också nära till hands att uppfatta respektive lands relation till EU/EMU 
som förklaring, både till omfattningen och skillnaderna i inriktningen av materialet. I Finland har 
således beslutet fattats och en livlig debatt följer om de nationella konsekvenserna av detta beslut, 
varvid även den svenska utredning som framlagts (den s k Calmforsutredningen) fungerar som brand
fackla. Inte minst via pressgrannar på ledarsidan förmedlar Hufvudstadsbladet hela den finländska 
efterföljande debatten. Debatten förs nästan konsekvent med ett nationellt perspektiv, dvs utan 
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referens till om valutaunionen påverkar Europa, andra medlemsländer eller det europeiska samarbetet 
i stort. Tvärtom är utgångspunkterna att döma av den kvantitativa innehållsanalysen nästan exklusivt 
finländska , dvs frågan är om lönebildning och sysselsättning i Finland påverkas, om det krävs fin
ländska åtgärder för att skapa en buffert i vissa lägen. 

I Sverige är det tvärtom den svenska regeringens beslut att avvakta med svensk anslutning till 
valutaunionen som blir utgångspunkten för en mycket omfattande bevakning av EMU. Det som mest 
överraskat i den kvantitativa innehållsanalysen är Hufvudstadsbladets och Dagen Nyheters enormt 
omfattande och nationellt inramade bevakning av EMU-frågorna. Mindre så vad gäller Hufvud-
stadsbladet som inriktar sig på ett fattat politiskt beslut som föranleder oro vad gäller bl a den 
fortsatt höga arbetslösheten. Vilka nationella eller relationella aspekter som kan bidra till förståelsen 
av Dagens Nyheters kampanj betonade innehåll är åtminstone inte omedelbart lätt att inse. Sett mer 
principiellt och utifrån nationella och relationella förhållanden kunde samma entoniga EMU-bevak-
ning väntas i Politiken kring en dansk anslutning till EMU:s tredje fas. Dagens Nyheters EMU-
innehåll är knappast fråga om en bevakning som naturligt följer av den svenska relationen till EG 
ellerspecifikt nationellt beroende av EMU. Det måste som jag ser det röra sig om en målmedveten 
redaktionell satsning på detta ämnesområde. 

Ett redaktionellt förklaringsperspektiv 
De mest framträdande resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen 1996, den begränsade bevak
ningen av EU i Aftenposten och den mycket omfattande EMU-bevakningen i Dagens Nyheter och 
Hufvudstadsbladet skulle således delvis kunna tillskrivas respektive lands relation till EU. Vid 
närmare eftertanke menar jag att även det redaktionella förklaringsperspektivet bör tillföras. Detta 
gäller särskilt Dagens Nyheters kampanj för EMU-anslutning. Den svenska regeringens befattning 
med saken präglas 1996 av en vänta-och se-attityd, bl a med hänvisning till bristande folkligt stöd. 
Några stora nyhetshändelser genererar denna hållning inte (förutom den tidigare nämnda Calmfors-
kommissionens granskning), utan Dagens Nyheter förefaller ha matat in EMU-material i spalterna 
utan att alltid ha anledning i form av sådana händelser som normalt genererar nyheter . 

Även den reducerade bevakningen av EU i Aftenposten torde ha en redaktionell bakgrund. Slaattas 
(1999) intervjuer med norska journalister lägger i dagen de journalistiska konsekvenserna av utanför-
skapet. Norska journalister ger här uttryck för en känsla av förlust, av att ha hamnat utanför det 
europeiska. Denna känsla, menar de, gäller hela den politiska eliten, av vilka journalister och korres
pondenter är en del. Endast om det uppstår starka konflikter, kan ett nyhetsvärde uppkomma. Om 
inget bryter enigheten har nyheter om Europa blivit ganska tråkiga historier. Det som dessutom kvar
står, som har europeisk anknytning, kan vara det som händer utanför EU, t ex inom NATO, eller det 
som direkt berör det norska näringslivet. Slaatta menar att resultatet blir ett överdrivet fokus på 
norska nationella intressen, bl a genom att endast nationella källor står till buds när inga norska aktö
rer uppträder på de europeiska arenorna. De utrikespolitiska journalisterna söker i ökad utsträckning 
efter europeiska nyheter på de egna ministerierna, i Stortinget, hos danska kollegor eller hos natio
nella experter. Färre korrespondenter stationeras i Bryssel och deras arbetsfält blir mer europeisk be
vakning i största allmänhet än den närgångna politiska bevakningen av EU:s institutioner. 

"Norway was , somewhat ironically, pictured as a different society with a quite 
different political agenda than the rest of Europe" (Slaatta 1999, sid 210). 
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Han drar därav slutsatsen att det ägt rum ett kollektivt, reflexivt tillbakadragande från europeisk 
politisk kommunikation, möjligen med undantag av det utrikespolitiska fältet.12 

Huvudstudiens resultat 1996 stöder en sådan tolkning, en omfångsmässigt minskad bevakning, en 
ökad inriktning på bilaterala aspekter, dvs norska nationella och ofta materiella perspektiv, men 
samtidigt en breddning av bevakningen till aktörer utanför EU som NATO och USA och en ökad 
rapportering från övriga huvudstäder än Bryssel. Endast i fråga om utrikes- och säkerhetspolitik 
kvarstår Aftenpostens omfattande och engagerade bevakning, vilket tydliggörs i den fördjupade 
studien om dessa ämnen (kapitel 10). 

I nästa kapitel jämför jag resultaten från huvudstudiens innehållsanalyser för de två aktuella åren. 
Finns bestående mönster eller har mycket förändrats mellan de bägge perioderna? 
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Kapitel 8: Jämförelse mellan de nordiska tidningarnas innehåll om 
EG/EU 1993 och 1996. Huvudstudiens resultat. 

I detta kapitel jämför jag huvudstudiens resultat 1993 och 1996 och diskuterar hur förklarings
perspektiven bidrar till förståelsen av förändringar i de nordiska tidningarnas innehåll (Del A). 
Huvudstudiens resultat sammanfattas därefter, dels översiktligt, dels något mera i detalj (Del B). 

Del A: 

8.1 Huvudstudien: jämförelse 1993 och 1996 

8.1.1 Utbudet 1993 och 1996 
Undersökningens huvudfråga om det uppstår en europeisk politisk kommunikation har belysts med 
hjälp av innehållsanalysens resultat för 1993 och 1996. Politikens särställning bägge åren har noterats 
liksom Aftenpostens dramatiskt minskade bevakning 1996.1 detta avsnitt gör jag några jämförelser 
mellan 1993 och 1996 för ett urval mått avseende utbud, perspektiv och värderingar. Därefter följer 
en tematiskt upplagd analys av de skillnader som observeras, i anslutning till studiens design, där ju 
förändringar i de enskilda nordiska ländernas anslutning till EG/EU står i fokus. 

Utrymme 
En jämförelse av utbudsdata mellan 1993 och 1996 belyser olika förändringar i de nordiska tid
ningarnas bevakning av EG/EU. Jag väljer här att jämföra faktiska data för 1993 med ett normerat 
utrymme 1996 som tar hänsyn till att det redaktionella utrymmet för varje tidning har förändrats på 
olika sätt över perioden 1993 till 1996.1 

Diagram 8:1. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Förändringar i utrymme 
(spaltcentimeter). 1996 års siffror normerade m h t förändringar i tidningarnas totala redaktionella utrymme. 
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Det första diagrammet (8:1) visar att Politiken ökat sin Europabevakning mellan 1993 och 1996, om 
man tar hänsyn till att det totala redaktionella utrymmet minskat. Intrycket av Hufvudstadsbladets 
och Dagens Nyheters ökning av utrymmet 1996 förstärks om man tar hänsyn till att även dessa tid
ningar minskat sitt totala redaktionella utrymme. Aftenpostens volymmässigt minskade Europa
bevakning framstår ännu tydligare när denna korrigering görs. 
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Den volymmässiga ökningen av innehållet för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter samman
hänger tydligt med den stora bevakningen av valutaunionen EMU. Om man beräknar hur volymen 
innehåll om EG/EU utvecklats, vid sidan om EMU-materialet, finner man att Hufvudstadsbladets 
övriga material om europeisk integration minskat något (95% av 1993 års volym), medan det övriga 
materialet i Dagens Nyheter minskat avsevärt (till 75 % av 1993 års volym). 

Här vill jag åter erinra om de olikheter i det totala redaktionella omfånget som gäller för de fyra 
tidningarna sinsemellan, där framför allt Hufvudstadsbladet endast har cirka hälften av Dagens 
Nyheters redaktionella omfång. Dessa skillnader i totalt redaktionellt utrymme har dock minskat 
mellan de bägge åren. Medan Aftenposten ökat sitt omfång något, har de övriga tidningarna fått 
vidkännas reduktioner. 

Aktörer 
En liknade bild erhålles om man jämför antalet kodningar av Europeiska aktörer mellan åren och på 
motsvarande sätt tar hänsyn till varje tidnings förändrade redaktionella omfång (diagram 8:2). 
Politiken har ökat sin uppmärksamhet på europeiska aktörer liksom Hufvudstadsbladet och särskilt 
Dagens Nyheter. I Aftenposten har antalet kodningar för europeiska aktörer reducerats mellan åren. 

Diagram 8:2. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Antal kodningar av europeiska 
Aktörer I-III. 1996 års siffror normerade m h t förändringar i tidningarnas totala redaktionella utrymme. 
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Ämnen - politikområden och institutioner/relationer 
I genomgången för respektive år har jag konstaterat en förändring mellan 1993 och 1996: att Europa
bevakningen första året i hög grad handlade om Institutioner/relationer (t ex om Kommissionen och 
medlemsförhandlingar), medan konkreta Politikområden (t ex jordbruks- och miljöpolitik) trädde i 
förgrunden 1996. Jag konstaterade i kapitel 6 och 7 att denna förändring torde sammanhänga med att 
1993 dominerades av förhandlingar eller omröstning, medan medlemsländernas tidningar 1996 
uppvärderat betydelsen av de politiska sakfrågorna i det europeiska samarbetet. 

Diagram 8:3 A-B visar på fördelningarna mellan Politikområden och Institutioner/relationer: det 
första diagrammet 1993 och det andra diagrammet 1996. 

Redan denna korta jämförelse omfattande volym, antalet europeiska aktörer och huvudinriktning i 
fråga om ämnesval antyder således att de nordiska tidningarna förändrade Europabevakningen mellan 
1993 och 1996. Ett ökat utrymme ägnades politiska sakfrågor, där flera europeiska aktörer var syn
liga blir huvudintrycket så här långt i analysen. 
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Diagram 8:3 A. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Politikområden och 
Institutioner/relationer 1993 (Antal noteringar). 
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Diagram 8:3 B. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Politikområden och 
Institutioner/relationer 1996 (Antal noteringar). 
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Uppgiften för den följande framställningen blir att söka precisera huvuddragen i dessa förändringar 
och att diskutera vilka de viktigaste skälen kan vara i termer av de förklaringsperspektiv som tidigare 
utnyttjats (europeiska, nationella, relationella och redaktionella förklaringsperspektiv). Först över till 
de olika ämnesområdena. 

Ämnesområden 1993 och 1996 
Av tabell 8:1 framgår att den ökning av utrymmet som ägnas politiska sakfrågor gäller samtliga 
ämnesområden. Framför allt är det dock de ekonomiska ämnesområdena som dominerar både 1993 
och 1996.2 Indelningen på breda ämnesområden går tillbaka på en indelning som använts tidigare i 
redovisningen för respektive år och är mycket grov i den meningen att många sinsemellan olikartade 
frågor sammanförts till varje ämnesområde (kapitel 6, sid 115). Aftenpostens minskade totala 
Europabevakning 1996 jämfört med 1993 har tidigare kommenterats och är i tabellen tydlig 
beträffande de flesta ämnesområden. 

Jag konstaterade redan i analysen av 1993 års data att de ekonomiska ämnena dominerar de nor
diska tidningarnas Europabevakning, både frågor som gäller ekonomisk Tillväxt och vad jag kallat 
Uthållig utveckling. Det förra ämnesområdet omfattar alla hårda ekonomisk-politiska områden som 
finans- och penningpolitik, infrastruktur mm, medan det senare är mera knutet till areella näringar 
som jordbruk och skogsbruk samt till ramarna för den ekonomiska tillväxten som miljöpolitik, arbets
marknads- och regionalpolitik (enligt definitioner i kapitel 6). Respektive ämnesområde kommenteras 
i det följande. 

• POLITIK 
M INST/REL 
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Tabell 8:1. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Ämnen - breda 
politikområden: ekonomisk tillväxt, uthållig utveckling, utrikes ämnen, sociala frågor samt lagstiftningsfrågor 
(antal noteringar I-III). 1996 års siffror normerade m h t förändringar i tidningarnas totala redaktionella 
utrymme. 

Ämnen POL HBL AFT DN 

93 96 93 96 93 96 93 96 

Tillväxt 64 109 38 160 65 35 39 148 

Uthåll. 
utveckl. 

61 82 39 66 84 37 31 73 

Sociala fr. 15 37 17 26 10 15 7 45 

Lagstifitn 7 29 1 14 1 7 10 19 

Utrikes/ 
försvar 

27 47 22 16 12 12 13 19 

Summa 174 303 117 282 172 106 100 304 

Förändringarna mellan 1993 och 1996 är tydligast för ämnesområdet Ekonomisk tillväxt. Ökningen 
av antalet kodningar som gäller ekonomisk tillväxt är mycket kraftig, utom för Aftenposten, vars 
totala Europabevakning ju minskat kraftigt. Återigen är det särskilt Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter som markant ökat inslaget av rapportering om tillväxtfrågor. 

För den andra gruppen av ekonomiska ämnen, Uthållig utveckling, ser vi åter att alla tidningar 
utom Aftenposten ökat sin bevakning även av detta ämnesområde. Till en del beror detta givetvis på 
att den totala Europabevakningen ökat och att alla s k politikområden fått ökad uppmärksamhet 
1996 jämfört med 1993. Därutöver förefaller Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter i ökande 
utsträckning infört artiklar som avser jordbrukspolitik och arbetsmarknads-, regional- och miljö
politik. 

Som framgår av definitionerna i kapitel 6 är Sociala frågor ett brett ämnesområde till vilket utom 
socialpolitik även t ex utbildningspolitik förts. Ämnesområdet har blivit föremål för ökad bevakning i 
samtliga tidningar, även Aftenposten. Ämnesområdet Lagstiftning i översikten uppvisar ett lik
nande mönster, starkt ökad bevakning i samtliga de undersökta tidningarna. Området innehåller bl a 
grundlagsfrågor i relation till EG/EU. Politikens dominerande ställning inom Utrikes- och försvars
området liksom ökningen mellan 1993 och 1996 framgår tydligt av tabellen. I Hufvudstadsbladet får 
utrikes- och försvarsfrågor något mindre uppmärksamhet 1996. Ämnesområdet blir föremål för en 
närstudie (kapitel 10). 

Helhetsintrycket blir att en framing av den europeiska integrationen i ekonomiska termer som 
konstaterades för 1993 kvarstår, möjligen tom förstärks 1996. 

Rumsbestämningar 
En jämförelse mellan 1993 och 1996 beträffande antalet kodningar av Europeiska rumsbestämningar 
ger åter samma bild - en förstärkning av den bevakning som snarare emanerar utifrån Europa än natio
nellt/regionalt i Politiken (från en hög nivå) och en ännu mer tydlig sådan förstärkning (från en lägre 
nivå) i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter som beträffande denna variabel når upp till Politikens 
nivå 1993. Diagram 8:4 sammanfattar. 
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Diagram 8: 4. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Antal kodningar av 
europeiska Rumsbestämningar I-III. 1996 års siffror normerade m h t förändringar i tidningarnas totala 
redaktionella utrymme. 
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8.1.2 Perspektiv 1993 och 1996 
För de mera kvalitativa analyserna av ideologiska perspektiv och problemperspektiv väljer jag att 
jämföra 1993 och 1996 med procentuella fördelningar och bortse från antalet kodningar. Dessa båda 
variabler är ju enligt diskussionen i kapitel 5 att betrakta som försök med fasta kategorier av framing, 
den ena (ideologier) nära ämnet Europabevakning och den andra (slag av problem) ett av flera tänk
bara uppslag för att hitta fasta kategorier av framing som är mer generellt användbara för flera olika 
sammanhang, inte minst i politisk bevakning. Jag begränsar mig också till den första kodningen av 
respektive variabel, vilket jag antar ger tydligare utslag beträffande skillnaderna i framing mellan 
tidningarna och mellan åren. 

Ideologiska perspektiv 
De ideologiska perspektiv som jag utnyttjar bygger på Blumler et al (1983) och omfattar Enighet, 
Inflytande, Demokrati, Materialism, Nationalism och, slutligen Alternativ. 

Diagram 8:5 A. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av kodningar 
Ideologiska perspektiv I. Politiken (%). 
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I Diagram 8:5 A visas hur de ideologiska perspektiven förskjutits i Politiken mellan 1993 och 1996, 
uttryckt som procentuella fördelningar. De bägge årens fördelningar är påvisbart olika, med mindre 
Alternativ, mer Materialism 1996. Det minskade inslaget av Alternativ kan hänföras till att debatten 
om Edinburghavtalet och den nationella kompromissen delvis avtagit. Tillskottet av Materialism hör 
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samman med den i Politiken ofta påtalade paradoxen ökad tillväxt gentemot försvarbar konsument-, 
jordbruks- eller biståndspolitik. Enighet, Inflytande och Demokrati kvarstår på oförändrad hög nivå.3 

För Hufvudstadsbladet gäller också i jämförelsen av fördelningen på olika ideologiska perspektiv 
att Alternativ minskat påvisbart mellan åren, liksom Enighet och Demokrati. De mest dramatiska ök
ningarna 1996 hänför sig till Materialism och Nationalism. Diagram 8:5 B visar de bägge årens fördel
ningar, vilka således antyder markant olika framing av Europastoffet i Hufvudstadsbladet de bägge 
åren. Sambandet med den omfattande bevakningen av EMU-debatten förefaller uppenbart.4 

Diagram 8:5 B. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av kodningar 
Ideologiska perspektiv I. Hufvudstadsbladet (%). 
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Aftenpostens minskade totala volym 1996 har ju redan uppmärksammats i olika redovisningar. Har 
det skett någon förändring i tidningens framing av EG/EU, uttryckt i dessa fasta ideologiska kate
gorier? Diagram 8:5 C antyder att sådana förändringar har förekommit men inte varit fullt lika påtag
liga som i de två hittills jämförda tidningarna. Skillnaderna är påvisbara, men inte så kraftiga: mer 
Materialism, mindre Nationalism och Enighet 1996. En framing av Europafrågorna som Inflytande 
tycks också ha ökat, vilket kan förstås med hänvisning till Norges utanförskap. I Aftenposten har 
det inte skett någon minskning av kategorin Alternativ mellan åren.5 I de tidigare redovisningarna har 
jag pekat på att Aftenposten 1996 har gett plats för frågor som gäller samarbetsformer som OSSE, 
Barents- och Östersjöområdena, kodade som Alternativ, liksom naturligtvis EES. 

Diagram 8:5 C. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av 
kodningar Ideologiska perspektiv I. Aftenposten (%). 
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I Dagens Nyheter, slutligen, har också en del förändringar inträffat i den framing som tidningen valt 
att ge Europabevakningen 1996, mätt som fördelningen på ideologiska perspektiv. De tydligaste 
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skillnaderna mellan åren är ökade kodningar av Enighet och Inflytande, men minskad andel för Natio
nalism, jämfört med 1993.6 Denna senare minskning sker från en högre nivå och andelen av denna 
kategori av ideologiska perspektiv är fortfarande högre än i någon annan tidning i undersökningen. 
Liksom i Hufvudstadsbladets fall syns förändringarna ha samband med EMU-bevakningen. I tid
ningen tycks denna fråga i hög grad ha getts framing som en fråga om successivt europeiskt samför
stånd om valutaunionen och tillhörande, minskat svenskt inflytande på samarbetet i stort om landet 
avstår från medlemskap i EMU. Diagram 8:5 D ger fördelningarna för de bägge åren. 

Diagram 8:5 D. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av kodningar 
Ideologiska perspektiv I. Dagens Nyheter (%). 
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Om jag summerar intrycken av skillnaderna mellan 1993 och 1996 i fråga om framing i termer av 
Ideologiska perspektiv, är en observation att Alternativ minskar för alla tidningar utom Aftenposten, 
kanske ett tecken på att Ja-och-Nej tänkesättet tunnats ut i de nordiska tidningarnas bevakning, men 
fortsatt har ett visst grepp om den norska redaktionen. Tidningarna har ökat inslagen av Materialism 
(utom Dagens Nyheter, där Materialism kvarstår på en tidigare hög nivå), möjligen en indikation på 
att politiska sakfrågor har ekonomiska konsekvenser som medierna måste uppmärksamma. Där upp
hör likheterna mellan tidningarna. 

De två tidningar som volymmässigt mest uppmärksammat EMU-projektet tycks ha valt radikalt 
olika inramning. I Hufvudstadsbladet har bevakningen åtföljts av en stark ökning av Materialism och 
Nationalism (den finska debatten om den egna arbetslösheten, behovet av buffertfonder mm), medan 
i Dagens Nyheter EMU-frågan tycks ha sammankopplats med Enighet (kring unionens ekonomiska 
politik) och med Inflytande för Sverige i unionen, flitigt uttryckt som en dryg politisk kostnad, och 
därutöver fortsatta bekymmer för effekterna på svenskt näringsliv. 

Europeiska mål och Egenintresse 
Ett förfarande som jag har utnyttjat i de tidigare redovisningarna av huvudstudien är att sammanfatta 
respektive tidnings ideologiska framing genom att sammanföra vissa ideologiska perspektiv och anta 
att dessa i högre grad avser Europeiska mål (Enighet, Inflytande, Demokrati). När jag redovisar dessa 
beräkningar i ett diagram (8:6 A) känns mönstret igen: Politiken svarar för en betydande övervikt av 
europeiska mål både 1993 och 1996, medan Aftenposten uppvisar en viss relativ minskning. Dagens 
Nyheter ökar sin andel från en synnerligen låg andel 1993, dock utan att komma upp till Politikens 
eller Aftenpostens bredare orientering mot europeiska mål. Som påpekats tidigare är det den stora 
andelen material om valutaunionen EMU som torde ha bidragit kraftigast till en förändring av per
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spektivet i Dagens Nyheter, genom anknytningen till de europeiska mål som den gemensamma va
lutan bygger på. Hufvudstadsbladet, som också har ett stort material om EMU, tycks i större ut
sträckning ha gett frågan en nationell framing. 

Diagram 8: 6 A. EG/EU i n ordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Andel kodningar som 
Europeiska mål i Ideologiska perspektiv I. (%) 
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En reflex av denna utveckling uppvisar de enskilda tidningarnas antal kodningar av ideologiska per
spektiv som sammanförts till Egenintresse, dvs kodningarna för Materialism och Nationalism. 
(Diagram 8:6 B). Politiken ökar sin andel kodningar för Egenintresse 1996, men från en låg nivå och 
har fortfarande den lägsta andelen Egenintresse. Framför allt är det Hufvudstadsbladet som ökat an
delen kodningar för Egenintresse som en följd av bevakningen av den nationella debatten kring EMU, 
t ex om den höga arbetslösheten och den framtida osäkerheten om lönebildning och om behovet av s k 
buffertfonder. Dagens Nyheters tydliga minskning av andelen Egenintresse sker från en hög nivå och 
tidningen har 1996 jämförelsevis hög andel Materiella och Nationella ideologiska kodningar. 

Diagram 8: 6 B. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Andel kodningar som 
Egenintresse i Ideologiskt perspektiv I. (%) 
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Problemperspektiv 
Jag vill erinra om att fördelningen på kategorier, typer av problem som uttalas i Europabevakningen, 
är ett försök att använda fasta kategorier i studier av mediernas framing, vad jag har kallat Problem
perspektiv Även för problemperspektiv föreligger skillnader mellan 1993 och 1996 i fråga om fördel
ningen av kodningar på olika fasta framingkategorier för respektive tidning.7 För att underlätta läs
ningen av de följande diagrammen för de fyra tidningarna, utesluter jag de två sista problemperspek
tiven (Förnekande av problem och Tidigare lösningar), inte för att de är ointressanta utan för att de 
har ganska få kodningar och för att det inte sker några påvisbara förändringar i antalet eller andelen 
kodningar mellan åren 1993 och 1996. Detta lämnar sex problemperspektiv för användning i den 
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fortsatta redovisningen, i tur och ordning: Förlust av värde, Behov av värde, Konflikt, Obestämbar 
situation, Blockering och Steg mot lösning (Diagram 8:7 A-D). 

Dessa kodningar resulterar för Politiken i påvisbara skillnader mellan 1993 och 1996, främst 
genom ökningar av andelar för Obestämbar situation och Steg mot en lösning och minskning av an
delar för Förlust av värde och Behov av värde (Diagram 8:7 A). 

Diagram 8:7 A. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av 
kodningar Problemperspektiv I. Politiken (%). 
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För Hufvudstadsbladet ökar också andelarna för Obestämbar situation och Steg mot en lösning 
mellan 1993 och 1996. Andelen noteringar för Förlust av värde minskar, medan andelen Behov av 
värde ökar. En påvisbar minskning av andelen kodningar för Blockering är också tydlig. Samtliga 
torde sammanhänga med den finländska tidningens omfattande EMU-bevakning, kanske också med 
att det i Finland förekom ett val till Europaparlamentet (Diagram 8:7 B). 

Diagram 8:7 B. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av kodningar 
Problemperspektiv I. Hufvudstadsbladet (%). 
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För Aftenposten har enligt tidigare observationer samtliga kodningar för Problematisk situation blivit 
färre, men fördelningen på olika kategorier är någorlunda stabil. Den enda påvisbara förändringen är 
att andelen Behov av värde minskat (Diagram 8:7 C). 
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Diagram 8:7 C. EG/EU i n ordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av kodningar 
Problemperspektiv I. Aftenposten (%) 
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För Dagens Nyheter ökar andelen kodningar av problemperspektiven Obestämbar situation och Steg 
mot en lösning påvisbart, medan andelen kodningar för Förlust av värde och Behov av värde minskar. 
De förstnämnda ökningarna förefaller kunna förknippas med osäkerheten i detta skede i fråga om 
Sveriges anslutning till valutaunionen EMU och tidningens positiva hållning här. (Diagram 8:7 D). 

Diagram 8:7 D. EG/EU i n ordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning av kodningar 
Problemperspektiv. Dagens Nyheter (%). 
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Ett tydligt mönster framträder i förändringarna mellan 1993 och 1996 vad gäller mätningarna av 
denna typ av framing. Andelarna för Obestämbar situation och Steg mot en lösning ökar medan 
Förlust av värde och Behov av värde minskar. Sammantaget förefaller förändringarna sammanhänga 
med att det 1993 fördes förhandlingar för tre länder och inväntades en andra folkomröstning i det 
fjärde (Danmark), varvid just Förlust av värde och Behov av värde kan anses identifiera en naturlig 
framing i en förhandlingssituation. Dessa kategorier knöts 1993 till den nationella suveräniteten, den 
öppna demokratin och offentlighetsprincipen respektive ett övergripande behov av att kunna på
verka, sitta med vid förhandlingsborden eller ta ansvar för Europas framtid. De två problembeskriv
ningarna verkar sammanfalla i viss mening med Nej- och Ja-argumenteringen. För 1996 torde det bl a 
vara osäkerheten kring utgången av Regeringskonferensen och genomförandet av valutaunionen EMU 
som utgör inslag i de nyssnämnda förändringarna, dvs tydligt ökade inslag av Obestämbar situation 
och Steg mot en lösning. Den påtagliga ökningen av dessa problemkategorier antyder att samarbetet 
blivit mer av politisk vardag där osäkerhet runt motstridiga intressen och förhoppningar om framsteg 
får anses vara ständigt närvarandet som drivkrafter. 

Jag menar att i dessa förändringar i fördelningarna av kodningar för Problemperspektiv ligger 
kanske en nyckel till förståelsen av framing av transnationell politik. I ett skede med förhandling/ 
omröstning/kampanj dominerar vissa problemperspektiv, medan i ett senare skede när sakfrågorna 
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dominerar andra kategorier av framing tar över i medierna. Den relativt konstanta betoningen av 
Konflikt, undantaget Hufvudstadsbladet, stämmer väl överens med medieforskning (utifrån ett 
selektionsperspektiv) rörande principer för nyhetsvärdering som visar att konflikt och dramatik 
ges företräde. 

8.1.3 Värderingar 1993 och 1996 
Liksom i redovisningarna av huvudstudien har jag fördelat de artiklar som kodats med olika värde
ringar på fyra kluster, som jag tolkat som i huvudsak Stödjande (POS), Oroande (ORO), Avvisande 
(NEG) eller Neutrala (NTRL). Fördelningen bygger på 12 av de ursprungliga värderingsdimensio
nerna, sedan några av de ursprungliga sexton dimensionerna uteslutits på grund av för stark korre
lation inbördes. Den serie diagram som följer för de enskilda tidningarna visar fördelningen för vart
dera år (8:8 A-D). För varje tidning har prövats om fördelningarna avviker påvisbart mellan åren. 
Avslutningsvis för jag en diskussion om hur resultaten avseende värderingar skall tolkas. 

Politikens dominerande värdering 1993, i termer av antal artiklar som placerats in i de fyra kluster 
som jag nyss introducerade, är Avvisande. 1996 är bilden påvisbart förändrad och andelen Avvisande 
har minskat betydligt och andelen Oroande ökat. Därutöver har andelen Neutrala ökat och andelen 
Stödjande minskat. En tänkbar förklaring till det sistnämnda är, som jag tidigare påpekat, att den in
tensiva debatten inför folkomröstningen 1993 medförde en ovanligt stor andel både positiva och 
negativa åsiktsyttringar.8 

Diagram 8:8 A. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning i % på kluster 
efter värderingar. Klusterindelningen gjord på sammanlagda data för de bägge åren. Politiken 
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Även Hufvudstadsbladets dominerande värdering föreföll 1993 vara Avvisande, vilket förändrats 
påvisbart till 1996. Den andra tydliga förändringen är att andelen Oroande artiklar ökat.9 

Diagram 8:8 B. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning i % på kluster 
efter värderingar. Klusterindelningen gjord på sammanlagda data för de bägge åren. Hufvudstadsbladet. 
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Vid inspektion av diagram 8:8 C förefaller andelen Avvisande artiklar i Aftenposten ha ökat och 
andelen Neutrala ha minskat mellan 1993 och 1996. Skillnaderna är dock inte påvisbara mellan åren, 
utan fördelningarna efter värderingar kan anses ungefär likna varandra. 

Diagram 8:8 C. EG/EU i nordiska dagstidningar. Jämförelse mellan 1993 o 1996. Fördelning i % på kluster 
efter värderingar. Klusterindelningen gjord på sammanlagda data för de bägge åren. Aftenposten 
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För Dagens Nyheter är andelen Avvisande dominerande 1993, medan denna andel sjunkit påvisbart 
till 1996. De andra förändringarna är att andelen Stödjande, Oroande och Neutrala alla ökat något 
(diagram 8:8 D). 

Diagram 8:8 D. EG/EU i nordiska dagstidningar 1993 o 1996. Fördelning i % på kluster 
efter värderingar. Klusterindelningen gjord på sammanlagda data för bägge åren. Dagens Nyheter. 
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Mina mätningar av värderingar är ytterligare ett försök, vid sidan av redovisningen av utbudsdata 
(ämnen, aktörer, källor osv), data om de s k perspektiven (ideologiska och problemperspektiv) att 
förstå inte bara vad som sägs om den europeiserade politiken utan även hur det sägs. Kodningarna av 
perspektiv följde i förväg definierade kategorier av ideologiska perspektiv och problemperspektiv. 

Värderingsmätningarna var också i förväg givna, men den resulterande kategoriseringen i kluster är 
framsprungen ur materialet, ur mätningarna. Genom att göra klusterindelningen på hela materialet kan 
jag i princip se rörelser mellan åren, vilka jag redovisat för de olika tidningarna. Jag tycker mig se ett 
mönster, att de Avvisande artiklarna sammantaget minskat sin andel, men att de Oroande ökat i mot
svarande mån, en intressant förskjutning i den övergripande berättelsen om EG/EU. Jag har tidigare 
kommenterat det oväntade i andelen avvisande artiklar i de tre ansökarländernas tidningar 1993. När 
man gått från medlemsförhandlingar och diskussion i Ja- och Nej-termer till en tidsperiod då de en
skilda sakfrågorna och framstegen tränger sig fram (mest EMU i en del fall) blir övergången från 
Avvisande framing till en Oroande kanske naturlig. Rent konkret knyts oroande uttalande till oro 
över EG/EU:s utveckling - om Regeringskonferensen skall klara av de stora reformerna, om EU:s 
problem att åstadkomma något i utrikespolitiken, i klimatförhandlingarna eller, som det ofta ut
trycks, att bli eniga om något som helst viktigt. 
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I förhållande till min studies syfte är det intressant att makro-sociala faktorer som förändringarna 
vad avser ländernas relationer till EG/EU tycks ha avsatt spår i de undersökta tidningarna. Detta 
diskuteras i det följande och relateras till de förväntningar på förändringar och förändringars riktning 
som kunde ställas upp innan den empiriska studien påbörjades. 

8.2 Hur förändrade relationer med EG/EU påverkar innehållet 

Följder av Norges utanförskap 
Som redan nämnts flera gånger har utslaget i den norska folkomröstningen fått ett tydligt genomslag i 
Aftenpostens minskade bevakning 1996 (1996 var utrymmet för EU-bevakning ca 45 % av utrym
met 1993), vilket härletts till en sammanflätat mönster av europeiska, nationella och även redaktio
nella förklaringsperspektiv. 

Aftenpostens förändring från 1993 till 1996 är tydlig, både i fråga om utrymme, antalet noteringar 
om europeiska arenor, europeiska källor, antal europeiska aktörer, antalet europeiska rumsbestäm
ningar och antalet europeiska ideologiska noteringar. Antalet noteringar ligger härvidlag 1996 på mel
lan hälften och två tredjedelar av motsvarande noteringar 1993. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Aftenpostens europeiska profil minskat avsevärt från 
en relativt sett hög nivå 1993, samtidigt som de övriga tidningarnas europeiska profil utökats från en 
redan tidigare hög nivå (Politiken) eller utökats kraftigt från en relativt lägre nivå (Hufvudstadsbladet 
och Dagens Nyheter). 

Följder av Finlands och Sveriges medlemskap 
Jag frågar mig om tidningarnas innehåll i de två länder som blev EU-medlemmar ändrats på ett lika 
påtagligt sätt som Aftenpostens bevakning. Vad vi tydligt har sett är den mycket omfattande EMU-
bevakningen, som i sig hänger ihop med att länderna 1996 är medlemmar i EU och har beslutat res
pektive överväger att delta i valutaunionen. Därutöver är jag intresserad av att se om något av det 
som 1993 i Politiken hängde samman med att Danmark var medlemsland har införlivats i Hufvud-
stadsbladets och Dagens Nyheters bevakning. Det skulle t ex kunna handla om en mera ingående 
bevakning av ett brett register av europeiska frågor, ett tydligare beroende av europeiska källor, en 
granskning av europeiska aktörer, ett breddat perspektiv från det ensidigt nationella till ett mera 
europeiskt osv. 

Det finns sådana tecken, bl a en fokusering på politikområden snarare än relationer med det egna 
landet, en ökad närvaro av europeiska institutioner, fördrag och förhandlingar och ett större urval 
europeiska aktörer, en ökad uppmärksamhet på europeiska arbetsmarknadsfrågor, en ökad använd
ning av europeiska medier som källor mm, vilket tyder på en rörelseriktning mot en mera europeisk 
politisk kommunikation. Detta gäller i särskilt hög grad Dagens Nyheter, men steget till Politiken är 
ännu långt och avståndet är 1996 minst lika tydligt som för 1993. 

Om jag särskiljer det mycket omfattande material som Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 
ägnar valutaunionen EMU framstår förändringen mellan 1993 och 1996 - som nämnts i början av det 
här kapitlet - i dessa tidningars EG/EU-bevakning som närmast negativ. Hufvudstadsbladets utrym
me exklusive EMU-materialet har minskat något och utgör ca 95% av utrymmet 1993, medan Dagens 
Nyheters övriga bevakning sjunkit ner till ca 75% av 1993 års utrymme. 

Nu över till observationer om inverkan från Danmarks begränsade medlemskap, följderna av den 
"nasjonale kompromis". 
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Följder av Danmarks begränsade medlemskap 
Jag kan sammanfattningsvis konstatera att det i Politikens bevakning inte går att märka att Danmark 
har begränsat sitt medlemskap på ett antal tunga områden, i alla fall inte i den allmänna bredden och 
inriktningen på bevakningen, jämfört med de tre andra tidningarna. Man kan visserligen ana en viss 
frustration över "fotnotspolitiken", att danska politiker och debattörer motvilligt finner sig i anmärk
ningar i protokoll mm att den danske ledamoten inte deltar i beslutet. Man kan ana en ännu större 
frustration över att Danmark inte kan delta i vissa gemensamma angelägna europeiska uppgifter. Den 
politiska eliten är besvärad över detta, men det tycks inte bekomma journalisterna nämnvärt, i alla 
fall inte på långa vägar på det sätt som när norska journalister vittnar om utanförskapets följder för 
tillgången till källor eller deras krav på anonymitet. 

Inte heller tycks nyhetsvärderingen ha påverkats av att det 1996 inte är någon dansk folkom
röstning omedelbart förestående. Möjligen kan den lägre andelen debattartiklar 1996 förstås som en 
kontrast till att 1993 en folkomröstning skulle hållas någon månad efter urvalsperiodens slut. Politi
kens bredd och djup kvarstår och det är bara den danska tidningen, och i viss mån den norska, som 
på allvar exempelvis uppmärksammar EU:s arbete på det utrikespolitiska fältet, där ett av de danska 
undantagen inryms. Där övriga tidningar har enstaka artiklar har Politiken en återkommande bevak
ning på bredden och en behandling av materialet som på ett mycket gynnsamt sätt avviker från de 
övriga tidningarna. 

Jämförelsen mellan 1993 och 1996 i sammandrag 
Det som för mig är uppenbart efter dessa jämförelser mellan 1993 och 1996 års data är att mediernas 
innehåll påverkas av strukturella och från medieorganisationen avlägsna förhållanden i respektive 
länder. Inte så att jag vill återgå till idén om avbildning, men däremot får tanken på konvergens av 
medieinnehållet, som följd av journalistyrkets professionalisering, inte särskilt starkt stöd. De nor
diska tidningarna reflekterar, både direkt och indirekt, respektive lands relation till EG/EU. Detta 
syns på många olika sätt som jag har försökt illustrera: på utbudsnivån, t ex i valet av ämnen och 
aktörer, i valet av övergripande ideologiska och problemperspektiv och slutligen i de värderingar som 
utnyttjats för klassificering av artiklar. I samtliga dessa fall har jag kunnat peka på förändringar som 
med nyssnämnda undantag för Politiken väl harmonierar med de förändringar som inträffat i relatio
nerna mellan respektive land och EG/EU. 

Som enskilt förklaringsperspektiv förefaller det nationella/relationella väga tyngst i analysen av de 
nordiska tidningarnas Europabevakning, men med utgångspunkt i Politiken tycks faktorn medlem
skap tycks behöva omformuleras till långvarigt medlemskap och möjligen även kompletteras med den 
politiska kultur som både kan vara orsaken till och följden av ett långvarigt och aktivt engagemang 
och medansvar i europeisk politik. Detta diskuterar jag vidare i nästa avdelning av detta kapitel, där 
huvudstudiens resultat sammanfattas. 
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Del B: 

8.3 Huvudstudiens resultat 

8.3.1 Data om europeisk politisk kommunikation 
I detta avsnitt redovisar jag i sammandrag huvudstudiens resultat, i nära anknytning till det sök-
schema som utarbetades i kapitel 2 som en översättning till mätbara dimensioner av det mera mång
facetterade teoretiska begreppet europeisk politisk kommunikation. Redovisningen är kortfattad och 
bygger på de observationer som gjorts löpande i anslutning till dataredovisningarna i kapitel 6,7 och 
8. Genomgången utgör underlag för den därpå följande analysen av huvudstudiens resultat som ut
förs i anslutning till studiens problem och syfte. Härvid utnyttjas de förklaringsperspektiv som 
förts fram som tänkbara kontextuella influenser på innehållet. 

A. Europabevakningens omfattning 
1993 ägnade alla tidningarna ett betydande utrymme åt nyheter och opinionsbildning kring EG, både 
i termer av antal artiklar och utrymme mätt i spaltcentimeter. Politiken innehöll mest material om 
EG, följd av Aftenposten.10 Om man tar hänsyn till tidningarnas redaktionella omfång, framstår 
Aftenpostens bevakning 1993 som särskilt betydande. 

Politiken innehöll även 1996 mest material om EU, nära nog identiskt med 1993 års omfång trots 
minskat totalt redaktionellt utrymme, nu följt av Hufvudstadsbladet som påtagligt utökat utrymmet 
för EU-bevakningen. Aftenpostens bevakning har anmärkningsvärt mindre omfattning än 1993 (hälf
ten så många artiklar och mindre än hälften så många spaltcentimeter). Dagens Nyheters bevakning 
har också ökat markant i omfattning. Om man tar hänsyn till tidningarnas redaktionella omfång 1996, 
framstår Hufvudstadsbladets bevakning som särskilt tungt vägande. 

Samtliga tidningar har mellan undersökningsperioderna minskat sitt totala redaktionella utrymme, 
men likväl bibehållit eller ökat det utrymme som ägnas EU-frågor, utom Aftenposten som har nästan 
samma yttre utrymmesmässiga ram. Om hänsyn tas till dessa omfångsförändringar, har även Politi
ken ökat sin Europabevakning mellan 1993 och 1996 och Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 
ökat kraftigt. 

B. Europeiska politiska arenor 
I Politiken ges 1993 prov på en avsevärt mera omfattande bevakning ifrån de europeiska organens 
säten och internationella arenor, de senare sammanhänger bl a med tidningens omfattande bevakning 
av EG:s agerande på internationell nivå, inom utrikes- och handelspolitik. Aftenposten har en bety
dande bevakning av EG-frågor via de europeiska huvudstäderna och via medlemsländernas huvud
städer. London svarar för inemot hälften av dessa senare noteringar, vilket kan ses som ett exempel 
på Aftenpostens orientering västerut. I Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters EG-bevakning 
noteras 1993 (med enstaka undantag för den förstnämnda) inte några andra europeiska arenor än 
Bryssel. 

Både Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter framstår på denna punkt som mindre vittom
spännande i sin bevakning än de båda övriga tidningarna och samtidigt mer nordiskt orienterade. 
Huvudsakligen består den nordiska orienteringen av bevakning rörande inledningen av grannländernas 
EG-förhandlingar och den löpande uppsikten över opinionsmätningar inför den danska folkomröst
ningen. Hufvudstadsbladet är den enda tidningen som löpande följer samnordiska intressefrågor som 
alkoholpolitik, nordiska försvarsproblem och nordisk offentlighetstradition. 
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Politiken har även 1996 en mera omfattande bevakning av EU-organens säten och huvudstäderna i 
medlemsländerna utanför Norden. Liksom 1993 har Politiken även 1996 ringa rapportering från de 
nordiska huvudstäderna. Aftenposten och Dagens Nyheter bevakar 1996 både huvudstäder med 
europeiska institutioner och huvudstäder i övriga medlemsländer, vilket även Hufvudstadsbladet gör, 
om än i något mindre omfattning. 

C. Europeiska/internationella källor 
Politiken har 1993 det ojämförligt största antalet (och den största andelen) av källorna inom EG, 
medan Hufvudstadsbladet har det största antalet och andelen nordiska källor. Dagens Nyheter fram
står som relativt sett mest nationellt orienterad vad gäller källor, tätt följd av Hufvudstadsbladet. 
Aftenposten intar en mellanställning. 

Nationella intressegrupper spelar en relativt stor roll som källor i Aftenposten och Politiken. 
Bland dessa intressegrupper spelar både Ja- och Nej-grupper (till EG) en stor roll. Framför allt Nej-
grupper för en obetydlig tillvaro som källor i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. 

Även 1996 har Politiken det största antalet (och den största andelen) källor inom EU, och 
Hufvudstadsbladet har det största antalet (men inte andelen) nordiska källor. Hufvudstadsbladet 
framstår tillsammans med Dagens Nyheter som relativt sett mest nationellt orienterade vad gäller 
källor. 

D. Europeiska/internationella aktörer 
Liksom beträffande källor förekommer i Politikens spalter 1993 ett stort antal (och en stor andel) 
europeiska aktörer med en motsvarande lägre andel nationella och nordiska aktörer. Även beträffande 
internationella aktörer har Politiken ett större antal noteringar. De övriga tre tidningarna har en större 
andel nationella aktörer än europeiska. Aftenpostens jämförelsevis stora antal europeiska aktörer 
framgår också av data. 

Även 1996 finns i Politikens spalter ett stort antal (och en stor andel) europeiska aktörer och färre 
antal nationella och nordiska aktörer. Aftenposten har också en betydande övervikt för EU-aktörer, 
jämfört med nationella aktörer. Hufvudstadsbladet har återigen ett tydligt inslag av nordiska aktörer 
och har ett större antal nationella aktörer än europeiska. Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 
framstår även 1996 beträffande aktörer som mest nationellt orienterade. Intressant är att Politiken 
(liksom 1993) har ett stort antal internationella aktörer, medan de övriga tre har nästan samma låga 
antal noteringar rörande internationella aktörer 

E. Kontinuitet och uppföljning av sameuropeiska frågor 
Politikområden och Institutioner/relationer 
Huvuddelen av noteringarna 1993 avseende ämne gäller Institutioner och relationer, bland vilka se
nare finns relationer mellan EG och ansökarländerna Finland, Norge och Sverige samt relationerna 
mellan EG och Dan-mark kring den "nasjonale kompromis". Det förefaller rimligt att säga att data 
visar att tidningarna uppmärksammar primärt de egna men även grannländernas förväntade nya 
relationer med EG i detta skede och mindre enskilda politiska sakområden inom EG. 

Huvuddelen av noteringarna 1996 (till skillnad från 1993) avser Politikområden, inte Institutioner/ 
relationer, kanske ett tecken på att de nya medlemsländernas tidningar upptäckt betydelsen av de 
politiska sakfrågorna i det europeiska samarbetet och att relationerna med EU tonats ner i och med 
folkomröstningarna. Mönstret är påtagligt likartat, bortsett från Aftenpostens mindre volym 1996. 
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Tillväxt och Uthållig utveckling 
De ekonomiska ämnena dominerar 1993, dvs ämnesgrupperna. Tillväxt och Uthållig utveckling. 
Inom dessa båda grupper är fördelningen relativt jämn, varvid dock Aftenposten har en tydlig över
vikt för Hållbar utveckling, dvs hushållning med naturresurser, och Dagens Nyheter motsvarande 
tyngdpunkt på tillväxtfrågorna. 

1996 dominerar de ekonomiska ämnena återigen. Aftenposten avviker liksom 1993 med en viss 
övervikt för Uthållig utveckling, även om den är mindre markant än för 1993. Dagens Nyheter och 
Hufvudstadsbladet har liksom 1993 motsvarande övervikt för Tillväxt. Utrikesfrågorna bevakas i 
absoluta och relativa tal mest i Politiken, även detta i enlighet med det mönster som framträdde 1993. 

Förändringarna mellan 1993 och 1996 är tydliga. Ökningen av antalet artiklar som gäller ekono
misk tillväxt är kraftig, utom för Aftenposten, vars totala Europabevakning ju minskat. Särskilt 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter har ökat sin ekonomiska rapportering, främst kring EMU. 

Också för ämnesområdet Uthållig utveckling har alla tidningar utom Aftenposten ökat sin bevak
ning. Till en del beror detta givetvis på att alla politikområden fått ökad uppmärksamhet 1996 jäm
fört med 1993. Därutöver förefaller Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter i ökande utsträckning 
infört artiklar som avser jordbrukspolitik och arbetsmarknads-, regional- och miljöpolitik. 

Politikområden 
Med en indelning på sexton ämnesgrupper kan jag notera en viss likhet i fördelningen på ämnes
områden i de fyra tidningarna för 1993, t ex så att jordbruk, handel, utrikespolitik/försvar, arbets
marknad och tillväxt/ekonomisk politik utgör de mest frekventa ämnena. 

Bland skillnader mellan tidningarna 1993 kan noteras den höga andelen regionalpolitik och jord
brukspolitik i Aftenposten (här ingår fisket) och den högre andelen juridiska frågor i Dagens Nyheter 
(bakom denna döljer sig en tydlig uppmärksamhet på svenska grundlagsfrågor i anknytning till EG). 
Politiken har en anmärkningsvärd tydlig arbetsmarknadsbevakning (något som Danmark aktivt drev 
inom EG) och Hufvudstadsbladet har en omfattande bevakning av sociala frågor (den senare inne
fattade en diskussion om bevarandet av den nordiska alkoholpolitiken). 

Med samma indelningsgrund kan jag iaktta vissa intressanta skillnader i fördelningen på ämnes
områden i de fyra tidningarna 1996, då tillväxt/ekonomisk politik dominerar totalt för Hufvudstads
bladet och Dagens Nyheter. Jordbruk, handel, utrikespolitik/försvar, arbetsmarknad förefaller i övrigt 
tillhöra de mest frekventa ämnena. 

Bland skillnader mellan tidningarna kan därutöver observeras den högre andelen jordbrukspolitik i 
Aftenposten. Här finns liksom 1993 fisket. Bakom de många inslagen om sociala frågor i Dagens 
Nyheter döljer sig en debatt om den svenska alkoholpolitiken och EU, en debatt som 1993 var om
fattande i Hufvudstadsbladet. Politiken har en anmärkningsvärd hög andel artiklar om miljöfrågor och 
utrikes/försvarspolitik, liksom en betoning av konsumentfrågor och rättsväsen. I Politiken var ett 
hett debattämne 1996 frågor om märkning av konsumentvaror med genförändrat innehåll, t ex soja
bönor. Hufvudstadsbladet har en omfattande bevakning av arbetsmarknadsfrågor (den senare en 
viktig del av den finska EMU-debatten 1996). 

Samtliga tidningar ägnar få artiklar åt ämnen som energi, infrastruktur, invandring, kultur och 
utbildning/forskning, vilket är anmärkningsvärt med tanke på EU:s ambitioner inom samtliga dessa 
områden. Utrikes- och försvarspolitik, miljöpolitik och EMU-bevåkningen tar jag upp i kapitel 10-
12 i mera ingående närstudier. 
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F. Debatt/många röster 
I Politiken, som har mycket åsiktsmaterial 1993, är detta i första hand placerat på ledar- och debatt
sidor, ofta med deltagande av personer utanför redaktionen. I Hufvudstadsbladet är en stor del av 
åsikterna placerade på ledarsidan, något som förklaras av de dagliga översikterna i Pressgrannar. I 
Aftenposten behandlas materialet om EG framför allt som nyheter och återfinns på inrikes- och 
utrikessidor, men omfattande material om EG finns också placerat på debattsidorna. Dagens Nyheter 
presenterar material om EG på ekonomisidorna relativt sett oftare än på utrikessidorna (vilket 
Hufvudstadsbladet gör i ännu större utsträckning). Debatten om EG återfinns särskilt 1993 ofta i 
kultursektionen av tidningen. 

Politiken har 1996 mycket mindre andel av materialet på åsiktssidor. Likväl har tidningen 8 ledar
artiklar, 15 debattartiklar och 15 insändare, dvs mer än ett inslag av åsiktsbildning och debatt varje 
dag som ingår i urvalet. I Hufvudstadsbladet, är en betydande andel av artiklarna placerade på ledar
sidan. Mycket av materialet på Hufvudstadsbladets ledarsidor 1996 utgörs av pressgrannar (52 
artiklar), som redovisar debatten i andra finländska tidningar och i nordiska tidningar. Kvarstår 22 
ledare och tre krönikor. Av artiklarna på Aftenpostens debattsidor är huvuddelen ledare (7), s k 
redaktionell kommentar (6) och bakgrundsanalys (5), medan de rena debattartiklarna och insändarna 
lyser nästan helt med sin frånvaro (en av vardera). Av åsiktsmaterialet i Dagens Nyheter är ett bety
dande inslag ledarartiklar (17), men debattartiklar, pressgrannar, krönikor och insändare förekommer 
också (10, 8, 6 respektive 5 artiklar). Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter har större andel än de 
övriga av kulturartiklar 

G. Europeiskt/globalt rumsperspektiv 
En klassificering av artiklar 1993 efter vilken rumsbestämning som dominerar ger bilden av ett fre-
kvent europeiskt perspektiv i Politiken, medan det nationella perspektivet dominerar i de andra 
tidningarna. Hufvudstadsbladet har tillsammans med Aftenposten det mest frekventa nordiska 
perspektivet. Alla tidningar utom Politiken har också ett regionalt, inomnationellt perspektiv, ett 
naturligt inslag i politiken i länder med stora, glest befolkade nordliga landsändar. Även globala 
perspektiv kan noteras, bl a för Politiken. I Aftenposten är det globala perspektivet tydligare än det 
regionala (vilket står i motsats till uppfattningar om Norge som utkantsfixerat). Om man ser till 
relationen mellan det nationella och det europeiska rumsliga perspektivet, framstår Hufvudstads
bladet och Dagens Nyheter som särskilt nationellt orienterade. 

En klassificering av artiklar 1996 efter vilken rumsangivelse som dominerar innehållet ger en bild 
av att det är på ett europeiskt plan som samarbetet försiggår. Detta är särskilt tydligt i Politiken. 
Globala scener kan noteras, i relativa tal främst för Politiken och Aftenposten. 

En jämförelse mellan 1993 och 1996 beträffande antalet kodningar av europeiska rumsbestäm
ningar ger åter samma bild, d v s en förstärkning av den Europabevakning som på olika sätt har euro
peisk anknytning i Politiken och en ännu mer dramatisk sådan förstärkning i Hufvudstadsbladet och 
Dagens Nyheter. Fortsatt har Aftenposten också tydligt europeiskt fokus och liksom Politiken även 
ett tydligt globalt iakttagande. Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter är fortsatt 1996 de mest 
nationellt orienterade tidningarna. 

Motsvarande europeiska eller nationella bestämningar är möjliga att göra i anslutning till de s k 
ideologiska perspektiven, där liknande förändringar kan observeras. 
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H. Europeiska politiska ideologiska perspektiv 
En grupp ideologiska perspektiv (kallad Europeiska mål) kan uppfattas som en fokusering på 
europeiska politiska målsättningar (Enighet, Inflytande och Demokratisering). En annan grupp 
(kallad Egenintresse) är mera fokuserad på snävare egna angelägenheter, dvs fördelar för det egna 
landet och materiella aspekter (Materialism och Nationalism). 

Alternativa lösningar får bilda en tredje grupp av ideologiska perspektiv, oftast innebärande det 
alternativa Edinburgh-avtalet för Danmark, nordiska alternativ till EG eller Nej till EG. Kategorin 
Alternativa lösningar är särskilt sparsamt förekommande i Dagens Nyheter. 

De fyra tidningarna uppvisar 1993 olikheter bl a beträffande relationen mellan Europeiska mål och 
Egenintresse, där de förra överväger för Politiken, de senare för Dagens Nyheter. För Hufvudstads-
bladet och Aftenposten väger de båda grupperna av ideologier någorlunda jämnt. 

1996 har Politikens andel av artiklar med inriktning på materiella ting ökat jämfört med 1993. 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter har ökat sin andel av Europeiska mål mellan 1993 och 1996, 
men har fortfarande tyngdpunkten på Egenintresse. Aftenposten har betydligt färre noteringar men 
visar en fördelning som i stort liknar den för 1993 och är den tidning som 1996 relativt oftast fram
håller alternativa lösningar. 

I. Problemperspektiv 
När det gäller problemperspektiv framträder ett tydligt mönster. Andelarna för Obestämbar situation 
och Steg mot en lösning ökar medan Förlust av värde och Behov av värde minskar mellan 1993 och 
1996. Sammantaget förefaller förändringarna sammanhänga med att det 1993 fördes förhandlingar för 
tre länder och inväntades en andra folkomröstning i det ijärde (Danmark). En naturlig framing kan 
vara just Förlust av värde och Behov av värde, som 1993 knöts till den nationella suveräniteten, den 
öppna demokratin och offentlighetstraditionerna, alternativt behov av att ingå i samarbetet knutet till 
ett övergripande behov av att kunna påverka, sitta med vid förhandlingsborden eller ta ansvar för 
Europas framtid. De två problembeskrivningarna verkar ligga nära argumenteringen för och emot 
medlemskap. För 1996 torde det bl a vara osäkerheten kring utgången av Regeringskonferensen och 
genomförandet av valutaunionen EMU som har presenterats med ett annat slags framing, dvs med 
ökade inslag av Obestämbar situation och Steg mot en lösning. Den påtagliga ökningen av dessa 
problemkategorier antyder att samarbetet blivit mer av politisk vardag, där osäkerhet runt motstri
diga intressen och förhoppningar om framsteg kan sägas beteckna politikens drivkrafter. 

J. Värdering av samarbetet/granskning 
I stora drag finns 1993 en överensstämmelse kring vilka positiva och negativa värderingar som över
väger. EG bedöms således generellt som bra för näringslivet, men har lägre anseende beträffande t ex 
demokrati, ledarskap och intern solidaritet. Även bristen på enighet överväger i alla tidningar, minst 
klart i Aftenposten. Aftenpostens journalistik utmärks tydligen av mindre inriktning på konflikt. 

Även nyhetsartiklarna innehåller starka manifesta värderingar, om än i något mindre utsträckning 
än i åsiktsartiklarna. Aftenposten förefaller dock ha en tydligare rågång mellan nyheter och åsikts
material. Huvudstadsbladet ligger närmare Aftenposten i detta hänseende. Dagens Nyheter har en 
fördelning som avviker föga från den genomsnittliga fördelningen på positiva och negativa värde
ringar. 

Den klusterindelning som görs på 1993 och 1996 års data visar för den första undersöknings
perioden att Politiken i särskilt hög grad stått öppen för en kritisk debatt kring EG. 
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Alla tidningar har 1996 en mer dämpad, men dock tydlig, tilltro till EU som bra för det egna 
näringslivet, med undantag för Aftenposten. Överlag har attityderna till EU som präglat av bristande 
demokrati förstärkts från 1993 till 1996. Aftenposten är den enda tidning som 1996 har övervägande 
negativa värderingar i fråga om EU och näringslivet, kanske beroende på de problem som bl a den 
norska fiskeindustrin haft gentemot EU. EU har under 1996 undersökt anklagelser mot Norge bl a för 
både dumping och otillåtna subsidier inom fiskeriindustrin. I fråga om möjligheterna att påverka EU:s 
politik och öppenheten mot omvärlden förmedlar den danska tidningen en mera positiv bild. När det 
gäller värderingen av EU:s effektivitet är Politiken dock obönhörlig. 

De sammanlagda förändringarna verkar föranledas av ganska olika orsaker för de enskilda tid
ningarna. Förändringarnas karaktär har framkommit i den tidigare analysen, bl a Politikens relativt 
sett minskade åsiktsmaterial, Aftenpostens bevakning av det norska näringslivets försämrade rela
tioner med europeiska övervakande myndigheter samt Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters 
fokusering på den gemensamma valutan. 

Jag tycker mig se ett mönster, att de Avvisande artiklarna sammantaget minskat sin andel, men att 
de Oroande ökat i motsvarande mån, en intressant förskjutning i den övergripande berättelsen om 
EG/EU. När man gått från medlemsförhandlingar och diskussion i Ja- och Nej-termer till en bedöm
ning av de konkreta sakfrågorna och framstegen som står i fokus för EU:s arbete (mest EMU i en del 
fall) blir övergången från Avvisande framing till en Oroande kanske naturlig. Rent konkret knyts oro
ande uttalande till oro över EG/EU:s utveckling - om regeringskonferensen skall klara av de stora re
formerna, om EU:s problem att åstadkomma något i utrikespolitiken, att enas om kraven inom EMU 
eller, som det ofta uttrycks, att bli eniga om något som helst viktigt. 

På ett övergripande plan är det intressantaste kanske att ländernas relationer till EG/EU avsätter 
spår i de undersökta tidningarna på flera olika sätt. 

8.3.2 Analys av Huvudstudiens resultat 
Huvudstudien syftar till att undersöka innehåll rörande EG/EU i fyra ledande nordiska dagstidningar 
under valda tidsperioder 1993 och 1996. Skillnader och likheter mellan tidningarna och över tiden 
kartläggs ocfy analyseras, huvudsakligen i termer av förklaringsperspektiv. Delsyften är i korthet: 

• att relatera innehåll om EG/EU i de nordiska dagstidningarna till europeiska förhållanden 
i 

• att analysera om innehåll om EG/EU i de nordiska dagstidningarna kan förstås som specifikt 
nationellt 

• att kartlägga om respektive lands relation till EG/EU påverkar innehållet i tidningarna. 
- om Finlands och Sveriges EU-medlemskap har förändrat bevakningen av EG/EU mellan 
1993 och 1996 i den fmska och i den svenska tidningen 
- om Norges beslut att avstå från medlemskap har förändrat bevakningen i den norska 
tidningen 
- om Danmarks förändrade association har påverkat den danska tidningens innehåll. 

• att dessutom analysera om redaktionella omständigheter för respektive tidning påverkat 
innehållet om EG/EU. 
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1) Det europeiska förklaringsperspektivet 
Det borde vara rimligt att förvänta sig att innehållet i nordiska tidningar påverkas av politiska och 
institutionella förändringar på europeisk nivå. Vår kunskap ex ante om dessa förändringar bygger bl a 
på EG:s arbetsprogram som upprättas inför varje arbetsår. Inför 1993 konstaterar Kommissionen att 
Den inre marknaden har börjat fungera och att Den europeiska unionen skall sättas i verket när 
Maastricht-fördraget ratificerats. Att öka den ekonomiska tillväxten, att öka öppenheten och att för
bättra kommunikationerna med allmänheten är prioriterade åtgärder under perioden. 

Bilden av ett avgörande skede tonar fram i texten: en ny fas i den europeiska integrationen börjar 
nu. Denna Kommissionens vision har både ekonomiska och politiska, inklusive utrikespolitiska för
tecken. Men i arbetsrogrammet finns även kulturella aspekter. Kommissionen vill bidra till fram
växten av en europeisk identitet. De enskilda nordiska tidningarna kan, mer eller mindre medvetet, 
lägga vikten vid olika delar av denna vision. 

Helt klart täcker 1993 innehållet i de nordiska tidningarna ämnesmässigt och perspektivmässigt 
stora delar av detta arbetsprogram. Redan omfattningen av tidningarnas bevakning är ett besked om 
att bevakningen av EG intar en central plats i den redaktionella policyn och i det dagliga arbetet. 
Ämnesindelningen i breda kategorier ger besked om att samtliga de fyra nordiska tidningarna ägnar 
utrymme åt tillväxt, uthållig utveckling, sociala frågor, lagstiftningsfrågor och utrikes/säkerhets
politik. De centrala åtgärdsprogram som prioriterats av EG ger således viss återklang i tidningarnas 
bevakning. Det gäller Den inre marknaden, fredsarbetet i Balkankrigens spår samt Den europeiska 
unionen, inklusive den Ekonomiska och monetära unionen och en Gemensam utrikes- och säkerhets
politik. Mera tveksamt är det om den europeiska identiteten uppmärksammats i de nordiska medier
na på ett sätt som ens avlägset anknyter till de ambitioner som Kommissionen formulerar. Här finns i 
samtliga tidningar ett perspektiv som i grunden är nationellt, undantaget är här Politiken, och som 
inrymmer en god portion skepsis mot överstatlighet och europeisk identitet. 

En förändring mellan 1993 och 1996 är påtaglig: att Europabevakningen första året i hög grad 
handlade om Institutioner/relationer, medan konkreta Politikområden trädde i förgrunden 1996. 
Denna förändring torde sammanhänga med att 1993 dominerades av förhandlingar eller omröstning, 
medan de politiska sakfrågorna i det europeiska samarbetet trängt sig på i tidningarnas bevakning 
1996. 

Liksom 1993 inkluderar de nordiska tidningarnas bevakning 1996 många av de frågor som står på 
Kommissionens arbetsprogram. De redaktionella besluten fattas dock på andra grunder än på publi
cerade arbetsprogram från de europeiska institutionerna och innehållet förklaras i begränsad omfatt
ning av sådana dokument. Den omfattande bevakningen av EMU i några av tidningarna avser en 
punkt på programmet. 

I bevakningen av bl a de utrikes- och handelspolitiska frågorna kan man ana en annan grundläg
gande syn på EU:s roll i världen som präglar Politikens täta och löpande bevakning och de övriga 
tidningarnas mera marginella bevakning. Här skulle i så fall synen på själva det europeiska vara en 
underliggande förklaring till de tydliga kvantitativa skillnaderna mellan främst Politiken och de övriga 
tidningarna . Aftenposten utgör här ett speciellt fall; trots den ringa sammanlagda volymen i EU-be-
vakningen 1996 kvarstår den utrikespolitiska dimensionen, de internationella handelsförhandlingarna 
och den grundläggande konflikten mellan tillväxt och uthållig utveckling som betydande inslag. 

Jordbrukspolitiken förbigås med tystnad i unionens arbetsprogram (denna upptar dock en mycket 
stor del av den gemensamma budgeten och påverkar relationerna med omvärlden). Den är ett fortsatt 
viktigt ämne i alla de nordiska tidningarna, med koncentration på fiske i Aftenposten och jordbruks
stöd i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, på frågorna om kemikalier, antibiotika, djurfoder och 
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genmanipulation i Politiken. Här tycks således nationella eller redaktionella i stället för europeiska 
förklaringsperspektiv behöva tillgripas. 

2) Nationella förklaringsperspektiv 
Många röster och europeiskt perspektiv i Danmark 
Av huvudstudien framgår tydligt att Politiken upplåtit ett mycket betydande utrymme för debatt 
och kritik kring det europeiska samarbetet. Att Nej-rörelser fått inta scenen, kan sammanhänga med 
det danska folkomröstningsinstitutet. I Danmark måste folkomröstas om grundlagsrelaterade föränd
ringar i relationerna med EG/EU och det har redan ägt rum ett antal folkomröstningar. De nationella 
erfarenheterna av dessa kan ligga bakom den påtagliga öppenheten för debatt i Politiken. 

Ingleharts data om dansk politisk kultur passar naturligtvis också in som en tänkbar förklaring 
gällande denna aspekt av innehållet i Politikens EG-bevakning. Vad vi ser är kanske uttryck för dansk 
politisk kultur, en dansk public sphere, där Politiken (och andra danska medier) ger plats för ett liv
ligt offentligt samtal om Danmarks engagemang i det europeiska. Mitt intryck är här att danska poli
tiker på ett för nordiska förhållanden speciellt sätt välkomnar och frekvent deltar i debatten och att 
den danska tidningen här tar sitt ansvar för att även besvärliga frågor, t ex motstånd från oppositio
nella eller konflikten tillväxt och hållbar miljöutveckling tas upp till diskussion. 

I analysen av 1993 års data påtalas ytterligare en möjlig skillnad mellan dansk och övrig nordisk 
förhandlingskultur, där de danska erfarenheterna skulle göra politikerna bättre skickade att ingå i en 
europeisk nätverks- och förhandlingskultur. 

Även 1996 intar Politiken en särställning som den tidning som på ett utpräglat sätt lyfter fram de 
europeiska frågorna (t ex den pågående regeringskonferensen, EU:s fördjupning, utrikes- och miljö
politik), utnyttjar de europeiska källorna, analyserar europeiska aktörers beteende, granskar euro
peiska institutjoners agerande, ser den europeiska gemenskapen i interaktion med internationella 
aktörer osv. De lättillgängliga förklaringar som föreligger 1993 - Danmarks medlemskap och rollen 
som ordförandeland - är inte tillhands för att förstå denna Politikens särställning även 1996. 

Säkerhetspolitik, men också ekonomi i Finland 
En del tecken finns i Huvudstudiens resultat 1993 på inverkan från nationella faktorer. Lättast är att 
lyfta fram den finska tidningens engagemang i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, även i sam
manhang då dessa inte direkt aktualiseras som europeiska sakfrågor. Här verkar det frestande att 
förstå detta val av källor, aktörer och ämnesområden i termer av den historiska bakgrunden och Fin
lands speciellt krävande säkerhetssituation. 

Det verkar sannolikt att det övergripande motivet för den finska medlemsansökan i vid mening är 
säkerhetspolitiska, även om detta inte utvecklas särskilt utförligt i den finska tidningen. Dock finns 
spår av ett sådant särintresse för Europapolitiken i listan över aktörer, där bl a Västeuropeiska unio
nen och NATO finns med i Hufvudstadsbladet. De mätbara tecknen på en annorlunda behandling av 
känsliga politiska ämnen finns i analysen av Problematisk situation. Hufvudstadsbladet undviker 
konsekvent det konfliktladdade och det som kunde antyda att EG: s utveckling blockeras. Tvärtom 
finns i Hufvudstadsbladet mer än i någon annan tidning en faiblesse för Obestämbar situation som 
problemdefinition. 

Finlands ekonomiska situation med ett relativt nyligen genomfört stålbad och en kvardröjande hög 
arbetslöshet gör det naturligt för Hufvudstadsbladet att 1993 sätta de ekonomiska frågorna i centrum 
för uppmärksamheten. Bland ämnena är tillväxt och infrastruktur lika betydande ämnen som de 
mjukare frågorna om uthållig utveckling. I det senare området ingår för övrigt bl a jordbrukspolitiken 
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som förefaller utgöra en central fråga i Finlands relationer med EG. På det handelspolitiska området 
fokuserar Huvudstadsbladet på de näraliggande pragmatiska frågorna, men lämnar mindre utrymme åt 
världsfrågorna. I fråga om ideologiska perspektiv finns tecken på en betoning av de nationella ekono
miska aspekterna på medlemskapet. 

Att debatten 1996 om den finska anslutningen till valutaunionen startade efter beslutet om att ingå 
i valutasamarbetet - ett beslut som fattades under den pågående valrörelsen inför det första finska 
valet till Europaparlamentet - får också uppfattas som ett specifikt utslag av finsk politisk kultur. 
Efter den finska regeringens ERM/EMU-beslut kom så småningom en debatt i gång i Huvudstads
bladet och andra finländska tidningar om framtida vådor av det beslut som fattats. Det är denna 
debatt om EMU som nationellt vågspel som upptar ett så stort antal artiklar i tidningen, inte bevak
ningen av den finska beredningen av ärendet före beslut eller EMU som det stora europeiska steget 
mot en politisk union. 

Fiske, distrikt och internationella frågor i Norge 
Även Aftenpostens innehåll 1993 avviker på en del punkter på ett sätt som inte är oförenligt med 
tanken på nationella särdrag. Det tydligaste exemplet är härvid den stora andel av materialet som 
ägnas både jordbrukspolitik och särskilt fiskepolitik, som ofta dessutom är nära relaterat till regional
politik, dvs omsorg om de perifert liggande delarna av Norge, de norska distrikten. 

I termer av bredare ämneskategorier tar sig detta norska särdrag uttryck i en extremt hög andel av 
materialet i Aftenposten som 1993 ägnas åt vad som här kallas Uthållig utveckling, bl a åt natur
resursfrågor och naturskydd inom miljöpolitiken, jämfört med Tillväxt. Detta kan framstå som rela
tivt ytliga aspekter av det nationella. Det är dock frestande att se ett mera grundläggande drag i 
norskt samhälle och norsk politik dolt i detta; tillgänglig norsk forskning visar att frågan om medlem
skap i EG/EU hela tiden förmått aktivera tidigare strukturella klyftor som den mellan centrum och 
periferi eller opposition mot centralmakten. I grunden är det också lätt att föreställa sig att värnandet 
om naturresurserna intimt hör samman med det starka beroendet av olje- och fiskeindustrin. Vidare 
har Aftenposten en omfattande bevakning av internationella frågor. Detta är synligt i ämnesval som 
GATT/WTO och USA i handelspolitiken, i fördelningen av arenor och aktörer samt i ofta förekom
mande referenser till brittiska eller amerikanska intressen. Här skymtar den västorientering i den geo-
politiska makttriangel som många texter om norsk politik pekar på. Även här kan finnas en djupare 
liggande oro för att hamna utanför den säkerhetspolitiska delen av det europeiska samarbetet.. 

Aftenposten har liksom Hufvudstadsbladet lika stor tonvikt lagd vid europeiska som nationella 
mål. Ett inslag som Aftenposten delar med Politiken 1993 är uppmärksamheten på Ja- och Nej-
grupperingarna., vilket bl a betyder att tidningarnas opinionsutrymmen står öppna för debatt mellan 
parterna. Måhända är detta ett utslag av lärdomar från tidigare folkomröstningar i båda länderna. 
Läxan har blivit att folkligt förankrade ställningstaganden måste tas på allvar och meningsutbyte 
tillmäts ett mer grundläggande värde. Till denna bild hör även Ingleharts data att politik värderas som 
särskilt viktigt i Norge. 

Jämfört med 1993 ägnade Aftenposten 1996 bara en bråkdel av sitt redaktionella utrymme åt EU. 
Ungefär hälften så många artiklar som berör EU ingår 1996. Den mest näraliggande förklaringen till 
detta förhållande är att Norge inte blev medlem av EU utan endast kvarstår som medlem av EES. 
Rent sakligt är även denna association mycket genomgripande, särskilt på det ekonomiska området. 
Norge berörs av den europeiska gemenskapens lagstiftning och regler i övrigt avseende näringslivet 
och skäl kvarstår för en omfattande bevakning av europeiskt beslutsfattande rörande den inre mark
naden i den norska tidningen. 
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Fisket står fortsatt i fokus i Aftenpostens bevakning av de ekonomiska frågorna, liksom natur
resursfrågor och frågor om uthållig utveckling, ofta kopplat till insikter om behovet av bindande 
regler för och nationellt deltagande i internationell konfliktlösning, och dessa problem sammanvävs i 
Aftenpostens spalter på ett sätt som kan vara specifikt norskt, som en del av den norska självbilden. 

Av det som kvarstår 1996 är också ett större intresse för Europaintegrationen i ett globalt per
spektiv i Aftenposten. Denna internationella, ofta västliga orientering, har jag tidigare framhållit som 
ett nationellt drag med historiska rötter. Synsättet återkommer ofta när norska politiker efter folk
omröstningen deklarerar behovet av att stärka de många andra samarbetsallianser som landet har. 

EG/EU ett ekonomiskt projekt i Sverige 
Dagens Nyheters behandling av EG-materialet 1993 innehåller en betoning av nationella och 
materiella aspekter där huvuddelen av alla ideologiska perspektiv fokuseras på Materialism/ 
Nationalism. Hit hör även den starkt positiva värderingen av EG som bra för näringslivet. Det är 
tänkbart att denna särprägel går att förstå som en följd av ett svenskt nationellt särdrag; visst stöd 
finns i Ingleharts data att Sverige utmärks av ett högt förtroende just för näringslivet. 

Dagens Nyheters starka betoning av tillväxtfrågor i ämnesvalet och placering av en stor del 
nyheter på ekonomi sidorna 1993 kan tänkas vara utmärkande för en proeuropeisk tidning. Dagens 
Nyheter kanske vill lyfta fram de ekonomiska aspekterna som särskilt goda argument till fördel för 
europeiskt samarbete. Danska debattinlägg antyder att det vid tidpunkten för Danmarks inträde i EG 
också mest handlade om priset på "fläsk och land", men att debatten senare vidgats till ickemateriella 
och europeiska politiska frågor snarare än nationella. 

I Dagens Nyheter är bevakningen av EMU 1996 lika omfattande som Hufvudstadsbladets. Ett 
nationellt förklaringsperspektiv kan behöva tillgripas för att förstå vad som lett fram till en så tydlig 
fokusering på en enda politisk fråga i EU-bevakningen. En möjlig tankebana är att svensk politisk 
kultur är särskilt inriktad på ekonomiska frågor och att det europeiska samarbetet redan från början 
betraktas och presenterats som just ett ekonomiskt projekt. 

3) Relationerna mellan det egna landet och det europeiska 
Frågan ställs om skillnader mellan tidningarnas innehåll 1993 och förändringar över tiden 1993 till 
1996 kan förstås i t ermer av ländernas historiska relationer till EG eller till de förändringar som 
inträffat under 1990-talet. 

Förhandlingar respektive politiska sakfrågor 
Det förklaringsperspektiv som bygger på relationerna mellan enskilda länder och EG tycks särskilt 
kraftfullt när det gäller att förklara hur materialets tyngdpunkt är förlagt 1993, nämligen till den spe
ciella situation som råder för de tre ansökarländerna. Huvuddelen av alla noteringar för ämnen avser 
således EG:s institutioner och fördrag samt det egna landets relationer med EG. Kort sagt präglas 
innehållet mycket påtagligt av de förhandlingar som inletts om medlemskap för Finland, Norge och 
Sverige samt av den folkomröstning som skall ge Danmark en särställning i relation till EG. 

Det egna landets relation med EG präglar respektive tidnings sätt att bevaka det europeiska sam
arbetet. Här kan ligga en delförklaring till att de nationella aspekterna av medlemskapet så starkt 
framhävs under denna period i Hufvudstadsbladet, Aftenposten och Dagens Nyheter. Det är ju den 
egna nationens relationer till EG som just nu avgörs i förhandlingar och senare i folkomröstningar. 

Det finns för den finska och den svenska tidningen 1996 en fokusering på politikområden snarare 
än relationer med det egna landet, en ökad närvaro av europeiska institutioner, fördrag och förhand
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lingar inom den pågående regeringskonferensen och ett större urval europeiska aktörer, en ökad upp
märksamhet på bl a europeiska arbetsmarknadsfrågor, en ökad användning av europeiska medier som 
källor, vilket tyder på en rörelseriktning mot en mera rikhaltig europeisk politisk kommunikation. 

En lättillgänglig förklaring till att Politiken uppvisar en i de flesta avseenden positiv särart 1993, t 
ex i form av en mera omfattande och bredare upplagd bevakning på praktiskt taget alla punkter (om
fång, arenor, källor, aktörer, ämnesval, transnationellt snarare än ett snävt nationellt perspektiv mm) 
är att Danmark är medlem i EG sedan 1973. Den danska tidningen har med tiden byggt ett mera fin-
maskigt nyhetsnät och utvecklat en medvetenhet och ett engagemang som stärker vikten och vidden 
av att föra in europeiska frågor i inrikespolitiken något som de andra ländernas tidningar ännu inte har 
utvecklat. Det avgörande skulle således vara Danmarks långvariga medlemskap. 

Historisk bakgrund i Danmark och Norge 
Den historiska bakgrunden är ju att både Danmark och Norge har tidigare erfarenhet av ett närmande 
till EG, då EEC. Danmark ansökte om medlemskap redan 1961, tätt efter Storbritannien. Norge 
följde med en formell ansökan 1962. Några medlemsförhandlingar kom aldrig till stånd efter att den 
franske presidenten de Gaulle lagt ett veto mot brittiskt medlemskap. 

Även Norge har en historia av relationer med EG som Finland och Sverige inte har, dvs den 
tidigare uppslitande folkomröstningen 1972, där ett norskt medlemskap avvisades av en majoritet av 
väljarna. Denna erfarenhet kan ha lett till en mer pragmatisk hållning till skeptiska grupper, tydligt 
synlig i den utsträckning som Nej til EF syns som aktör i Aftenposten. Vidare ägnas större omsorg 
om diskussionen kring de faktiska överlåtelser av nationell kontroll som följer med ett medlemskap. 
Dessa frågor viftas inte bort, kanske därför att argumenten har visat sig ha stark folklig förankring. 
Denna norska erfarenhet förefaller mig väga lika tungt som den redaktionella policy som ger Aften
posten ställning som pådrivare på den norska opinionen till förmån för ett norskt Ja till EG. En 
relativt utförlig diskussion ägnas t ex i Aftenposten 1993 åt de föreliggande alternativen till medlem
skap, dvs EES-avtal via EFTA. 

Vad gäller argumentationen kring det danska medlemskapet finns i materialet flera vittnesmål om 
att tyngdpunkten förskjutits från en inledande betoning på de ekonomiska aspekterna, export av 
danska jordbruksprodukter mm, till en stark betoning av de centrala europeiska politiska målen som 
fred, miljömål och demokratiska beslutsprocesser. En stor dansk fråga under ordförandeskapet tycks 
t ex ha varit frågan om ökad öppenhet i den europeiska administrationen och den politiska besluts
processen. Jag anar här möjligheten att formulera ett antagande om en 'mognadsprocess' i för
hållandet till transnationellt samarbete. I ett inledningsskede presenteras integrationsprojektet av 
dess förespråkare i utbytestermer, som något som alla tjänar på. Efterhand växer insikten om att 
skeptikerna inte vinns med denna typ av enbart materiella argument, utan att de tyngre vägande 
politiska målen ges ökad vikt i debatten för att vinna respekt och legitimitet. 

Vidare präglas Danmarks relation med EG av återkommande folkomröstningar om förändringar i 
relationen med EG. Dessa danska konstitutionella förhållanden kan, som jag redan nämnt, ha bidragit 
till ett annat debattklimat i Danmark kring Europafrågor, med bl a en mer generös debattvilja och en 
djupare respekt för grupper som ställer sig skeptiska till EG. Behandlingen av de olika motstånds
rörelserna avviker således i Politiken tydligt från den nedlåtande ton som t ex Dagens Nyheter 
bevärdigar motsvarande grupper. Närvaron av fria skribenter, intresse- och fackliga organisationer, 
politiker av olika schatteringar samt en bredare allmänhet i Politikens insändar- och debattspalter 
1993 kan därför ses som uttryck för en utbredd delaktighet, ett engagemang som lika gärna kunde ha 
falnat i spåren av de långvariga relationerna mellan Danmark och EG. 
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Danmarks särställning 1993 och 1996 
Danmarks roll som ordförandeland i EG 1993 ger danska politiker en särskilt framträdande roll som 
ordförande vid viktiga möten och i samband med EG:s agerande utåt. När den danska tidningen upp
märksammar de egna politikerna och tjänstemännen är detta ofta som företrädare för hela EG och 
ytterst sällan som enbart nationella företrädare. De egna snäva sakfrågorna kanske kommer i skym
undan under det halvår som ordförandeskapet varar till förmån för lösningar som kan omfattas av fler 
medlemsländer. Därtill kommer att det i Danmark skall hållas en folkomröstning kort efter undersök
ningsperioden 1993. 

Det går inte i Politikens bevakning 1996 att märka att Danmark har begränsat sitt medlemskap på 
ett antal tunga områden, i alla fall inte i den allmänna bredden och inriktningen på bevakningen, jäm
fört med de tre andra tidningarna. Man kan ana en viss frustration över 'fotnotspolitiken', att danska 
politiker och debattörer motvilligt finner sig i noter till mötesprotokoll mm att den danske ledamoten 
inte deltar i beslutet. Man kan ana en ännu större frustration över att Danmark inte kan delta i 
gemensamma angelägna europeiska uppgifter, t ex minröjning. Den politiska eliten är besvärad över 
detta, men redaktionen/journalisterna fortsätter en omfattande bevakning av alla EU:s samarbets
områden, en helt annan reaktion än den som norska journalister visar upp. Jag har tidigare berört hur 
norska journalister vittnar om utanförskapets effekter på tillgången till källor osv. 

Den lägre andelen debattartiklar 1996 kan förstås som en effekt av att 1993 skulle en folkom
röstning hållas någon månad efter urvalsperioden. Samtidigt bör det påpekas att Politiken fortsatt 
1996 är den tidning där insändare och debattartiklar oftast ges plats. Politikens bredd och djup 
kvarstår och det är bara den danska tidningen, och i viss mån den norska, som på allvar uppmärk
sammar EU:s arbete på det utrikespolitiska fältet. Där övriga tidningar har enstaka artiklar har 
Politiken en löpande bevakning på bredden och en behandling av materialet som på ett mycket 
gynnsamt sätt avviker från de övriga tidningarna. 

Utanförskapet 
Aftenpostens förändring från 1993 till 1996 är tydlig, både i fråga om utrymme, antalet noteringar 
om europeiska arenor, europeiska källor, antal europeiska aktörer, antalet europeiska rumsbestäm
ningar och antalet europeiska ideologiska, noteringar. Det finns i och för sig skäl att se en nära sam-
manflätning av europeiska, nationella och även redaktionella förklaringsperspektiv. 

Den mest näraliggande förklaringen till Aftenpostens så kraftigt reducerade bevakning av EU 1996 
tycks dock vara resultatet av folkomröstningen, d v s att Norge inte blev medlem. Norska politiker 
och ämbetsmän deltar inte på samma sätt som sina nordiska motsvarigheter i arbetet med den euro
peiska integrationen, i europeiska möten, företräder unionen, är tillgängliga som källor osv. Norges 
förändrade relationer med EU har medfört att Aftenpostens bevakning av EU:s inre arbete i stor 
utsträckning bortfaller, medan intresset för Den inre marknadens effekter på det egna näringslivet och 
EU:s aktiviteter på det internationella fältet kvarstår. Aftenposten delar med Hufvudstadsbladet och 
Dagens Nyheter 1996 en övervägande inriktning mot nationella och materialistiska perspektiv, även 
om tyngdpunkten på uthållig utveckling i ämnesvalet finns kvar. 

Sammanfattningsvis har Aftenpostens europeiska profil minskat avsevärt, samtidigt som de 
övriga tidningarnas europeiska profil stärkts från en redan tidigare hög nivå (Politiken) eller utökats 
kraftigt från en relativt lägre nivå (Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter). 
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Finland och Sverige brottas med EMU 
Jag frågar mig om tidningarnas innehåll i de två länder som blev EU-medlemmar ändrats på ett lika 
påtagligt sätt som Aftenpostens bevakning. Vad vi har sett är den mycket omfattande EMU-bevak-
ningen som i sig hänger ihop med att länderna 1996 är medlemmar i EU och har beslutat respektive 
överväger att delta i valutaunionen. Därutöver är jag intresserad av att se om något av det som 1993 i 
Politiken hängde samman med att Danmark var medlemsland har införlivats i Hufvudstadsbladets 
och Dagens Nyheters bevakning. Det skulle t ex kunna handla om en mera ingående bevakning av ett 
bredare register av europeiska frågor, ett tydligare utnyttjande av europeiska källor, ett intresse för 
europeiska aktörer, ett breddat perspektiv från det ensidigt nationella till ett mera europeiskt. 

I fråga om Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters mycket omfattande material om valuta
unionen EMU, ligger det nära till hands att uppfatta respektive lands relation till EU/EMU som 
förklaring, både till omfattningen och den olika inriktningen av materialet. I Finland har således 
beslutet fattats och en livlig debatt följer om de nationella konsekvenserna av detta beslut, varvid 
även den svenska utredning som framlagts (den s k Calmforsutredningen) åberopas. Inte minst via 
pressgrannar på ledarsidan förmedlar Hufvudstadsbladet hela den finländska efterföljande debatten. 
Debatten förs nästan konsekvent med ett nationellt perspektiv, dvs utan referens till vidare aspek
ter av hur valutaunionen kommer att påverka Europa, enskilda medlemsländer eller det europeiska 
samarbetet i stort. Tvärtom är utgångspunkterna nästan exklusivt finländska , d v s frågan är om 
lönebildning och sysselsättning i Finland påverkas, om det krävs finländska åtgärder för att skapa en 
buffert inför framtida kriser. 

4) Redaktionella förklaringsperspektiv 
I Sverige är det tvärtom den svenska regeringens beslut att avvakta med svensk anslutning till valuta
unionen som blir utgångspunkten för en mycket omfattande publicistik om EMU. Mindre så vad 
gäller Hufvudstadsbladet som inriktar sig på ett fattat politiskt beslut som föranleder oro vad gäller 
bl a den fortsatt höga arbetslösheten. Vilka nationella eller relationella aspekter som kan bidra till för
ståelsen av Dagens Nyheters kampanj betonade innehåll är åtminstone inte omedelbart lätt att inse. 
Sett mer principiellt och utifrån sakliga nationella och relationella förhållanden kunde samma entoniga 
EMU-bevakning väntas även i Politiken kring en en brådskande dansk anslutning till EMU:s tredje 
fas. Dagens Nyheters EMU-innehåll är knappast fråga om bevakning som naturligt följer av den 
svenska relationen till EG eller av specifikt nationellt beroende av EMU. Det måste som jag ser det 
röra sig om en medveten redaktionell satsning på detta ämnesområde för att öka pressen på besluts
fattarna. 

Om jag särskiljer det mycket omfattande material som Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 
ägnar valutaunionen EMU framstår förändringen mellan 1993 och 1996 i dessa tidningars EG/EU-
bevakning som närmast negativ. Hufvudstadsbladets utrymme exklusive EMU-materialet har min
skat något och utgör ca 95% av utrymmet 1993, medan Dagens Nyheters övriga bevakning sjunkit 
till ca 75% av 1993 års utrymme. 

Det är nu dags att summera huvudstudiens resultat i punktform, vilket endast ger utrymme åt de 
viktigaste slutsatser som kan dras av denna nordiska komparativa studie av europeisk politisk 
kommunikation., företagen med en kvantitativ innehållsanalys som tillfogats några inslag som kan 
betecknas som kvalitativa. Allt i syfte att få ett grepp om vilken framing Europabevakningen fått i de 
olika nordiska tidningarna. 
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8.3.3 Resultat i punktform 

• Medan samtliga fyra tidningars tyngdpunkt 1993 låg på vad som i studien kallas 
Institutioner/relationer hade 1996 en omsvängning ägt rum till förmån för politiska 
sakfrågor. 

• Medan 1993 samtliga tidningar hade en omfattande bevakning av EG/EU, minskade den 
norska tidningens bevakning kraftigt 1996. De finländska och svenska tidningarna ökade 
sin totala Europabevakning avsevärt 1996. 

• De Europeiska perspektiven hade en stark ställning i Politiken; i övriga tidningar 
dominerade Egenintresset, särskilt 1993, i studien definierat som Nationella och 
Materialistiska perspektiv. 

• Dessa Egenintressen inriktades 1993 på nationella förhandlingsfrågor och kommande 
folkomröstningar. 1996 tog de sig (främst i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter) 
uttryck i en tät bevakning, med materiella och nationella perspektiv, av en politisk 
sakfråga - EMU. 

• EMU-frågans behandling under urvalsperioden för 1996 och på det avslutande 
toppmötet var också exempel på en bevakning i alla tidningar där de europeiska 
perspektiven tydligt kom till uttryck. 

• Förhandlingsfrågor 1993, utanförskap respektive fokusering på en specifik politisk 
sakfråga 1996, skymmer en mera omfattande bevakning på bredden av andra 
aktualiserade politiska sakfrågor av den typ som Politiken frekvent fann utrymme för. 

• I Politiken och Aftenposten finner man spår av tidigare närmanden till EG/EU, bl a i 
större respekt för motståndare till det europeiska projektet. 

• Problemperspektiven 1993 präglades av förhandlingar och folkomröstning med Förlust 
av värde och Behov av värde som viktiga förhållningssätt, medan 1996 Obestämbar 
situation och Steg mot en lösning tycks vara en naturligare framing av ett pågående 
samarbete. 

• I tidningarnas värdering av EG/EU är en förändring från en ganska utbredd avvisande 
ståndpunkt 1993 i riktning mot en dominerande oroande inställning 1996 synlig. 

• Nationella särdrag är påtagliga i de nordiska tidningarnas innehåll: i val av frågor, i det 
utrymme som anslås till respektive frågor, i sätt att problematisera frågornas karaktär 
och samband med det europeiska samarbetsprojektet i stort 
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8.3.4 Samverkande kontextuella influenser: 
Förståelsen av dessa och andra skillnader kan ses som resultatet av samverkande kontextuella 
influenser: 

- europeiska i den meningen att innehållet i de nordiska tidningarna till en del påverkas av 
EU:s aktuella arbete (men när de nya utrikespolitiska ambitionerna och det förpliktande 
miljöarbetet intensivt bevakas i Politiken, ges en mer grumlig bild i de andra tidningarna). 
När EMU-projektet påtagligt kommer upp på EU:s dagordning uppmärksammas det i 
det nordiska tidningarna osv. 
Tes: När europeisk politik ändras, påverkas innehållet i nordiska medier (men inte på 
något enkelt eller för de enskilda tidningarna förutsebart sätt). 

- nationella i den meningen att jag tycker mig se spår av en annorlunda politisk kultur i 
Danmark som sätter avtryck i Politiken, eventuellt en följd av många års erfarenheter av 
europeiskt samarbete och av folkomröstningsinstitutet. Därtill kommer en del 
observationer kring delar av innehållet som t ex försvars- och säkerhetsintresse i den 
finländska tidningen, uppenbart en omfattande bevakning av fiskefrågor enbart i den 
norska tidningen, tillsammans med en utrikes- och säkerhetspolitisk oriente-ring inte 
minst mot väst. Den svenska tidningens särdrag i form av tabubeläggning av känsliga 
frågor som EU:s utrikespolitiska ambitioner med klara konsekvenser för 
neutralitetspolitiken har långa nationella/historiska/politiska rötter och bör uppfattas 
som en nationell influens. 
Tes: Nationella influenser påverkar innehållet i nordiska medier. 

- relationerna med EG/EU sätter spår i innehållet. När Finland och Sverige blivit 
medlemmar i EU ökar bevakningen och förstärks den europeiska karaktären i innehållet i 
dessa länders tidningar. När Norge efter folkomröstning förblir utanför unionen minskas 
den norska tidningens bevakning. Det långvariga danska medlemskapet och 
erfarenheterna av ordförandeskapet framstår som tänkbara förklaringar bakom Politikens 
särställning som Europabevakare. 
Tes: när ländernas relationer med EG/EU ändras, påverkas innehållet de nordiska 
ländernas medier. 

- redaktionella förklaringsperspektiv är hela tiden näraliggande. Hufvudstadsbladets 
begränsade resurser bör spela in, DN:s motsvarande stora resurser bör påverka 
förutsättningarna för bevakningen osv. Tillkommer att europeiska och nationella 
influenser ju bara kan verka genom att dessa kontexter omsätts i redaktionella hållningar 
eller beslut. Att t ex dra ner Aftenpostens Europabevakning 1996 är ett redaktionellt 
beslut som gör att den nyssnämnda relationella influensen får genomslag. Slaatta (1999) 
utreder denna fråga och finner externa kontexter och redaktionella kontexter intimt 
sammanvävda i fråga om norska mediers Europabevakning. Inte heller den redaktionella 
förklaringsnivån bär på någon enkel orsak-verkan mekanism. De största skillnaderna vad 
gäller mått på redaktionella resurser återfinns mellan Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter, medan dessa två tidningar samtidigt i de flesta mått och under bägge 
urvalsperioderna är de tidningar som mest liknar varandra. 
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Tes: De redaktionella insatserna är ofta i sig mer eller mindre medvetna varseblivningar 
eller uttryck för växlande internationella, europeiska, nationella och relationella 
influenser. 

Stenelo (1999) efterlyser ett nytt politiskt inlärningssystem i spåren av transnationaliseringen. 
Downing (1996) ser mediernas beskrivningar av stora samhällsförändringar som de första inslagen i 
en historieskrivning. Man kan fråga sig om redaktionerna betraktar sina läsare och deras behov av 
kunskaper, information , allsidig granskning av Europaprojektets utveckling i detta perspektiv. 

8.3.5 Resultat i det empiriska utfallsrummet 
Resultaten kan även sammanfattas i termer av de dimensioner som legat bakom huvudstudiens 
uppläggning (det empiriska utfallsrummet, kapitel 2). Liksom de tidigare försöken att värdera de 
olika tidningarnas läge i förhållande till europeisk politisk kommunikation är det fråga om subjektiva 
sammanvägningar från min sida, dock med verifierbart stöd i innehållsanalysen: 

Tablå 8:1. EG/EU i n ordiska dagstidningar 1993 och 1996: Sammanfattande bedömning av de 
fyra dagstidningarnas Europabevakning. (*** nära begreppet europeisk politisk 
kommunikation) 

POL 

93 96 

HBL 

93 96 

AFT 

93 

DN 

96 93 

Europabevakningens 
omfattning 

kkk kk-k 

Kontinuitet och uppföljning *** *** 
av sameuropeiska frågor 

Debatt/många röster *** *** 

Europeiska politiska arenor *** *** k-k-k -k-k 

Europeiska/globala 
rumsperspektiv 

Europeiska/ Internationella 
källor 

kk-k k-kk 

kkk k-k"k 

kkk -kk 

Europeiska/utomeuropeiska *** *** 
aktörer 

Europeiska ideologiska 
politiska perspektiv 

Problemperspektiv 

Värdering av samarbetet/ 
granskning 

*** ***  

s): tfc ïf: 
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8.4 Diskussion av huvudstudiens resultat 

Redaktionella förhållanden i centrum 
Modeller som används för att förklara medieinnehåll (t ex Shoemaker & Reese, 1996) omfattar van
ligen faktorer som sammanhänger med journalisters professionella och personliga egenskaper, för
hållanden inom medieorganisationen och med medieexterna faktorer som källor, annonsörer eller 
marknadsförhållanden. Till dessa vill jag foga en nationell kontext som är specifik för respektive land 
och en europeisk kontext (kap 2). Dessa olika kontexter eller förklaringsperspektiv är sinsemellan 
nära sammanvävda. I analysen i detta kapitel har jag utgått ifrån det europeiska förklaringsperspek
tivet, den europeiska kontexten, dvs implicit antagit att tidningarnas innehåll bör gå att förstå i rela
tion till det som händer inom EG/EU. Därefter har jag ställt frågan om den nationella kontexten, däri
bland ländernas relation till EG/EU, påverkat innehållet och sist frågat om jag även behöver inbegripa 
redaktionella förhållanden för att förstå varför innehållet ser ut som det gör. Man kan naturligtvis 
lika gärna göra tvärtom och inleda analysen med den redaktionella kontexten. 

I centrum står härvid de redaktionella resurserna och besluten, att välja att bevaka ett ämne, en 
aktör, en institution eller en relation liksom benägenheten att konstruera dessa frågor på något eget 
sätt. Man kan t ex välja att anknyta till företeelsens betydelse för det europeiska projektets utveck
ling eller som betydande för enbart en avgränsad krets av nationer eller ännu mindre kretsar. Vi talar 
här om olika slags framing, manifesterade som förekomst och perspektiv. Det bör ha framgått av ana
lysen så här långt att den redaktionella kontexten ofta väger tungt när det gäller att förstå likheter och 
skillnader mellan de olika tidningarna. Många av dessa redaktionella avgöranden kan tillkomma när
mast omedvetet, dvs tillhöra det som sitter i väggarna eller avspegla redaktionens uppfattningar om 
läsarna. 

Politikens "debatt om debatten" och även den mycket tydligare politiseringen av det som pågår i 
EG/EU kan vara ett utslag av en kunskap om läsarna/väljarna som - om Inglehart har rätt - ju i Dan
mark är betydligt mer benägna att diskutera politik och vilja övertyga sina vänner i politiska kontro
verser. Därtill har utslagen i flera folkomröstningar visat på väljarnas återkommande kritiska 
orientering i EG/EU-frågor. 

För Hufvudstadsbladet är en icke obetydlig del det nordiska perspektivet liktydigt med Sverige. 
Hufvudstadsbladet vet att deras läsare, av historiska och aktuella skäl, har stort intresse av att följa 
Sveriges utveckling och svenska förhållanden. Detta kan ses som ett utslag av vad Anckar (1995) 
kallar känslan att höra till en periferi av periferin. 

Aftenpostens halvering av bevakningen 1996 kan vara ett uttryck för en sådan redaktionell med
vetenhet - kanske föreställningar om läsarnas/väljarnas leda vid den uppslitande Europafrågan. Ny
heter om EG/EU tappade sin 'appeal', säger norska journalister. En strävan att låta läsarna vila ut till 
nästa omgång (som ju lär komma). Många konflikter mår bra av att mogna till sig, resonerar man 
måhända på redaktionen. 

Att Dagens Nyheter undviker den känsliga utrikes/försvarspolitiken kan vara ett uttryck för att 
man inte onödigtvis vill skärra upp de redan motspänstiga läsarna/väljarna. 1993 kunde ett sådant 
förlopp ha tippat valresultatet över i Nej. Väck ej den björn som sover är ett känt recept i sådana 
sammanhang. 

Dessa funderingar kan ses som exempel på vad som kan vara en aspekt av det redaktionella 
förklaringsperspektivet - en anpassning till kunskaper, uppfattningar eller farhågor om läsarna. 

Samtidigt vill jag hävda att dessa redaktionella aspekter på förekomst och perspektiv, dvs framing, 
kan vara utslag av det som kallats nationell politisk kultur. Vi betraktar till synes en intellektuell 

197 



kullerbytta där det redaktionella förklaringsperspektivet bl a innefattar hänsynen till läsarna - som i 
sin tur är en del av respektive lands politiska kultur (glädjen i att snacka om politik i Danmark, 
finlandssvenskars intresse för Sverige, leda vid konflikten om EG/EU i Norge och oron för 
förändringar i den stabila neutralitetsdogmen i Sverige, för att återanvända till exemplen). 

Jag saknar underlag för en mer insiktsfull diskussion om de redaktionella föreställningarna om 
publiken. Skillnader i redaktionella ekonomiska, personella eller andra resurser kan knappast räcka 
till för att förklara Politikens bredd, engagemang och djup i kontrast till de andra tre tidningarnas 
tillbakadragenhet i förhållande till den europeiska politiken. 

Det nationella som en osynlig trollstav 
De övriga förklaringsperspektiven inverkar via och genom redaktionella förhållanden. Det nationella 
förklaringsperspektivet vill jag se som en osynlig trollstav som dirigerar de redaktionella besluten, att 
bevaka vissa teman och inte andra, att t ex bädda in frågorna i ett nationalistiskt, materiellt perspek
tiv eller att ge frågorna en större europeisk betydelse. Flera redaktionella beslut förefaller ha påver
kats på detta sätt, t ex Aftenpostens konsekvent närgångna bevakning av fiske-, regional- och natur
resursfrågor eller Hufvudstadsbladets allvarliga ton i granskningen av säkerhets- och utrikespolitik, 
kanske även Dagens Nyheters fixering vid ekonomiska ting. Konstruktionen av det europeiska kräver 
en nationell nyckel för att kunna öppnas upp och förstås. 

För bevakningen av det europeiska samarbetet antar jag att respektive lands relation till EG/EU är 
av särskild betydelse. I stort kan denna tanke sägas ha fått stöd i den kvantitativa innehållsanalysen. 
1993 är det närmare relationer mellan EG och det egna landet som dominerar de tre ansökarländernas 
tidningar. 1996 har i de två nya medlemsländernas tidningar specifika politiska sakområden tagit över 
som dominerande frågor, då främst det tema som tycks ha uppfattats som den tyngst vägande rela
tionen mellan Finland och Sverige visavi EU, nämligen frågan om ett medlemskap i valutaunionen 
EMU. I Norge, har bevakningen av organisationens inre liv fått träda tillbaka och det som kvarstår är 
i huvudsak relationen mellan EU och yttervärlden samt mellan EU och det egna näringslivet. 

Det som inte lika vackert passar in i detta förklaringsperspektiv är den danska tidningens sär
ställning i form av ett mera utpräglat europeiskt perspektiv både 1993 när Danmark var enda med
lemsland och 1996 när Danmarks medlemskap är begränsat och inga formella politiska plikter, som 
ordförandeskap eller Maastrichtomröstningar, påverkar den nationella danska situationen. Här är jag 
benägen att hävda att det finns nationella särdrag, jag vill kalla det politisk kultur, som är avgörande. 
Politisk debatt om det danska medlemskapet och hur detta utövas tilldelas en större och allvarligare 
roll för det europeiska samarbetets utveckling, de åtaganden som åvilar det danska samhället, än i de 
övriga nordiska länderna. Kanhända finns det i den danska politiska kulturen en tilltro till att det egna 
landet har en viktig roll att ikläda sig, vis à vis det europeiska projektet, något som Politiken (och 
danska medier i övrigt) omfattar. Politiken företräder nationella särdrag eller kanske är mediet en 
integrerad del av detta särdrag? Folkomröstningsinstitutet kan också ha långtidsverkan bortom om
röstningstillfällena. I Danmark måste frågor som rör det nationella självbestämmandet underställas 
medborgarna, vilket innebär att både politiker och medborgare har ett nära inbördes beroende
förhållande, aktualiserat med täta mellanrum och där medierna står för förbindelsen. 

Jag erinrar mig här Waldahls (1991) diskussion om mediers förmåga att skapa sammanhang som 
jag återgivit i kapitel 2. Huvudstudien pekar på Politikens förmåga härvidlag. Håller dansk 
offentlighet inte till godo med att handla medvetet men i okunnighet (Scudson, 1993)? 

Inom ramen för den svenska Demokratiutredningen publiceras material från det komparativa 
forskningsprojektet Nordleg som ger visst understöd åt mina iakttagelser. Det handlar om nordiska 
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parlamentarikers internationella kontakter (Brothén 1999). Bl a sägs att andelen svenska riksdags
ledamöter med regelbundna internationella kontakter var jämförelsevis lägre och att 

...danska folketingsledamöter, generellt sett, var mer internationellt orienterade än 
parlamentariker i de andra nordiska länderna. Det danska folketinget uppvisade högst 
andel parlamentariker med kontakter inom EU och med internationella organisationer 
(Brothén 1999.sid 305) 

Mognadshypotesen 
En kompletterande föreställning som vore förenlig med en viss del av innehållsanalysens resultat är 
Mognadshypotesen, som jag redan berört. Det tar kanske många år för dem som fattar de redak
tionella besluten att se bortom det snävt nationella och materialistiska och att därutöver internalisera 
det transnationella perspektivet, att 'vi' hör ihop med 'dem' i det europeiska samarbetet. Det skulle 
med detta synsätt finnas en betydande eftersläpning mellan de nationella relationerna med EG/EU å 
ena sidan och den redaktionella medvetenheten å den andra. En intressant fråga som inte besvaras i 
denna undersökning blir hur är läget idag, tre à fyra år senare? Har redaktionerna upptäckt och 
granskat den djupare innebörden av nationens delaktighet i ett transnationellt samarbete? 

På ett mera övergripande plan kan frågan ställas i vilken utsträckning de politiska förändringarna 
på europeisk nivå efterhand får ett kraftfullare genomslag i redaktionernas syn på det europeiska, på 
samarbetets betydelse och krav på eftergifter inom olika politikområden, på integreringen av utrikes-
och inrikespolitik, för medborgarnas liv. När blir kommunikationen europeisk? 

Mognadshypotesen får visst stöd i Siunes (1994) observationer att danska medier först på 1990-
talet kunde motsvara förväntningarna på vad som jag här kallat europeisk politisk kommunikation. 
Siune et al tycks datera den danska pressens förbättring till folkomröstningen 1993, gott och väl ett 
par decennier efter det danska inträdet i gemenskapen: 

Ved at medierne stillede sig til rådighed for debat og dialog blev et vaesentligt aspekt af 
mediernes rolle i demokratiet opfyldt. Men debatten forte ikke til konsensus; konflikter 
mere end afklaring blev det samlede billede, selv om der nu var syv politiske partier bag 
anbefalingen af et ja! (Siune et al 1994, sid 72) 

Mognadshypotesen har vidare konsekvenser för synen på redaktionellt arbete i allmänhet och på 
politisk kommunikation i synnerhet. Om det tar många år att bygga upp ett ändamålsenligt nyhets
nät för det europeiska som ändå stått i centrum för politisk debatt i årtionden, vad så med andra 
områden av transnationell och internationell politik som är minst lika komplicerade och lika viktiga: 
växande klyftor mellan Nord och Syd, befolkningsförändringar och därmed sammanhängande folk
omflyttningar, klimatförändringar? Hur många år kan det förväntas ta att utveckla den journalistik 
som upptäcker de viktiga frågorna och motsättningarna? 

Det europeiska i grundläggande föreställningar 
Sist i analysgången, om man utgår från de redaktionella besluten, är den europeiska kontexten, det 
som EG/EU har föresatt sig att syssla med. Detta är nära förknippat med nyhetsarbetets upp
läggning, dvs med rutinbevakning av "staged events", möten och presskonferenser, debatter i 
parlamentet och annat som präglar den journalistiska vardagen. Det är med mitt synsätt sannolikt så 
att den europeiska kontexten, sådan som den här beskrivits, sammanfogas i den redaktionella kon-
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texten, via mekanismer som grundläggande föreställningar om vad samarbetet går ut på, nyhetsnätets 
organisering, nyhetsvärdering och källornas inriktning på vissa ämnen (Eide 1991). Därmed också 
sagt att den europeiska kontexten liksom den nationella påverkar innehållet indirekt via redaktionella 
överlagda beslut tillsammans med mindre medvetna förhållningssätt, vilket också framgår relativt 
tydligt av den kvantitativa innehållsanalysen. Finns det olikheter i synen på det europeiska sam
arbetet, baserade på outtalade antaganden om vad det hela handlar om eller borde handla om ? 

Som angivits i problemformuleringen är detta avhandlingens preciserade huvudfråga: uppstår 
det en europeisk politisk kommunikation, t ex ett europeiskt perspektiv i bevakningen av det 
europeiska politiska samarbetet, ett perspektiv som kompletterar och komplicerar den etablerade 
nationella debatten? Eller bedöms de nya europeiska politiska frågorna efter gamla journalistiska 
måttstockar, nationella och inrikespolitiska? 

Undantaget den danska tidningen är det många indikationer i huvudstudien som tyder på att 
nationella referensramar fortsatt även 1996 spelar en avgörande roll för bevakningen av den 
europeiska integrationen. Måhända nödvändigt för att göra materialet förståeligt och angeläget för 
läsarna, men med risk för att de vittgående europeiska förändringarna och tillhörande åtaganden 
och krav på uppoffringar går förlorade. 
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Del IV, Närstudier av valda ämnen 

I denna del redovisas i kapitel 9 uppläggningen av de s k närstudier som genomfors beträffande de 
fyra nordiska tidningarnas bevakning av tre valda ämnesområden. I separata kapitel redovisas 
analyser av närstudierna. 

Kapitel 10, redovisar bevakningen av EG/EU:s utrikes-, försvars-, säkerhets- och biståndspolitik. 
I kapitel 11 presenteras en analys av tidningarnas bevakning av EG/EU:s miljöpolitik. Den 
Ekonomiska och Monetära Unionen EMU är ämnet för den sista närstudien som finns i kapitel 12, 

Kapitel 13 avslutar den del av avhandlingen som bygger på närstudier med en samlad resultat
redovisning, både i ett komparativt perspektiv och i fråga om en fördjupad begreppsanalys i termer 
av olika inslag av framing som underbygger kärnbegreppet Europeisk politisk kommunikation. 

Kapitel 9: Undersökningsdesign byggd på 
komparativ ansats och begreppsanalys 

I detta kapitel redogör jag för metod och uppläggning av de tre närstudier av några ämnesområden 
(Utrikes- och säkerhetspolitik, miljöpolitik och den ekonomiska och monetära unionen EMU) som 
redovisas i de följande kapitlen 10-12 och som sammanfattas i kapitel 13. 

Detta innebär bl a en redovisning av hur jag har uppfattat och tillämpat den Grounded Theory 
som inspirerat de delar av närstudierna som handlar om en begreppsmässing utredning av 
begreppet Europeisk politisk kommunikation. 

9.1 Metodologiska utgångspunkter 

En möjlighet att gräva djupare 
För den uppläggning som jag använder i de mera ingående s k närstudierna av data från 
innehållsanalysen har jag framför allt inspirerats av Ekecrantz' & Olssons (1994) studier av 
nyhetsjournalistikens verklighetsbeskrivningar, varvid deras forskningsstrategi att skärskåda 
förhållandet mellan texter och kontexter, att relativisera forskningsobjektet i förhållande till det 
omgivande samhället, är särskilt central.1 

Som nämndes inledningsvis har valet att genomföra dessa fördjupade närstudier vuxit fram under 
studiens gång som en möjlighet att gå ett steg vidare med det material som insamlats. Ambitionen har 
varit att närmare studera delar av materialet för att ytterligare kunna nyansera huvudstudiens 
slutsatser beträffande likheter och skillnader i den politiska kommunikationen om europeisk 
integration i de nordiska dagstidningarna. Den ursprungliga forskningsfrågan och de syften som 
formulerats för studien står således fast. Men efter arbetet med innehållsanalysens texter kände jag 
att mer kan göras för att kasta ljus över de frågor som ställts. 

Under denna process har jag i en första omgång stiftat bekantskap med grundad teori i 
metodböcker eller i tillämpningar och först senare gått till originalkällorna. Detta har varit en 
intressant utflykt på många sätt. Grundad teori framställs nämligen på radikalt olika sätt i dessa olika 
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källor. Ibland uppfattas grundad teori som ett angrepp på traditionell empirisk vetenskap, ibland 
som en återgång till empiriskt grundade teorier, ibland åter som en teknik bland många för att 
sammanfatta datamängder, ibland slutligen som ett sätt att hantera idéer. Jag botaniserar relativt fritt 
bland dessa olika ansatser 

Det komparativa perspektivet 
Av det föregående framgår att det komparativa perspektivet kvarstår och ambitionen att förstå 
likheter och skillnader mellan Europabevakningen i de fyra nordiska tidningarna i termer av ett 
europeiskt, ett nationellt och ett redaktionellt förklaringsperspektiv är fortsatt vägledande. Min 
förhoppning är att mera ingående studier av ett begränsat material skall öka möjligheterna att förstå 
hur innehåll om det europeiska konstrueras. Min ambition är att till traditionella redaktionella 
faktorer kunna påvisa influenser i medieinnehållet som sammanhänger med nationella, däribland 
relationella, och europeiska influenser. 

9.2 Grundad teori 

9.2.1 En nerifrån och upp ansats 
Eneroth (1984) betraktar grundad teori som ett sätt att sammanfatta datamängder i ett statiskt teo
retiskt perspektiv, dvs när man är ute efter att studera det relativt bestående, det varaktiga hos en 
företeelse, ställt i kontrast till studiet av förändring eller av målrelaterade perspektiv. Vi står inför en 
mängd data som vi tydliggjort i en insamlad datamassa. Vi kan inte tänka på alla samtidigt och behö
ver därför gruppera data i grupper, kanske omgruppera till man gjort sig en så fullständig förståelse 
av företeelsen som möjligt. Han utgår från att det överordnade begreppet är givet och ser grundad 
teori som ett sätt att fylla begreppet med innehåll, dvs dimensioner och kvaliteter som sammanfattar 
enskilda data. Han ser grundad teori som en nedbrytningsprocess som leder till en noggrann kart
läggning av företeelsen. 

Stone (1997) ser grundad teori som en "bottom-up " approach, obesmittad av övergripande teorier 
som kan jämföras med "top-down" ansatser, där den förstnämnda siktar på att bidra med flest 
möjliga nya dimensioner i analysen av ett samhällsområde. 

Brytting (1991) framställer grundad teori som en grupp metoder som syftar till att generera teori 
från empiriska data genom en induktiv analytisk process, en slags mental faktoranalys. Grundad 
teori blir ett tekniskt förfarande, en analys i tre steg. Den första nivån av kategorier - A-nivån -
utgörs av enkla kategoriseringar av data. Med utgångspunkt från dessa skapas begrepp på närmast 
högre nivå - B-nivån. Olika tekniska ansatser som orsak och verkan-kartor (cause maps), 
teoribaserade sökningar, centralitetsanalyser är härvid tillgängliga, vilka redovisas utförligt. I en tredje 
fas formuleras begrepp på C-nivån, varvid ingen särskild teknik används utan framför allt intuition 
och fantasi. Hans avhandling resulterar i fem begrepp användbara för teoretisk analys inom 
forskningsområdet växande små företag. Hans version av metoden är lätt att tillägna sig och kan ses 
som ett praktiskt exempel på hur studier med grundad teori kan läggas upp. 

Starrin et al (1991) ser grundad teori som en motvikt mot den kunskapssyn som sammankopplas 
med det moderna projektet, den förhärskande tankemodellen under de fem senaste decennierna. De 
menar att mycket nu tyder på att kvalitativ metod och grundad teori röner ett växande intresse för 
den innovativa förmågan som är av värde för bl a styrningen av komplexa organisationer - med andra 
ord något som tränger sig på i allt fler sammanhang; politiska, kulturella etc. 
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Det centrala i deras framställning om grundad teori är konsten att handskas med idéer. Utan idéer 
uppstår inga teorier. Att generera idéer som passar och fungerar för data, är en tidskrävande och 
arbetsam process som bl a kräver "estetisk distans", en förmåga att betrakta det man observerar med 
varken för stor eller för liten distans. 

Så här långt ser jag både disciplin och kreativitet. 

9.2.2 En presentation och kritisk granskning 
Alvesson och Sköldberg (1994) har gjort en noggrann och delvis kritisk genomgång av grundad teori 
som en av flera metoder som ligger relativt nära det empiriska datamaterialet. De ger den historiska 
bakgrunden till grundad teori, kartlägger olika impulser, beskriver den forskningsprocess som grundad 
teori bygger på och kritiserar några av de grundläggande begreppen för otydlighet och drar slutsatser 
för metodens tillämpbarhet. 

Rötterna 
De noterar att upphovsmännen Glaser och Strauss (1967) kritiserade inriktningar som positivism, 
behaviourism, empirisism och operationalism, något som flera senare författare har framhävt på 
bekostnad av den nära kopplingen mellan grundad teori och positivism. Här är Glaser och Strauss 
samtida med den debatt som Bourdieu startade med sin kritik av positivismen för teorilös empirism 
och den tyska kritiska teorin för empirilös spekulation.2 

Alvesson och Sköldberg identifierar rötterna och inspirationerna till grundad teori och tilldelar de 
bägge författarna olika roller härvidlag. För Alvesson och Sköldberg står grundad teori framför allt 
för teorigenerering, induktion och kvalitativa data. Glaser och Strauss försöker överbrygga gapet 
mellan "grand theory" och empirisk forskning. De ser teorigenerering som huvudmålet med forskning, 
men källan för teorigenerering är empiriska data; det gäller att utvinna teori ur komparativ analys. 
Alvesson och Sköldberg finner dock databegreppet i grundad teori som otydligt, det tycks snarast 
betyda "något empiriskt." 

I tillvägagångssättet är det två moment som är centrala: kodning och teoretiska pm. Glaser och 
Strauss är mycket bestämda på denna punkt, utan kodning och teoretiska pm ingen grundad teori. 

Kodning - från data till kategorier 
Den grundade teorin utgår från data för att skapa kategorier, en procedur som kallas kodning. Kate
gorierna har i sin tur egenskaper. Alvesson och Sköldberg menar att Glaser och Strauss aldrig klargör 
vad kategorier eller egenskaper är, utan likställer dem med begrepp respektive begreppsbestämningar. 
I kodningen hänförs data till en viss kategori; likaledes konstrueras kategorin från data. Det rör sig om 
en mycket intensiv analys, ju mera empirinära, desto bättre. Nästa steg i analysen är inspektion, 
vilket närmast innebär att man vänder och vrider på kategorier och egenskaper tills man anser sig ha 
nått så långt som det går, dvs uppnått mättnad. 

Alvesson och Sköldberg ställer sig frågande inför möjligheterna att genom kodningsarbetet riktigt 
"avbilda" verkligheten på ett entydigt sätt via en objektiv, otvetydig, säker och rationell procedur. En 
nackdel med processen är att det organiska sambandet mellan delar av data bryts i och med att dessa 
relateras till kategorier. 

Inspektion - från kategorier till teori 
Hur går det till att skapa teori av ett antal kategorier? Den grundläggande metoden är att skriva pm 
om de teoretiska idéer som dyker upp i samband med kodningen, ett måste för grundad teori. Genom 

203 



pm-skrivandet väntas teorin växa fram. I pm söker man efter den kärnkategori, det centrala begrepp, 
runt vilket övriga kategorier kretsar. Detta ger nyckeln till teorin. Kärnkategorin kännetecknas bl a av 
att den är relaterad till många andra kategorier, förekommer ofta i datamaterialet, har klara implika
tioner för teorin och att den tillåter maximal variation i analysen. I pm kan också diagram eller mo
deller utarbetas över hur kategorier är relaterade till varandra. Honnörsord för den teori som växer 
fram är att den är tät, dvs finförgrenad, och integrerad, dvs kategoriegenskaperna är sammanvävda. 

Alvesson och Sköldberg är skeptiska till möjligheterna att alltid utvinna teorier med det eftersträ
vade lyftet med hjälp av grundad teori. Dels finns risken att man skapar trivialkunskap, dvs bara 
skapar nya formuleringar av vad som redan är känt. Dels kan man riskera att skapa teorier på en onö
digt omständlig väg utan att resultatet överträffar vad man kunde ha kommit fram till med hjälp av 
rent tankearbete. 

Alvesson och Sköldberg redogör för de två typer av teorier som eftersträvas i grundad teori, 
substantiell och formell teori. Den förra utvecklas för ett empiriskt område, medan den senare 
utvecklas för ett konceptuellt område. Bägge dessa teorityper rör sig på den mellannivå i 
ambitionsgrad som Merton rekommenderade (Middle Range Theories). Alvesson och Sköldberg 
menar att det i själva verket rör sig om en lägre eller högre generalitetsnivå som i sin tur beror på 
syftet med studien. De menar att distinktionen kan tjäna som vägvisare för den kvalitative forskare 
som har skapat en teori på en viss nivå; man bör inte stanna där utan lyfta blicken och undersöka 
möjligheten till vidare generalisering och formalisering. Man kan se formell teori som avseende 
djup strukturen och substantiella teori som svarande mot ytstrukturen i en analys av data. 

Utvärdering av metoden 
Alvesson och Sköldberg drar slutsatsen att grundad teori har likheter både med postmodernismen och 
hermeneutiken å ena sidan och med vad de kallar neopositivismen å den andra. Med postmoder
nismen delar man betoningen på det lokala, provisoriska, pluralistiska och motståndet mot de stora 
berättelserna. Likheter med hermeneutiken finns i den nära läsningen, men skillnaderna är viktigare. 
Hos hermeneutiken är empirin ett tolkningsresultat, hos grundad teori är empirin en första utgångs
punkt för tolkningen. Överlappningarna med positivismen är synen på empiriska data som (relativt) 
teorilösa. Man delar idealet att separera teori och empiri och man delar ideal om objektivitet, genera-
liserbarhet, reproducerbarhet och predicerbarhet. Grundad teori skiljer sig från positivismen genom 
sin vikt vid förståelse av symboliska meningsinnehåll, vid betoningen av teorigenerering snarare än 
verifiering och vid kvalitativa snarare än kvantitativa data. Sammantaget finns det enligt Alvesson och 
Sköldberg anledning att framhålla likheterna mellan grundad teori och en neopositivistisk vetenskaps
syn - detta i synnerhet som många författare valt att framhålla grundad teori som ett alternativ till 
den senare och därmed överbetonat skillnaderna. 

Alvesson och Sköldberg önskar sig vidareutveckling och omformuleringar av grundad teori byg
gande på en lösare koppling till och mer reflekterad fokusering på data samt en djärvare inställning till 
forskningsprocessen både i dess grundvalar och teoretiskt. De menar dock sammantaget att grundad 
teori har mycket att bjuda på, mycket som är användbart både i det stora och det lilla. Man kan ar
beta utifrån den allmänna inspiration som grundad teori ger, utan att vara bunden av enskilda före
skrifter. Eller kan man tillägna sig enskilda tips och tekniker ur det rika material som ges, förutsatt att 
detta sker i en övergripande tolkningsmedvetenhet. 
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Grundad teori och kritisk realism 
Grundad teori har mycket att erbjuda en samhällsvetenskap på kritisk realistisk grund, säger Ekström 
(i Danermark et al, 1997; se även Pavitt 1999), men han vill också framhålla metodens begränsningar. 
Bland förtjänsterna ligger förslagen om en rad tillämpbara strategier för en väsentlig del av den sam
hällsvetenskapliga metoden, nämligen begreppsbildning och teoriutveckling. Teoriutveckling blir ett 
viktigt mål i sig, en del av den ordinära forskningspraktiken och är i grundad teori en pågående pro
cess, där kärnan är ett växelspel mellan begreppsbildning och analyser av ständigt nya empiriska data 
(Danermark et al, sid 202). De lyfter fram två typer av begränsningar: att ansatserna har en 
empiristisk slagsida och att betydelsen av generella teorier åsidosätts. 

Den empiristiska slagsidan är kanske oväntad, eftersom grundad teori ofta förts fram som ett 
alternativ till en alltför empirisk positivistisk samhällsvetenskap. Den empiristiska slagsidan ligger i 
argumentationen för att begrepp skall växa fram ur data samt utgå från vardagsnära sätt att betrakta 
verkligheten, i föreställningen att teorier skall representera verkligheten och passa data. 

Ekström ser som positivt att grundad teori framhåller betydelsen av förmågan att tolka och ge 
mening åt data. Denna sensitivitet kan härröra från en rad källor, kunskaper om tidigare teorier, men 
också personliga erfarenheter. Ekström menar att forskningsprocessen förmodligen blir mest fruktbar 
när man kombinerar ett öppet förhållningssätt till data med etablerade begrepp som resurs. 

Teoriutveckling blir i grundad teori att överskrida det empiriska, omedelbart givna och att utveckla 
teorier på en allt högre abstraktionsnivå. Samtidigt skall teorier passa data. Ekström ställer sig frågan
de inför den problematiska relationen mellan vardagsförståelse och vetenskapliga abstraktioner. 

Grundad teori riskerar att underskatta värdet av generella abstrakta teorier, menar Ekström. Detta 
ligger i den induktiva karaktären. Med generell teori menas då i första hand teorier om övergripande 
samhälleliga utvecklingsprocesser och teorier om grundläggande sociala mekanismer. 

Ekströms slutsats blir att forskningsarbete inspirerat av grundad teori inte får bli ett närsynt 
common sense-betonat namngivande och sorterande av data, utan Glaser och Strauss' strategier bör 
utnyttjas för att integrera data i utveckling av abstrakta begrepp och teorier. Vidare menar han att det 
är tveksamt om det är särskilt fruktbart att följa de olika formerna av kodning som en manual för hur 
forskning skall gå till.3 

9.2.3 Upphovsmännens framställning 
Den klassiska presentationen av grundad teori finns i Glaser & Strauss (1967). Utförligare 
genomgångar finns i Glaser (1978) och Strauss & Corbin (1998). Ansatsen bygger på en parallell 
teoriutveckling och datainsamling. Det handlar inte enbart om att organisera empiriska data utan 
också om att i en explorativ anda utforska ett nytt område med sikte på nya teoretiska begrepp och 
nya teorier. 

Framställningen är medryckande och på många sätt inspirerande och lockar till tillämpningar. 
Efterhand som metoden utvecklas och anvisningarna haglar är det lätt att tappa bort sig och bara 
ryckas med av entusiasmen i författarnas lansering av ett nytt sätt att bedriva vetenskap på. Mycket 
i särskilt Glasers skrift handlar i praktiken inte om grundad teori utan om glädjen i forskning i all
mänhet, om krav som vetenskaplighet innebär och vad som skiljer disciplinerad forskning från för
vetenskapliga betraktelsesätt. Glaser och Strauss ser som sin uppgift att förnya sociologin genom att 
ge den ny kraft att generera sociologisk teori, att återuppväcka och bredda bilden av vad sociologer 
kan göra med sin tid och sina ansträngningar.4 De kritiserar sociologins tilltagande lust att kvantifiera 
och verifiera hypoteser. Deras ståndpunkt är att det inte finns någon fundamental skillnad mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder, bägge ansatserna behövs för att generera och för att verifiera 
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teorier; de kompletterar varandra. Deras skrift är inriktad på att analysera kvalitativa data, men de 
menar att grundad teori likaväl kan användas för att generera teori från kvantitativa data. De ägnar 
också ett rikt kapitel åt teoretisk analys av kvantitativa data och hävdar där att surveydata med för
del kan användas för att generera teorier och beskriver i detalj hur detta bör ske - korstabuleringar 
och teoretiska vidareanalyser.5 

De fokuserar dock på kvalitativa data, därför att de menar att de centrala inslagen i sociologisk 
teori bäst kartläggs med kvalitativa metoder, t ex från data om strukturella förhållanden, konse
kvenser, avvikelser, normer, processer, mönster och system. Kvalitativ forskning är oftast den bästa 
och effektivaste vägen att få fram den information som behövs.6 Det som Glaser & Strauss beskriver 
är en kreativ process som tillför något till samhällsvetenskapliga data. Forskaren måste ha ett per
spektiv som hjälper honom att se relevanta data och abstrahera viktiga kategorier från sin granskning 
av data.7 Om en kategori är lämplig kan inte bedömas enbart utifrån hur väl de stämmer in på empi
riska data, utan måste också värderas utifrån sin förmåga att uttrycka något väsentligt på ett teore
tiskt plan; kategorier måste passa och fungera. 

Begreppsmässiga kategorier skapas genom en jämförelse mellan data, dvs observationer i texterna. 
En kategori kan formuleras som ett försök att hitta ett begrepp på en något högre nivå än enskilda 
data. En kategori står härigenom för en grupp observationer som beskriver samma fenomen. En kate
gori bör vara analytisk i meningen att den bör innehålla någon viktig egenskap i ett fenomen, inte bara 
fenomenet som sådant. Kategorier bör också vara meningsfulla och intressanta och hjälpa oss att 
förstå det som studeras.8 

Dessa korta referat gör inte anspråk på att göra författarna rättvisa, möjligen peka på att de är ute 
efter att reformera samhällvetenskaperna, inte bara tillhandahålla tekniker för analys av kvalitativa 
data. Denna deras ambition går ofta förlorad i metodböckernas redovisningar av grundad teori. Nu 
över till de praktiska slutsatserna för denna undersökning av genomgången av grundad teori -
närstudiernas design. 

9.3 Undersökningsdesign - närstudier 

9.3.1 Grundad teori i denna undersökning 
Arbetsgång 
För att öka förståelsen av den politiska kommunikationen om EG/EU, har jag som nämnts tidigare 
valt att genomföra ett antal s k närstudier. Uppläggningen ligger nära den tillämpning av av grundad 
teori i tre steg som Brytting (1991) föreslagit: 

• Val av ämnesområden: Jag har i första hand valt ämnen som framstår som centrala områden 
för EU:s verksamhet. Inom det ekonomiska området har jag valt EMU, decenniets utmaning, 
som hade hög aktualitet, särskilt 1996. Till övriga huvuduppgifter för EG/EU vill jag räkna 
Utrikes, försvars- och säkerhets-frågor samt biståndspolitiska frågor; därtill framstår 
Miljöfrågor som ett viktigt område för samarbete. Valet av respektive ämne utvecklas i 
inledningen av vardera närstudie. Sammantaget kan valet av de tre ämnesområdena motiveras 
med hänvisning till att de tillsammans fångar upp nyckelområden för den nya fas i samarbetet 
som inleds med Maastrichtfördragets grundande av den Europeiska Unionen. 
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Urval av artiklar inom ämnesområdet: Som kommer att framgå av de följande redovisningarna 
i kapitel 10-12 har de artiklar valts som i innehållsanalysen kodats som Ämne I eller Ämne II, 
dvs som huvudämne eller första biämne, medan de artiklar där ämnet kodat som Ämne III har 
uteslutits (vilket ibland ger diskrepans mellan tabeller i kapitel 6-8 och data som refereras till i 
närstudiernas inledning). 

Tematisk analys och en uppdelning av materialet i 
gemensamt stoff för alla eller åtminstone huvuddelen av tidningarna (gemensamt) och 
ämnen som endast uppmärksammas av enstaka tidning (övrigt material) 

Genreanalys och en uppdelning inom respektive tema i 
nyhetsmaterial som även kan innehålla veckoöversikter på nyhetssidor och 
redaktionella analyser mm 
opinionsmaterial, där ledare särskilt uppmärksammas, men även debatt och insändare 
som i några av tidningarna intar en central plats. Här ingår också Pressgrannar på 
Hufvudstadsbladets ledarsida som alltid avser mediekollegornas ledare. 

Återgivning av innehåll vilken mycket nära följer tidningarnas texter. Dessa återges i 
kombinerade referat och utdrag, med en ambition om att ge läsaren bästa möjliga insyn i hur 
respektive artikelförfattare har behandlat ämnet. Redovisningen sker separat för var och en av 
tidningarna. Min egen läsart för med sig en återgivning; andra sätt att läsa kan ge andra 
intryck. Textåtergivningarna utelämnas i viss utsträckning i redovisningen av närstudierna, 
men har alltid genomförts för vaije tema. 

Analys av respektive tema utförs i termer av olika underteman eller tidningsvis, ofta med mer 
eller mindre tydlig anknytning till de förklaringsperspektiv som utnyttjats i Huvudstudien 
med dess komparativa ansats. 

Diskussion av begrepp som text och analys föder. Normalt är det inte en enstaka artikel som 
ger upphov till begrepp utan grupper av artiklar. De empirinära begrepp som jag vill utnyttja 
på den första nivån är kursiverade i analystexterna. Något mer inkluderande begrepp på den 
andra nivån - här kallade empirinära teoretiska begrepp - samlas upp i slutet av respektive 
tematisk analys. Dessa mer inkluderande andra nivå-begrepp redovisas i samlad form i slutet 
av kapitlet och utgör råmaterial för den slutliga analysen på den tredje nivån i kapitel 13. 

I ett kapitel (13) som avslutar närstudierna försöker jag utvinna ett fårre antal mer mättade 
dimensioner dels genom närmare inspektera, vrida och vända på och gruppera de empirinära 
teoretiska begreppen, dels genom att tillämpa teoretiska idéer som uppkommer under ana
lysens gång. I praktiken visar sig båda dessa vägar vara framkomliga 
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De tre begreppsnivåerna 
§ Empirinära beskrivningar, som fångar hur tidningarna i varierande grad utvecklar europeisk 

politisk kommunikation på ett avgränsat område, här kursiva begrepp och uttryck centrala 
för framing i de texter som i diskuterande form analyserar likheter respektive skillnader under 
rubrik 'analyser'. 

§ Empirinära teoretiska begrepp, som verkar kunna härledas och särskilja viktiga egenskaper i 
en europeisk politisk kommunikation, uppsummeras i slutet av varje analysavsnitt. 

§ Teoretiska begrepp eller dimensioner, som på en mer abstrakt nivå kan vägleda en teoretisk 
diskussion av begreppet europeisk politisk kommunikation, kommenteras i kapitel 13. 

Arbetssättet är alltså inspirerat, i betydelsen stimulerat men inte dikterat, av grundad teori. Ambi
tionen är att utveckla begrepp av viss teoretisk räckvidd, dvs begrepp som kan användas för att 
åtskilja vissa grundläggande inslag i den politiska kommunikationen. Kan från delar av innehållet 
skapas dimensioner vilka närmare belyser vilket slags europeisk politisk kommunikation som upp
stått i de nordiska tidningarna? Kan dessa kategorier och dimensioner ytterligare öka förståelsen av 
likheter och skillnader? 

De teoretiska pm som Glaser och Strauss talar om får sin motsvarighet i de avsnitt som skrivs 
kring de teoretiska begreppen på C-nivån, dvs de begrepp som närmare diskuteras i kapitel 13. Här 
tillkommer tre nya teoretiska avsnitt som aktualiserats av den analys som genomförts i anslutning till 
närstudierna, i enlighet med en klassisk nerifrån och upp-ansats i en induktiv studie. 

Förståelse och förklaring 
Jag har valt att gå vidare till ett närmare studium av mina data (erhållna i innehållsanalysen), för att 
kunna ytterligare sammanfatta/syntetisera dessa data, dvs öka förståelsen för vad som karakteriserar 
och åtskiljer innehållet i de nordiska dagstidningarna. Jag har framför allt tagit fasta på den grundade 
teorins krav på systematik, krav på kreativitet, krav på att vara empirinära, men samtidigt också på 
kravet/friheten att avlägsna mig från ytstrukturer och leta efter djupstrukturer. 

Den epistemologiska ståndpunkt som tillämpningen av grundad teori i denna studie bygger på kan 
formuleras enligt följande: Närstudierna söker generera begreppsmässiga kategorier med vars hjälp 
man kan beskriva europeisk politisk kommunikation. Dessa begrepp bör vara fast förankrade i 
empiriska data. Begreppen bör underlätta förståelsen av denna kommunikation och kunna relateras 
till den kontext som kommunikationen bygger på. Begreppen bör vidare kunna betjäna fortsatt 
analys av liknande texters innehåll och beroende av kontext. 

En tillämpning inspirerad av grundad teori ingår således i denna undersöknings metodarsenal, en 
övning som fogas till den traditionella kvantitativa innehållsanalysen och de kvalitativa inslag som 
denna utökats med. Sammantaget innebär valet av metoder att jag väljer ett förhållningssätt, liknande 
det som uttrycks av 0stbye et al (1997): 

"(Her vil vi fremstille)...medievitenskapen som et fagfelt der human- og social-
vitenskapelige tradisjoner nasrmer seg hverandre, dvs et fagfelt der förståelse og 
förklaring ikke blir opp fattet som konkurrerende forståelsesformer, men som gj ensidig 
utfyllende - komplementäre" (0stbye et al, 1997, sid 16). 
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9.3.2 Ett analysschema 
För att ge närstudierna en metodisk planmässighet inspektionen av skillnader mellan de nordiska 
tidningarna och för att kunna analysera i vilken utsträckning en europeisk politisk kommunikation 
växer fram vill jag i analysen ta mitt avstamp i den normativa bild av europeisk politisk kommuni
kation som presenterades i kapitel 2 och i Entmans (1993) bestämning av framing med huvud
beståndsdelarna urval och betydenhet (selection and salience). Nedanstående analysschema är 
vägvisare i den öppna terräng som varje journalistisk artikel kan anses vara: 

• Vilken händelse, fråga eller vilket skeende står i fokus (selection)?. 
Vad är det som bevakas? Hur relateras händelsen, skeendet eller frågan till EGEU? 

• Vilken vikt har frågan givits i bevakningen (salience)? 
Hur många artiklar av nyhets- eller opinionskaraktär ägnas en fråga? Detta är grunden för 
vaije form av analys av innehåll. Framhålls händelsen, skeendet eller frågan som central eller 
perifer för EG/EU? 

• Inom vilka geografiska, institutionella eller andra strukturella ramar äger händelsen rum? 
Vilka europeiska institutioner deltar för att lösa den politiska frågan? Deltar nationella 
institutioner? Deltar institutioner utanför EG i att hantera frågan? Beskrivs processen för 
överväganden och beslut? 

• Vilka internationella, europeiska och inhemska aktörer framträder för att hantera frågan? Är 
aktörerna anonyma eller identifierade, t ex med namn på person eller institution? I vilka roller 
och med vilka egenskaper uppträder dessa aktörer? Underlättar de eller försvårar frågans 
lösning? På vilket sätt inbegrips allmänheten? 

• Hur relateras problemet till nationella politiska frågor och överväganden? Förekommer en 
inhemsk debatt om frågan? Finns inhemsk oenighet eller oenighet mellan medlemsländerna om 
frågans hantering? Förekommer konkretisering av komplexa frågor, försök att översätta till 
kända inhemska förhållanden? 

• Framställs EG i värderande ordalag? Ses EG i sig som ett problem eller som en lösning på 
problem? Ställs EG:s intressen i motsats till nationella intressen? Är EG framgångsrikt på 
det studerade området? . 

9.4 Avslutande diskussion 

Deduktiv och induktiv ansats 
I detta kapitel har jag redovisat mina metodologiska utgångspunkter för närstudierna. Vidare har jag 
redogjort för de metoder som kommer till användning och närstudiernas uppläggning. Huvudstudien 
är deduktiv, dvs följer ett etablerat mönster: teori, metod/empiri och analys/slutsatser. 

Närstudierna är en direkt fortsättning på den kvantitativa innehållsanalysen, en fördjupning av 
vissa av de ämnesområden som ingått i de nordiska tidningarnas bevakning. Uppläggningen är i denna 
del fortsatt deduktiv, dvs arbetar på en annan förstoringsnivå med samma komparativa ansats, 
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inklusive en uppsättning förklaringsfaktorer som antas bidra till kontextuell förståelse av innehållet 
och dess variationer. Dessutom tillförs - i fråga om begreppsanalysen - en induktiv ansats, där 
metod/empiri följs av teori/slutsatser. 

Undersökningens bägge delar, Huvudstudien och närstudierna, binds samman av resultat
redovisning och slutsatser i det avslutande kapitlet 14, där undersökningens problem belyses med 
utgångspunkt från både kvantitativa och kvalitativa studier. 

Disciplin och kreativitet 
I närstudierna kombineras för delar av datamaterialet de disciplinerade ansatserna (studierna av 
utbud) och de något mindre disciplinerade (perspektiv och värderingar) med i detta hänseende 
relativt svårhanterbara analyser. Även om utgångspunkterna för de fördjupade studierna är 
empirinära, så är resultatet ganska Q ärran från insamlade data och slutsatserna på denna punkt kan 
lika mycket ses som ett uttryck för mina behov att närmare förstå politisk kommunikation och hur 
den kan variera mellan olika länder eller tidsperioder. 

Det handlar här om kvalitativ innehållsanalys med de fördelar och nackdelar som detta innebär. 
Likväl inrymmer närstudierna enligt min uppfattning också inslag av disciplinerade studier. Annor
lunda uttryckt kan närstudierna också ses som just en fördjupning inom några avsnitt av den genom
förda innehållsanalysen, som en intern validering av huvudstudiens resultat. 
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Kapitel 10: En närstudie av europeisk politisk kommunikation: 
EG/EU:s roll i världen 

Kapitlet innehåller vad jag kallar en närstudie av ett ämnesområde - EG/EU: s utrikespolitik. 
Närstudierna väntas bidra till en skarpare fokuseringpå likheter och skillnader mellan de nordiska 
tidningarnas bevakning av EG - en slags förstoring av avgränsade delar av den tidigare redo
visade huvudstudien (kapitel 5-8). Närstudierna vägleds härvid av den komparativa ansatsen och 
väntas öka förståelsen av de förhållanden som influerar Europabevakningen. 

Därtill kan närstudierna ge underlag för en teoretisk diskussion kring begreppet europeisk 
politisk kommunikation. Hur sker framing av transnationella nyheter i de olika nordiska länderna, i 
hur hög grad måste nyheterna tämjas eller domestiseras nationellt? Jag följer härvid ett arbetssätt 
som inspirerats av Grounded theory, på svenska grundad teori. Grundad teori anses i litteraturen 
primärt ha som målsättning att generera teori på empirisk grund. 

För ytterligare två ämnesområden, miljöpolitik och valutapolitik (EMU), genomförs liknande 
närstudier (kapitel 11 och 12) 

10.1 EG:s utrikespolitik 1993 

10.1.1 Inledning 
Två syften 
De närstudier som redovisas i detta och de två följande kapitlen har två med varandra förbundna 
syften. Dels bör dessa studier bidra till att fördjupa förståelsen av likheter och skillnader mellan de 
nordiska tidningarnas bevakning av EG, vari likheter och skillnader består och möjliga sätt att förstå 
dessa på. Liksom i analysen av huvudstudiens resultat kan europeiska, nationella och redaktionella 
förklaringsperspektiv behöva tas i bruk för att närmare begrunda vilka kontextuella förhållanden eller 
kausala mekanismer som kan bidra till förståelsen av variationer mellan tidningarna. Här fasthåller jag 
således vid den komparativa grundtanken. 

Dels är avsikten att närstudierna kan gå in mera konkret på vilken sorts Europabevakning som 
uppkommit i de nordiska tidningarna. Analysen utgår ifrån den grundläggande frågeställningen: i 
vilken utsträckning har en europeisk politisk kommunikation uppstått i de nordiska länderna, t ex 
i form av en gemensam europeisk politisk agenda eller i fråga om europeiska utgångspunkter i de 
nordiska ländernas medier? Min ambition är att ge begreppet europeisk politisk kommunikation en 
klarare innebörd, i anslutning till tidningarnas sätt att angripa den nya uppgiften. Kan teoretiska 
begrepp växa fram baserade i empiriska data från fyra länder? De komparativa studiernas potential 
för teoriutveckling står härvid i förgrunden. Dessa frågor tas upp till behandling i slutet av detta 
kapitel och återkommer i det sammanfattande kapitlet. 

Jag har som tidigare nämnts inspirerats av grundad teori. Omsatt till denna studie innebär detta 
enligt beskrivningen i kapitel 9 begreppsbildning på tre nivåer, varav den tredje behandlas i det i 
kapitel 13 där slutsatserna beträffande alla tre närstudierna redovisas. I de kommande textanalyserna 
kursiveras sådana ord, utryck och observationer i texterna som framträder som begrepp på den första 
nivån, dvs de samlas till mer abstrakta, men empirinära begrepp på den andra nivån i slutet av varje 
analysavsnitt. 
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Uppläggningen 
Som framgick av det föregående kapitlet är uppläggningen i stort, sedan ämnesområdet och artiklar 
inom varje ämnesområde identifierats: 

• Tematisk analys och en uppdelning av teman i gemensamt stoff och övrigt 
• Genreanalys och en uppdelning i nyhetsmaterial och opinionsmaterial 
• Återgivning av innehåll vilken mycket nära följer tidningarnas texter. 
• Analys av respektive tema med komparativ ansats 
• Diskussion av begrepp som text och analys föder. 

I varje närstudie redovisas för varje år åtminstone ett tema på detta relativt utförliga vis, återspeg
lande mitt arbetssätt, medan jag i de följande ternata går direkt in på analysen och bara väver in en del 
av mina artikelåtergivningar för att spara utrymme och läsartid. Bakom dessa texter ligger givetvis 
samma arbetssätt, dvs jag har inlett med noggranna återgivningar av innehåll, vilka mycket nära följer 
tidningarnas texter. 

Som vägledning för sökandet efter likheter och skillnader mellan tidningarna och som utgångpunkt 
för analys av huruvida en europeisk politisk kommunikation uppträder utgår jag åter från den norma
tiva bild av europeisk politisk kommunikation och det analysschema som fördes fram i kapitel 2. De 
viktigaste frågeställningarna, utgående från Entmans (1993) precisering av framingbegreppet, blir 
desamma i alla tre närstudierna. 

Utrikespolitiken högt på dagordningen 
Kommissionens arbetsprogram för 1993-94 sätter utrikespolitiska frågor högt på prioriteringslistan.1 

Bland de fyra huvudområden som EG:s arbete under perioden skall koncentreras till ingår utrikes
politik i två huvudområden. För det första anses utrikespolitiska insatser som direkt nödvändiga för 
att EG:s övergripande samarbetsmål skall kunna uppnås. Här nämns bl a fastare organisering av rela
tionerna till Central- och Östeuropa, arbete för en bestående och fredlig lösning av konflikten i det 
tidigare Jugoslavien, fördjupning av relationerna till EG:s grannar runt Medelhavet och fortsatt sam
arbete med utvecklingsländer. 

Till dessa nyckelområden hör även inledande av medlemskapsförhandlingar med de nordiska 
länderna och avslutande av förhandlingarna om världshandeln i den s k Uruguay-rundan. För det 
andra ingår utrikespolitik som ett tungt vägande inslag i arbetet med genomförandet av det s k 
Maastricht-fördraget där överenskommelser om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) 
formaliserats. 

Det bör kanske sägas att EG:s utrikespolitiska arbete inte kan ses isolerat från andra arbets
områden. De är invävda i varandra och det kan vara svårt att urskilja om t ex handelspolitiska beslut 
om tullar också har utrikespolitiska motiv, alternativt vilka följder sådana beslut kan få för EG:s 
relationer med yttervärlden. 

I vilken mån uppmärksammar de fyra granskade tidningarna EG:s arbete inom detta prioriterade 
utrikespolitiska fält? Först till de observationer som kan göras om de nordiska tidningarnas bevak
ning av faltet i materialet från den kvantitativa innehållsanalysen. Därefter till närstudierna. 
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Huvudstudien 
Av kapitel 6 framgår att Politiken och Aftenposten 1993 jämförelsevis ofta placerar material på 
utrikessidor, oftare har utrikeskorrespondenter som kanal och oftare har källor inom EG. Politikens 
utbud av utrikesmaterial är oftare daterat EG:s huvudstäder och - framför allt - rapporterar tidningen 
oftare om namngivna EG-aktörer och internationella aktörer, medan de övriga oftare har nationella 
institutioner, organisationer eller personer som aktörer. 

Vi kan också utläsa från den kvantitativa analysen att det finns betydande skillnader när det gäller 
framing - i huvudstudien kallade perspektiv. Däribland framgår att det i fråga om ideologiska pers
pektiv, dvs de av Blumler et al (1983) inspirerade underliggande teman, är de ideologiska perspektiv 
som har en fokusering på europeiska politiska mål som dominerar i Politiken 1993. Det handlar här 
bl a om det egna landets möjligheter/svårigheter att påverka beslut inom EG. Även i övrigt visar inne
hållsanalysen att Politikens bevakning, både absolut och relativt, har en tydlig tyngdpunkt i ett euro
peiskt perspektiv. Tydliga skillnader beträffande framing framträder i de rumsbestämningar, där i 
Politiken 1993 europeiska och globala rumsbestämningar får stort utrymme, medan i de övriga natio
nella rumsbestämningar överväger (tabell 6:5). Det rumsliga perspektivet ser jag således som en indi
kator på graden av domestisering, att istället för europeiska utgångspunkter välja snävare nationella. 

Närstudie av tidningarnas bevakning 
Den samlade mängden artiklar som innehåller bevakning av EG:s utrikespolitik framgår av följande 
ruta. De artiklar som ingår i närstudiens underlag finns förtecknade i bilaga 10:2 i detta kapitel. 

Artiklar om EG:s utrikespolitik 1993 

Tidning Antal (varav kod I) Utrymme (spcm) 
Politiken 23 (17) 1.642 
Hufvudstadsbladet 12 (5) 471 
Aftenposten 8 (3) 442 
Dagens Nyheter 10 (5) 653 

Politiken anslår under urvalsperioden 1993 mer än dubbelt så stort utrymme åt EG:s utrikespolitik 
som Dagens Nyheter och inemot fyra gånger så mycket som de två övriga tidningarna. I Politiken är 
EG:s utrikespolitik i den kvantitativa innehållsanalysen oftare kodat som huvudämne. Eftersom stu
dien avser EG/EU ingår inte samtliga artiklar i tidningarna om utrikespolitiska frågor, utan bara såda
na där EG/EU:s roll uppmärksammas. Alla tidningar har därför ett mycket större utbud av artiklar 
om t ex Balkan-krigen. Vidare vill jag erinra om att studiens urval av artiklar omfattar två hela veckor 
och tre sammansatta s k typveckor, dvs sammanlagt 30 dagar under varje urvalsperiod. Studien om
fattar som tidigare diskuterats både nyhetsartiklar och åsiktsmaterial. 

I det följande analyseras de artiklar som i mitt urval kodats som utrikes-, säkerhets-, 
bistånds- och försvarspolitisk EG-bevakning. Här återfinns således allt som i den kvantitativa 
innehållsanalysen kodats som huvud- eller första biämne för något av de nyssnämnda politik
områdena under urvalsperioden. Jag har analyserat den kvantitativa innehållsanalysens kodningar för 
detta urval. Det mönster som nyss redovisats för hela materialet gäller i hög grad dessa artiklar om 
EG:s utrikespolitik. Snarast framhävs de nyssnämnda skillnaderna i urvalet; beträffande dateringsort, 
kanal, källa, aktör och rumsbestämningar är Politikens europeiska och internationella profil uppen-
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bar, jämfört med de övriga. Det är också klart att Aftenposten därnäst har den klarast utåtriktade 
profilen. När det gäller framing har Politiken ett dominerande inslag av Inflytande och Steg mot en 
lösning i de bägge kodningarna av perspektiv i detta urval av artiklar. Beträffande värderingar, slut
ligen, har Politiken en påtaglig spridning av positiva och negativa värderingar, medan de övriga i 
större utsträckningar är negativa. 

Nu över till gemensamma frågor i de nordiska tidningarnas bevakning av EG:s utrikespolitik - först 
bevakningen av EG:s agerande på Balkan. 

10.1.2 Balkan-krigen i t externa 
Det finns endast två utrikespolitiska frågor med anknytning till EG som alla fyra tidningar upp
märksammar. Som gemensamma frågor under urvalsperioden 1993 återfinns konflikten i det tidigare 
Jugoslavien, i fortsättningen kallad Balkan-krigen (10.1.2-3), och Sveriges förhandlingsstart om med
lemskap i EG (10.1.4). Därefter behandlas inslag under rubriken EG:s utrikespolitik i övrigt, dvs öv
rigt material som respektive tidning uppmärksammat (10.1.5). 

Balkan-krigen behandlas i åtta (8) nyhetsartiklar i Politiken, en nyhetsartikel och en ledare var
dera i Hufvudstadsbladet och Aftenposten samt för Dagens Nyheter två ledare. De redovisas i det 
följande, tidning för tidning, i kronologisk ordning. 

Politiken 
Av Politikens åtta nyhetsartiklar om Balkan-krigen är den första signerad av en medarbetare på hem
maredaktionen, de övriga är författade av tidningens Brysselkorrespondent, Hans Drachmann. Den 
första artikeln är mycket stort uppslagen på Politikens första sida den 29 januari 1993; den sträcker 
sig över sex spalter på förstasidan och huvudrubriken större och mer svärtad än vanligt: 

Helveg vil stoppe Balkan-krigen 
Udenrigsministeren kraever på EF:s vegne offensiv standset 

Det är Danmark som innehar ordförandeposten i EG under första halvåret 1993 och därmed är Dan
marks utrikesminister Niels Helveg Petersen (radikale venstre) ordförande i utrikesministerrådet. Det 
är i den egenskapen han sänt detta "hastebrev" till den kroatiske presidenten Franjo Tudjman med 
krav "om at den militœre offensiv omgående stoppes ". Brevet understryker att EG inte kommer att 
acceptera kroaternas militära aktion, som om den fortsätter hotar alla förhoppningar om att förhand
lingsvägen kunna uppnå avtal för hela det tidigare Jugoslavien. Offensiven förhindrar fredsprocessen 
i Genève och hotar, om den fortsätter, Kroatiens framtid i det internationella samfundet. 

Artikeln framställer den danske utrikesministern som huvudaktör tillsammans med den danske 
försvarsministern Hans Haekkerup (s) som tillsammans med Folketingets försvarsutskott besökt 
NATO:s nya utryckningsstyrka i Tyskland. Försvarsministern står inför en resa till Jugoslavien för 
att själv värdera situationen. En av de stora öppna frågorna är om FN:s säkerhetsråd kommer att be
sluta att sätta in militära styrkor och huruvida danska styrkor kommer att uppmanas att aktivt ingå. 

Utrikesministern vädjar till Tudjman att på alla sätt sörja för god säkerhet för de många EG-
medborgare som befinner sig i området och han understryker att den danska regeringen nära följer 
situationen för de danska trupper som är på plats i området. 

Brevet avslutas med ytterligare en vädjan om fredlig lösning på konflikten och ytterligare en 
hotelse om att hela Kroatiens framtid står på spel, enligt texten "iscer dets mulighed for i fremtiden at 
vœre en fredelig nation og et respekteret medlem af det internationale samfund". 
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Den andra artikeln är införd på "Udland" den 1 februari 1993 under rubriken: 

Ros til serbere for samarbejdsvilje 
Fredsmaegler håber USA vil bakke op bag fredsplan 

Artikeln berättar om EG:s fredsmäklare Lord Owen som i ett timslångt möte i Bryssel orienterat den 
danske ordföranden för EG:s utrikesministerråd, Niels Helveg Petersen, om det förslag till fredsplan 
för tidigare Jugoslavien som framlagts. Detta skall diskuteras följande dag av utrikesministrarna som 
möts i Bryssel och Helveg Petersen uttalar sin förhoppning om att EG skall kunna enas om en 
"megetfast holdning", trots att de både i EG och "resten av verden " finns delade meningar om vilka 
medel som skall tas i bruk. Här säger artikeln bl a att Tysklands förbundskansler Helmut Kohl vill 
häva det gällande vapenembargot mot Bosnien, något som fredsmäklare Lord Owen varnar för. 

Huvudrubrikens "Ros til serbere " avser Lord Owens möte med Helveg Petersen där Owen be
römde serberna för att ha visat samarbetsvilja och där han varnade för eventuella militära aktioner 
eller förstärkta sanktioner. "Man skal ikke bede folk om at vœre konstruktive, og så slå dem over 
hovedet, når de er konstruktive, sagde Owen... " 

Nästa steg i arbetet med fredsplanen är att Lord Owen tillsammans med FN:s fredsmäklare Cyrus 
Vance hoppas kunna övertyga president Clintons nya administration om att ställa sig bakom freds
planen. Detta trots att amerikanerna enligt tidningen New York Times bl a inte är helt nöjda med att 
fredsplanen accepterar en delning av Bosnien. De två medlarna hoppas också kunna förmå USA att 
delta i FN:s fredsbevarande styrkor. 

Den tredje och fjärde artikeln är införda på respektive förstasidan och utrikessidan. Båda är 
daterade den 2 februari 1993 och följer i spåren av arbetet med den s k fredsplanen. 

Advarsel mod indgreb 

Förstasidans artikel upprepar de tidigare varningarna från Lord Owen i samband med mötet med 
"den danske formand for EF: s ministerråd" och en gemensam vädjan från de båda fredsmäklarna om 
världssamfundets uppslutning kring fredsplanen. 

Den ryske premiärministern Viktor Tjernomyrdins uttalande riktar sig också till alla inblandade 
"at Rusland vil modsœtte sig enhver form for militœr aktion mod Serbien ". Hans uttalande gjordes 
dagen innan EG:s planerade utrikesministermöte från vilket den fjärde artikeln rapporterar: 

Enighed om EF:s fredsplan 
Opfordrer FN til at stötte 

Enigheten framhävs i den stora huvudrubriken och i ingressen "EF gav i aftes sin fulde opbakning til 
den fredsplan for det tidligere Jugoslavien, som de to mcegler, Lord Owen og Cyrus Vance, har 
fremlagt. EF oppfordrer samtidig FN:s sikkerhedsråd til på samme måde at slute op bag 
fredsplanen... " 

Artikeln summerar att de tolv EG-länderna avstod från alla uppmaningar till militära ingripanden, 
nya skärpta sanktioner eller andra av de åtgärder som Lord Owen varnat för. Däremot hotar EG-
länderna "endnu en gang " med att ta starkare åtgärder i bruk om parterna inte upphör med 
krigshandlingarna. Om fredsplanen skulle rämna förklarar EG sig vara förberedd til l en total isolering 
av de aggressiva parterna och då inte som hittills enbart den serbiska utan även den kroatiska sidan. 
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Den femte artikeln berättar på utlandssidan den 4 mars 1993 om Europakommissionens beslut att 
anslå medel till krigets offer. 

450 mill, kr til krigens ofre 

Sammantaget framhåller artikeln att detta enbart är den första delen av den hjälp som skall anslås 
under året och att mer drastiska åtgärder behövs för att nå ut med hjälp till de nödlidande offren för 
krigen i det tidigare Jugoslavien. 

Uppgiften att förmedla EG-hjälpen ombesörjs av FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, som 
enligt artikeln får kritik av den ansvarige EG-kommissionären Manuel Marin. "Vi kunne have 
afventet en samlet vurdering fra FN af forholdene i området, men vi synes ikke, der er tid til at sidde 
med hœnderne i skodet... ". Kommissionären informerade på ett pressmöte efter kommissionens 
beslut också om att EG sedan oroligheterna utbröt, har anslagit 2,6 miljarder kronor. "Dermed er EF 
den störste bidragsyder i verden, selv om det ikke er ret mange der ved det... " 

EF fordammer overgreb 

Intill den femte artikeln finns en notis, enligt vilken EG:s politiska direktörer vid ett möte i Köpen
hamn i skarpa ordalag har fördömt stridigheterna i östra Bosniern och de övergrepp som begås av de 
bosniska serberna medan fredsförhandlingar pågår i FN. "Det er helt på sin pläds med en klar 
fordommelse af grusomhederna, sagde Helveg Petersen i en kommentar. " 

Fransk visit hos Nyrup 

Rubriken avser en notis som är införd den 12 mars 1993. Där berättas att Frankrikes Europaminister 
Elisabeth Guigou dagen innan anlänt på snabbvisit hos statsminister Poul Nyrup Rasmussen (s), 
EG:s ordförande. Ändamålet med besöket uppges kort vara att orientera om det möte som Frank
rikes president François Mitterand senare samma dag skulle hålla med Serbiens president Slobodan 
Miloseviç och fredsmäklarna David Owen och Cyrus Vance. 

Den 1 april är scenen förflyttad till FN:s säkerhetsråd där diskussioner pågår om att ytterligare 
lägga press på Jugoslavien för att tvinga de bosniska serberna att underteckna fredsplanen. 

Nej fra USA 
Fredsplan i vanskligheder 

Här framhålls i ingressen att USA motsätter sig EG:s strävanden att utarbeta en internationell 
fredsplan och att dessa diplomatiska upplysningar från Washington väckte "forbloffelse " bland 
EG:s medlemmar av säkerhetsrådet - Storbritannien, Frankrike och Spanien. FN:s generalsekreterare 
Boutros Boutros-Ghali har enträget uppmanat säkerhetsrådet att ställa sig bakom fredsplanen. 

Hufvudstadsbladet 
Balkan-krigen och EG behandlas i Hufvudstadsbladet i en nyhetsartikel och i en ledare. 
Nyhetsartikeln är relativt stort uppslagen på "Utrikes" den 9 mars 1993 och signerad av tidningens 
Bryssel-korrespondent Emily von Sydow. 
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Owen fick stöd för fredsplanen 

Den fredsplan som Lord Owen får stöd för är en nyare version och det är EG:s utrikesministrar som 
vid ett möte i Bryssel ger planen fullt stöd. Det är Lord Owen som framstår som huvudaktör och det 
är genom hans uttalanden som EG indirekt tilldelas en aktiv roll. "Lord Owen förklarade att EG-
ländernas roll i Jugoslavien alls inte skall förringas " och han exemplifierade med att det är 
"européer som har förlorat livet genom sina insatser i FN: s styrkor och hjälpsändningar. " "Om det 
inte hade varit för EG-ländernas insatser skulle 100 000-tals människor ha dött under vintern. " I 
övrigt innehåller artikeln en lång rad uttalanden av Lord Owen om den föreliggande fredsplanen och 
olika tänkbara reaktioner som är att vänta från olika parter i konflikten. 

Nu gäller det FN:s trovärdighet 

Hufvudstadsbladets ledare skrivs av chefredaktör Rafael Paro och är införd den 2 april 1993 och 
direkt föranledd av det just fattade resolutionsbeslutet i FN: s säkerhetsråd om att "alla nödvändiga 
åtgärder är tillåtna i luftrummet ovanför republiken Bosnien-Hercegovina för att tillförsäkra flyg
förbudets efterlevnad i händelse av fortsatta kränkningar. " 

Ledaren kommenterar i ett långt tidsperspektiv utvecklingen av tragedin på Balkan och de inblan
dade aktörernas insatser, däribland EG:s. Här fastslås att det var USA som drev igenom resolutionen, 
det var inte "KSSE-länderna, EU-länderna, NATO-länderna eller WEU-länderna som drev på för 
att någonting konkret skulle uträttas ". Ledaren tydliggör att den europeiska insatsen "varit vag " 
alltsedan krisens uppkomst. "Till en början var man i Europa fåfängt angelägen om att problemen 
skulle lösas i européernas krets. " Här avses med "européernas krets" troligtvis EG eftersom texten 
därefter redogör för USA:s skepsis "till den tyskt influerade EG-uppfattningen att landets sönderfall 
var ofrånkomligt och att de jugoslaviska republikernas självständighet skulle erkännas så snabbt 
som möjligt. " Den vaga europeiska insatsen understryks även i följande tillbakablick: "När krisen 
utvecklade sig till ett skoningslöst inbördeskrig och etnisk rensning började man inom EG alltmer ty 
sig till FN:s säkerhetsråd, med den förhoppningen att USA till slut skulle ta ledningen och med 
utnyttjande av Natos operativa kapacitet sätta makt bakom orden. " Utöver vagheten i EG:s agerande 
antyder ledaren också att i detta tomrum lämnats öppningar som utnyttjats av den serbiska ledningen 
att bedriva expansionspolitik. "I USA har man fäst en större uppmärksamhet vid detta 
grundläggande problem än i Europa. " 

Aftenposten 
Under den första urvalsperioden publicerar den norska Aftenposten i likhet med Hufvudstadsbladet 
en nyhetsartikel och en ledarartikel. Den sistnämnda är införd den 2 februari 1993 under rubrik: 

I maktesleshetens tegn 

Ledaren är direkt föranledd av föregående dags utrikespolitiska debatt i Stortinget om den västliga 
världens maktlöshet och handlingsförlamning i "den blodige borgerkrigen i det tidligere Jugo
slavien... " Debatten kretsade kring FN:s roll och huruvida FN:s säkerhetsråd mot förmodan skall 
lyckas framtvinga en politisk/militär lösning, eventuellt i samarbete med NATO och EG. Senare gör 
ledaren en klar anknytning till nationella norska intressen. Den jugoslaviska tragedin är "for oss her 
hjemme en påminnelse om hvor nodvendig det er å videreutvikle det forpliktende internasjonale 
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samarbejde, både globalt och regionalt. Verdenssamfunnets tafatthet överfar uhyrligheterna på 
Balkan setter også i relieff vår nasjonale avhengighet av det Europa vi er en del av. " 

Oavsett hur problemet beskrivs kan ingen anklaga EG för att ha gått för långt i sitt regionala 
samarbete, menar ledarskribenten. Sett i förhållande till de många religiösa och etniska dimensioner 
som, mer eller mindre latent, ingår i många av dagens konflikter "er det tvert om hevet over tvil at EF 
har en jobb å gjöre... " Ledaren gör en koppling mellan utvecklingen på Balkan och stabiliteten i 
Norges närområde, i Ryssland. En osäkerhetsfaktor med tänkbara konsekvenser "også far oss i vår 
marginaliserte tilvcerelse i en annen utkant av Europa. "Det handlar om att det längs Rysslands 
sydliga och östliga gränser bor 50 miljoner människor tillhörande en islamisk religions- och kultur
krets med stark samhörighet med islamiska grannländer och folkgrupper där. Utvecklingen på Balkan 
kan i hög grad komma att påverka Rysslands stabilitet. Ledaren gör ännu tydligare anknytningen till 
nationella norska intressen när det avslutningsvis görs funderingar kring den kommande folkomröst
ningen om EG-medlemskap. Det återstår att se om ett flertal i det norska folket "gir klar signal far at 
vi skal finne vår plass i EF, bland annet som en konsekvens av den utenriks- og sikkerhetspolitiske 
sårbarhet vi nå får demonstrert... " 

Aftenpostens nyhetsartikel dominerar utrikessidan den 9 mars; rubriken sträcker sig över sex 
spalter. 

EF legger sterkere press på serberne 

Här rapporterar Aftenpostens Brysselkorrespondent Morten Fyhn från EG:s utrikesministermöte 
dagen före, där de tolv EG-länderna förnyar sitt starka stöd till fredsplanen för Bosnien-Herzegovina. 
Fredsplanen väntas på nytt bli föremål för förhandlingar i New York kommande veckoslut. 

EG:s utrikesministrar var eniga om att inte besluta om några ytterligare sanktioner förrän 
fredsplanens öde avgjorts. Danmarks utrikesminister, Niels Helveg Petersen, uttalar på de tolv 
ministrarnas vägnar att det inte finns några alternativ. "Dersom fredsplanen ikke godtas, må EF 
vurdere hva som skal gjores. Det kan bli snakk om et ekstra utenriksministermote, en 
gjennoptagelse av London-konferensen og innfaring av nye og strengere sanksjoner, sa Helveg 
Petersen. " 

EG:s fredsmäklare, Lord Owen, som tillsammans med FN:s representant, Cyrus Vance, utarbetat 
fredsplanen, uttryckte efter ministermötet sitt tvivel om serbernas vilja att godta planen.Owen 
underströk att det är först när alla parter godkänt planen och när FN:s säkerhetsråd gett klarsignal 
som en större fredsbevarande styrka kan sändas till Bosnien. Storbritannien lade under mötet stor 
vikt vid att en fredsstyrka måste vara underställd FN och organiseras av NATO men med en 
sammansättning som omfattar även länder utanför NATO. Artikeln illustreras med en stor bild av 
springande, hukande människor. "SNIKSKYTTERE: folk löper i dekning längs en mur som tjener 
som beskyttelse mot serbiske snikskyttere i Sarajevo. " 

Dagens Nyheter 
Dagens Nyheters båda ledare rörande Balkan-krigen är införda den 30 januari respektive 26 mars 
1993, dvs i början och mot slutet av urvalsperioden för 1993. 

Ingripanden bör ej uteslutas 
Man kan förstå Natos sviktande på Balkan -
kvar står utfästelserna mot vidgat våld 
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Ledaren kommenterar problemen på Balkan, dels i ett långt historiskt perspektiv (1914) och dels i 
termer av det sedan 1991 pågående kriget. Ledaren rannsakar olika alternativa aktioner som disku
terats och rader av aktörer varav EG är en, om enbart i det förflutna. EG kritiseras för sina misstag i 
krigets inledningsskede. "Påföst av Tyskland valde EG i stället (när många ville gå in och avväpna 
parterna) diplomati - medling respektive framkastade erkännanden av först Kroatien och därefter, 
förra våren, Bosnien-Hercegovina ". 

Härutöver beskriver ledaren andra aktörer med delaktighet i det som hänt på Balkan: "Kvar står 
att västvärlden har utfäst sig att begränsa konflikten "; "Något liknande fruktar dagens militär
makter"; "Besluten dröjer i säkerhetsrådet" ; "Man kan förstå Natoländernas sviktande"; "Väst
makterna har sagt att kriget inte får utvecklas till Kosovo och Makedonien (eller Grekland och 
Turkiet) "; "Omvärlden har visat sig oförmögen att påtvinga parterna sin vilja ". I denna mångfald 
av aktörer tillskriver ledaren inte EG någon direkt uttalad roll utöver de refererade misstagen i inled
ningsskedet. Indirekt inkluderas troligen EG även i följande utsaga: "Men eftervärldens dom blir inte 
nådig mot någon part. " Ledarskribenten anar en framtida roll för EG: "Destruktiva följder av kom
munismens fall måste hållas tillbaka om nya europeiska krig ska förhindras. " 

Mot en slagfältets lösning 
Parterna på Balkan exploaterar kusligt EG:s oförmåga, 
USA:s tvekan och Rysslands kris 

Det går lätt att känna igen mönstret från den förra ledaren, när även här EG främst kritiseras för sina 
misstag i inledningsskedet: "EG:s valhänta ingripanden och allvarliga missgrepp (alltför tidiga 
erkännanden etc), oförmågan att överväga beslutsamma påtryckningsåtgärder, gjorde det omöjligt 
att på ett tidigt stadium pressa tillbaka våldet. Därefter kunde medlarna endast försöka göra det 
bästa av en nästan hopplös situation " 

När medlarnas olika insatser berörs nämns deras namn utan angivande av deras institutionella 
hemmahörighet i EG (Lord Owen) respektive FN (Cyrus Vance). Andra aktörer framträder tydligare, 
om än också handlingssvaga, som den nya Clintonadministrationen i USA, "där den nye presidenten 
inte har valt att sätta supermaktens hela tyngd bakom medlarna " Ryssland är en broms i FN:s 
säkerhetsråd och Ryssland visar en tilltagande oförmåga att ansluta sig till västmakterna beroende 
delvis på att "En av krisen i Moskva pressad Boris Jeltsin vågar inte utsätta Rysslands 'traditionella 
vänner ' serberna för hårda påtryckningar. " Ledarens avslutning gör ytterligare en referens till EG 
och där i mer aktuell tid: "Angriparna exploaterar kusligt situationen och får hållas för FN och EG. 
Må Gud förlåta dem som trodde på Europas fred men brast i handling. Offren kan det inte ". 

10.1.3 Balkan-krigen - EG och freden i Europa 
Jag utgår nu åter från de inledningsvis presenterade frågeställningarna och gör ett försök till analys av 
de fyra tidningarnas bevakning av Balkan-krigen. Härav bör skillnaden mellan Politikens närgående 
och fortlöpande bevakning av EG:s engagemang i händelseutvecklingen på Balkan och den mera 
distanserade bevakningen i de övriga tidningarna framgå. 

Sammandraget av Politikens bevakning visar tydligt att EG:s roll i försöken att vända utvecklingen 
av Balkan-krigen ses som en viktig fråga och att det egna landets ordförandeskap också har stor bety
delse. I de löpande uppföljningarna adderas ett flertal sammanhängande sakfrågor och aktörer från 
olika internationella, europeiska och nationella nivåer flätas samman i ett omfattande nätverk. 
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Går det att finna några genomgående likheter mellan de fyra tidningarnas bevakning av EG:s utri
kespolitik under 1993? Endast en fråga, här kallad Balkan-krigen, återfinns i alla tidningar, dock med 
påtagliga skillnader, både i urval och betydenhet. Analysen av materialet sker med det dubbla syftet 
att öka förståelsen för likheter och skillnader mellan tidningarnas bevakning och i förhoppningen om 
att lyfta fram observationer som kan bidra till begreppsbildningen inom området europeisk politisk 
kommunikation. En viss ödmjukhet är påkallad, eftersom observationer om likheter och skillnader i 
materialet i sig inte alltid bär på någon tydlig teoretisk laddning. De kursiverade orden i analys
texterna bildar underlag på en första nivå för en diskussion om begrepp. 

EG och freden i Europa 
Den enda tidning som ger ett betydande utrymme för en kontinuerlig bevakning av EG:s ansträng
ningar att bidra till fredsarbetet på Balkan är Politiken. Åtta nyhetsartiklar, flera av dem stort upp
slagna på förstasidan, ger tillsammans besked om att utvecklingen tillmäts stor betydelse. Vi ser här 
framing i arbete, dvs att ett urval sker och att det framhävs som ett problem med allvarstung politisk 
betydenhet (Entman 1993). 

Raden av aktörer som förekommer i tydliga roller är lång och hemmahörande i den omfattande 
diplomatin kring arbetet med att få till stånd och skapa uppslutning kring fredsplanerna. Att Dan
mark, som medlemsland i EG, innehar ordförandeposten detta halvår behöver närmare analyseras, då 
detta kan vara en bidragande orsak till den danska tidningens ymnigare bevakning. 

Redan i den allra första artikeln betonas starkt att det är Danmarks utrikesminister - rubrikens 
Helveg - som framställer krav till den kroatiske presidenten, men på EG:s vägnar. Även Danmarks 
försvarsminister tilldelas en synlig roll, då han står inför en resa till Jugoslavien för att själv värdera 
situationen. Det egna landet, Danmark, har även flera andra aktörsroller som bl a inbegriper parla
mentet och den öppna frågan huruvida danska styrkor kommer att ingå i en potentiell internationell 
aktion. Den danska regeringen uppges noga följa situationen för de danska trupper som redan är på 
plats i området. Det egna landet är således på ett flertal sätt involverat i EG: s försök att bidra till en 
fredlig utveckling på Balkan. Jag menar dock att Politikens bevakning inte medvetet utnyttjar Dan
marks ställning som ordförandeland till några synliga försök till dansk nationell självhävdelse. När 
danska regeringsmedlemmar agerar som ordförande i olika ministerråd uttalar de sig enbart å EG:s 
vägnar. 

EG-aktörer av skilda slag återfinns i nyhetsartiklarna. En av de mest framträdande är EG:s freds
mäklare Lord Owen, som tillsammans med sin partner, FN-medlaren Cyrus Vance, försöker utarbeta 
en fredsplan som alla internationella aktörer kan sluta upp kring. Fredsmäklaren Lord Owen söker 
förankra tankarna bakom fredsplanen både hos den danske ordföranden för EG:s utrikesministerråd 
och vid EG:s utrikesministermöten, där han även varnar för förstärkta sanktioner eller eventuella 
militära aktioner. Bland andra framträdande EG-aktörer som skymtar förbi å terfinns Frankrikes 
president François Mitterand, som sammanför de två fredsmäklarna och Serbiens president. Detta 
föranleder i sin tur Frankrikes Europaminister att avlägga en snabbvisit hos Danmarks statsminister. 
Kommissionen ingår i den skara EG-aktörer som på olika sätt är involverade i utvecklingen och den 
ansvarige kommissionären, Manuel Marin, tillkännager att Kommissionens beslut om ytterligare 450 
miljoner till offren för krigen i det tidigare Jugoslavien gör EG till den största bidragsgivaren. 

EG:s ansträngningar omfattar enligt rapporteringen uppmaningar till FN:s flyktingkommissariat, 
UNHCR, och FN:s säkerhetsråd och FN:s generalsekreterare, Boutros Boutros Ghali. USA uppges 
motsätta sig EG:s strävanden att utarbeta en internationell fredsplan. Även den ryske premiär
ministern Tjernomyrdin uttalar att Ryssland är mot varje form av militär aktion mot Serbien. Poli
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tikens nyhetsrapportering kretsar kring EG:s deltagande i en lång rad förhandlingar, inom den egna 
kretsen av medlemsländer och med den av EG utsedde medlaren, med parterna på Balkan och med 
andra internationella organ. Intrycket blir att EG ingår i eller försöker att bli en del av den intensiva 
diplomatiska process som väntas leda till ett fredsavtal för hela tidigare Jugoslavien. 

De konkreta åtgärder som EG enligt rapporteringen bidrar med tillhör också diplomatins sed
vanliga arsenal: EG kräver att den militära offensiven omedelbart upphör, EG accepterar inte kroa
ternas militära aktion, EG vädjar om god säkerhet för de många EG-medborgarna i området, EG 
vädjar om en fredlig lösning av konflikten, EG hotar att hela Kroatiens framtid står på spel, EG ger 
sin fulla uppslutning kring fredsplanen, EG-länderna avstår från alla uppmaningar till militära in
gripanden, Kommissionens beslutar om hjälp till krigsoffren, EG:s politiska direktörer fördömer 
stridigheter och övergrepp, EG strävar efter att utarbeta en internationell fredsplan, EG:s utrikes
ministrar ger sitt stöd, EG-länderna hotar "endnu en gang " med att ta starkare åtgärder i bruk, EG 
förklarar s ig beredd att totalt isolera de aggressiva parterna. Politikens nyhetsrapportering innehåller 
så gott som inga värderande inslag. Ett flyktigt kritiskt inslag finns i det nyss citerade "endnu en 
gang men sakligt sett är det heller inte första gången som EG-länderna kommer med hotelser. 

Kommissionens beslut om hjälp till krigsoffren i tidigare Jugoslavien framställs positivt, särskilt 
citatet att EG, sedan oroligheterna startade, sammanlagt anslagit 2,6 miljarder kronor. De finns ett 
inslag av förståelse och medkänsla i artikeln då kommissionären uttalar att EG är den största 
bidragsgivaren i världen, även om det inte är så många som vet det... 

Balkan-krigen och medlemsförhandlingarna 
De andra tidningarnas bevakning är mer sporadisk och distanserad i förhållande till EG:s direkta 
engagemang i Balkan-krigen. Under urvalsperioden 1993 följer de tre andra tidningarna mycket 
ingående de medlemskapsförhandlingar som respektive land står mitt uppe i, eller för Norges del, 
strax skall inledas. Varken Hufvudstadsbladet eller Dagens Nyheter drar några slutsatser av bevak
ningen av EG:s utrikespolitiska dimension beträffande ett eventuellt framtida medlemskap för det 
egna landet. Däremot relaterar Aftonposten EG:s fredsarbete på Balkan till Norges säkerhets
situation, till nödvändigheten att vidareutveckla ett förpliktande samarbete, till den egna margina-
liserade tillvaron i en annan utkant av Europa och därmed även till den norska ansökningen och den 
kommande folkomröstningen. 

Frågan om att betrakta EG med ett nationellt perspektiv får här en oväntad innebörd. Där jag hade 
väntat mig kommentarer och analyser av det egna landets relation till EG:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik, finns en vaghet som är svårtolkad i både Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. 

EG eller NATO? 
I en nyhetsartikel låter Hufvudstadsbladet EG-medlaren Lord Owen framträda som främste exponent 
för EG:s arbete med fredsplanerna. EG:s utrikesministrar ger visserligen sitt fulla stöd till en senare 
version av fredsplanen, men det är huvudsakligen i Lord Owens uttalanden som EG tilldelas en syn
lig roll. Indirekt framgår av Lord Owens uttalanden att EG-ländernas roll i Jugoslavien har kritiserats, 
att han själv anser att denna roll "inte skall förringas att det är européer som förlorat livet och att 
100.000-tals människor skulle ha dött under vintern om det inte vore för EG-ländernas insatser. Var 
den kritik som Lord Owen bemöter har sitt ursprung framgår inte. Hufvudstadsbladets ledare är, som 
man kan förvänta av ledarkommentarer, ännu mer principiell och betraktar utvecklingen på Balkan i 
ett långt tidsperspektiv. Kritiken mot EG:s roll är tydlig, särskilt i relation till USA som är den stat 
som visat handlingskraft. Men ledaren tar samtidigt udden av sin kritik genom att länka in EG i en 
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rad av internationella samarbetsorgan som inte drev på för att få något konkret uträttat på Balkan: " 
KSSE-länderna, EU-länderna, NATO-länderna eller WEU-länderna ". Detta kollektiva ansvar har 
EG en del i, men otydligheten förstärks därtill av uttryck som "i Europa " och "i européernas krets 
I ledarens längre tidsperspektiv har EG alltmer börjat hoppas på en lösning via FN:s säkerhetsråd 
och att USA skulle överta ledningen och med utnyttjande av NATO sätta makt bakom orden. Kon
sekvensen av EG:s valhänthet har dessvärre blivit att ett tomrum skapats, inom vilket den serbiska 
ledningen kunnat bedriva sin expansionspolitik. Granskningen av EG:s insatser på Balkan resulterar 
således i allvarlig kritik. 

Balkan-krigen och norsk säkerhet 
Liksom Hufvudstadsbladet har Aftenposten under urvalsperioden en nyhetsartikel om Balkan-
krigen. Denna påminner i viss utsträckning om Politikens bevakning, där händelserna flyttas närmare 
EG:s beslutsstrukturer och flera aktörer framträder. Utrikesministrarna för de tolv EG-länderna är 
eniga i sitt starka stöd till fredsplanen och om att avstå från ytterligare sanktioner. Det danska ord
förandeskapet uttalar sig på de tolv ministrarnas vägnar om vilka alternativ som kan stå till buds om 
fredsplanen inte godtas: extra ministermöte, återupptagande av London-konferensen. Hotelser om 
nya eller strängare sanktioner kan också övervägas. EG.s medlare Lord Owen klargör de fortsatta 
förhandlingsstegen, tvivel om serbernas samarbetsvilja och beroendet av beslut i FN:s säkerhetsråd. 
Storbritannien framhålls lägga stor vikt vid att FN och NATO tillsammans ansvarar för en eventuell 
freds styrka. 

Både artikelns format, som dominerar utrikessidan, och relativt breda innehåll visar enligt min 
mening att EG:s engagemang och starkare press på serberna anses ha stor betydelse. Som jag tidigare 
nämnt är Aftenposten ensam bland de tre tidningarna, vid sidan av Politiken, att tillmäta EG.s 
utrikespolitiska engagemang en vikt även för det egna landet, vid ett tänkt framtida medlemskap. 
Denna anknytning görs mycket tydlig i Aftenpostens ledare, som även uttrycker en försiktig kritik 
mot EG:s agerande i Balkan-krigen. Att ingen kan anklaga EG för att ha gått för långt i sitt regionala 
samarbete blir slutsatsen, oavsett hur man väljer att beskriva gräsligheterna på Balkan. EG har med 
detta synsätt utan tvivel ett viktigt arbete att utföra och genom att påtala osäkerheten i Norges 
närområde, i Ryssland, påminner ledaren om att stabiliteten inte kan tas för given, inte heller i Norges 
marginaliserade tillvaro i en annan av Europas utkanter. 

Ledaren formar sig till en stark argumentation för ett Ja i den kommande folkomröstningen om 
EG-medlemskap. Det ligger ett uttalat nationellt norskt intresse att Norge skall finna sin plats i EG, 
bland annat som en konsekvens av den utrikes- och säkerhetspolitiska sårbarhet som kommit i dagen. 
Det återstår att se om en majoritet av det norska folket ger en sådan "klarsignal". 

EG och det internationella samfundet kritiseras 
Genom två huvudledare under perioden anger Dagens Nyheter att utvecklingen på Balkan och de 
involverade parternas respektive insatser tillmäts stor betydelse. Det finns likheter med Hufvud-
stadsbladets ledare: det långa tidsperspektivet, värderingarna av de samlade internationella insatserna. 
EG kritiseras för sina misstag främst i krigets inledningsskede och för att ha låtit sig influeras till 
strategiska felbeslut av främst Tyskland. Ytterligare en likhet är att EG:s direkta inblandning inte 
tydliggörs, utan oftast enbart är underförstådd eller ses som en del av större kollektiv som: 
västvärlden, dagens militärmakter, västmakterna eller omvärlden. Likheten återfinns också i 
slutsatserna där EG:s valhänthet, tillsammans med låsningarna i FN och USA:s tvekan, får som 
konsekvens att angriparna kan fortsätta sitt kusliga utnyttjande av situationen. 

222 



Dagens Nyheters båda ledare påminner om att problemen även har anknytning till de destruktiva 
följderna av kommunismens fall. Boris Jeltsin är pressad av krisen i Moskva och vågar inte utsätta 
Rysslands traditionella serbiska vänner för hårda påtryckningar. Även om EG:s roll bäddas in bland 
ett flertal andra mäktiga internationella aktörer och även om EG:s misstag hör det förflutna till blir 
även för DN: s del slutsatsen att EG:s agerande på Balkan får stark kritik. 

Balkan-krigen och synen på EG:s roll i världen 
Politikens rapportering om Balkan-krigen är oväntat omfattande både till frekvens, storlek och place
ring av artiklarna. Oväntat, särskilt med tanke på urvalets konstruktion där slumpmässigt valda dagar 
motverkat möjligheten att fånga upp löpande nyhetsbevakning.2 Intensiteten i Politikens bevakning 
ser jag som en indikator på att EG:s roll på Balkan tillmäts stor betydelse. 

Som en följd av den kontinuerliga bevakningen växer en tydlig bild fram både av EG:s del i det 
politiska arbete som pågår, både inåt inom EG, och utåt mot internationell storpolitik. Bevakningen 
öppnar EG:s interna strukturer med ministerråd, enskilda medlemsländer, statschefer, medlare och 
kommissionärer. Fram växer även bilder av ett ännu större nätverk, med medlarnas försök att bygga 
koalitioner på olika nivåer: uppdragsgivarna, de stridande parterna och den nya Clinton-administra-
tionen. I den omfattande beroende strukturen finns också EG: s beroende av medlemsländerna (Frank
rike och Tyskland), UNHCR, FN och FN:s säkerhetsråd, där i sin tur USA visas ha möjligheter att 
kontrollera förhandlingsprocessen. 

Politikens nyhetsbevakning visar också hur skilda sakfrågor är sammankopplade, kring vilka själ
va den diplomatiska verksamheten rör sig, som de olika etapperna av fredsplanen, skärpta sanktioner 
eller ej, möjligheterna att etablera fredsbevarande styrkor, respektive budgetanslag till krigens offer. 
Verksamheterna är spridda till många platser och institutioner och utspridda över tid. 

Till Politikens mångfald hör också ett sammankopplat nät av aktörer på såväl internationell, euro
peisk som nationell, dansk nivå. Det egna landets roll framgår tydligt, främst i det danska ordfö
randeskapet under perioden. Men vid sidan av ordföranderollen konkretiseras också Danmarks del
aktighet i en vidare mening. Danmark har redan trupper i området, vilkas säkerhet kräver upp
märksamhet, nya danska trupper kan komma att ingå i en FN-styrka. Folketinget och dess för
svarsutskott finns med som aktör i periferin. 

De tre andra tidningarna har större likheter sinsemellan än med Politiken. Alla uppmärksammar 
Balkan-problemen i huvudledare; Dagens Nyheter har till och med två sådana under perioden. Alla 
tre ger uttryck för situationens allvar och alla tillskriver EG en roll, men jämfört med den bild Poli
tiken ger, framstår EG endast som en i raden av organisationer och aktörer, vid sidan av andra inter
nationella organ och bokstavsförkortningar. Hela det storpolitiska och det europeiska engagemanget 
förblir, i jämförelse med Politiken, mycket anonymiserat och de s k transnationella nätverken har inte 
så många synliga beroendeförhållanden till vare sig varandra eller till EG. 

De tre tidningarnas bevakning har likheter även med avseende på kritiken av EG som visserligen 
framförs försiktigt, men alla uttalar sin tydliga besvikelse. Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter är 
överens i sin syn att EG främst gjorde misstag i krigets inledningsskede, dvs bakåt i tiden. Aften-
posten är ensam om att ge frågan en inrikespolitisk betydelse som i sin tur nära förknippas med det 
som brukar kallas interdependens, dvs länders och världsdelars ständigt ökande beroende av 
varandra. Aftenposten ser Balkan-konflikterna i relation till behovet av att utveckla ett förpliktigande 
internationellt samarbete, där det egna landet är starkt avhängigt. Den kommande norska folkom
röstningen om EG-medlemskap ses som helt avgörande för Norges roll. Varken Hufvudstadsbladet 
eller Dagens Nyheter behandlar Balkan-problemen som något som berör det egna landet. De disku
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terar varken i tenner av ett eventuellt kommande medlemskap och därav följande möjligheter till del
tagande i EG:s fredsarbete eller i termer av t ex deltagande i fredsbevarande styrkor. Inte heller några 
långsiktiga ambitioner uttalas, som i Aftenposten, om beredskap till medverkan i utformningen av 
regler för det internationella samarbetet. Till den anonymiserade och distanserade synen på EG som 
finns i både Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter tillkommer alltså att inomnationella politiska 
beröringspunkter saknas. 

Politikens löpande bevakning ger en helt annan insyn i hur EG är uppbyggt och vad EG företar s ig 
och att EG är en aktiv part i ett omfattande utrikes- och säkerhetspolitisk förhandlingsnätverk. Man 
kan uttrycka detta som en säregen blandning av diplomati och förhandlingar, formella och infor
mella kontakter och där blandningen även omfattar inrikespolitiskt deltagande. De tre andra tid
ningarna, med vissa undantag för Aftenposten, tilldelar EG en betydligt mer ogenomskinlig och 
distanserad roll. Det är svårt att skönja vilken sorts storhet som EG är. 

Danmarks roll som ordförandeland uppmärksammas endast i Aftenposten, något som kan förvåna 
mot bakgrund av den uppmärksamhet som ordförandeskapet enligt normala förväntningar borde 
generera och särskilt då när ordföranderollen innehas av ett nordiskt grannland. 

Jag har i huvudstudien på olika sätt uppmärksammat skillnader mellan renodlad nyhetsrappor
tering och t ex ledare och annat opinionsinriktat tidningsinnehåll. Frågan om EG:s roll i Balkan-krigen 
får som synes mycket olika betydelse beroende på om den utsätts för en närgången och löpande 
nyhetsbevakning alternativt om den betraktas på distans och som abstrakt stormaktsproblem. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Hur kan då skillnaderna i bevakningen av Balkan-krigen förstås? Handlar det om redaktionella val, 
nationella förhållanden som påverkar dessa val eller är tidningarnas bevakning att förstå som en del av 
respektive lands relationer till det europeiska samarbetet inom det utrikespolitiska fältet? 

För min del har jag svårt att se att skillnaderna i bevakningen av Balkan-krigen skulle vara resul
tatet av medvetna redaktionella bedömningar. Varför skulle någon tidning bestämma sig för att 
undertrycka den löpande rapporteringen om EG:s fredsarbete i denna del av Europa? Det verkar 
rimligare att anta att Danmarks långa medlemskap i EG, landets ställning som ordförandeland, de 
danska erfarenheterna av EG som en aktör på skilda områden och den danska kutymen att öppet 
diskutera EG:s agerande är de mekanismer som fäller utslaget. Skillnaderna i de nordiska tidningarnas 
bevakning av Balkan-krigen skulle således bättre kunna förstås i termer av nationella förhållanden, 
däribland relationen till EG, inte av medvetna redaktionella val. Bevakningen av Balkan-krigen är ett 
illustrativt exempel på att förklaringsnivåerna är nära sammanflätade och att de inte på något 
tillfredsställande sätt kan separeras från varandra. En alternativ förståelse av de tre ansökarländernas 
tidningar och deras mer distanserade bevakning och kommentarer är tänkbar och nära lierad med syn
sättet att redaktionerna mer eller mindre medvetet styrs av nationella förhållanden. Hit hör dels att 
den bristande nyhetsbevakningen av EG:s engagemang i fredsarbetet på Balkan kan förstås som en 
sidoeffekt av den stora koncentrationen på det egna landets förhandlingsläge. Hit hör även en tänkbar 
redaktionell bedömning att en redan misstrogen läsekrets skulle kunna påverkas i negativ riktning av 
konkreta och troligen upprörande visioner av förpliktande gemensamt europeiskt försvarssamarbete. 

På grund av danska nationella förhållanden ger Politiken en tydligare och rikare bild av vad EG 
söker åstadkomma på Balkan - detta i ett läge då en mera engagerad bevakning av EG:s fredssträ
vanden kunde ha skapat ett starkare opinionstryck på EG att agera ännu kraftfullare. Som jag ser det 
var 1993 en viktig period i utvecklingen av krisen på Balkan och medierna kunde ha spelat en annan 
roll i alla nordiska länder än de att döma av denna studie gjorde. 
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Balkan-krigen och europeisk politisk kommunikation 
Att föra diskussionen längre än hit blir knappast försvarbart. Ytterligheterna ligger alltför långt från 
varandra. I den ena änden återfinns Politiken med en omfattande nyhetsbevakning och i den andra 
änden finns Dagens Nyheter med två huvudledare, men utan inslag av nyhetsbevakning. Nyhets
rapportering respektive ledarkommentarer fyller, som jag ser det, mycket olika funktioner i daglig 
press. Texterna tillkommer under helt skilda arbetsvillkor och de syften och krav som ställs är 
mycket olika. Utgående från de krav som tidigare uppställts på en europeisk politisk kommunikation 
blir min slutsats att tidningarna svarar mot ganska olika former av sådan kommunikation: 

Min analys av de nordiska tidningarnas bevakning av Balkan-krigen leder mig 
sammanfattningsvis fram till att det finns en tydlig skillnad mellan Politiken och de övriga 
tidningarnas innehåll. Den danska tidningens bevakning präglas som jag ser det rader av inslag 
som gör bilden av europeisk politisk kommunikation klarare. 

De övriga tidningarna ägnar EG:s fredsarbete mera begränsat utrymme och bidrar inte till bilden av 
ett ansvarstagande från gemenskapens sida för freden i Europa utan lägger vikten vid det samlade 
internationella samfundets misslyckande att lösa krisen i det forna Jugoslavien. Bara den norska 
tidningen relaterar händelserna på Balkan till det egna landets medlemsförhandlingar och det egna 
landets säkerhetspolitiska utsatthet. 

Jag menar således att denna översikt antyder att det handlar om olika typer av europeisk politisk 
kommunikation. Den ena typen av europeisk politisk kommunikation utmärks av närhet, utgår från 
de politiska mål som står i förgrunden, bygger på synen på EG som en aktiv part i samverkan med 
andra internationella aktörer och inbegriper en analys av svåra frågor. Den andra typen av europeisk 
politisk kommunikation har större distans till frågan, bevakar händelser snarare än förlopp, ser EG 
som en passiv deltagare och avstår från att gå in på de svåra frågorna. Detta är som jag ser det inte 
fråga om att vara positiv eller negativ till EG, dvs att se saker och ting i ett Ja/Nej-perspektiv. I den 
förstnämnda typen av europeisk politisk kommunikation följer man nära EG:s agerande inom ramen 
för de större transnationella nätverken, i den sistnämnda levereras svepande omdömen, ofta nega
tiva, utan närhet till händelseförlopp, olika aktörer och deras bevekelsegrunder. 

Inslag i framför allt Politikens bevakning av Balkan-krigen som framstår som europeisk politisk 
kommunikation ger upphov till, som jag ser det, ett antal begrepp: 

INTRÄNGANDE BEVAKNING/NÄRHET till aktuella spörsmål, till identifierade 
beslutsfattare och andra aktörer 

POLITISKA PROCESSER. Fokus på det underliggande politiska målet - frågan om fred 
på Balkan kan framtvingas - snarare än på enstaka händelser 

DELTAGANDE/MEDANSVAR. Medlemsländer, ministerråd, kommission, 
fredsmäklare, det egna landet är medansvariga, medbestämmande, medskyldiga, 
medspelare, medverkande. 

EU AKTIV I FREDSARBETET och i internationell diplomati; EG bemödar sig att spela 
"en roll i världen" och att påverka fredsarbetet.3 
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SAMVERKAN MED INTERNATIONELLA AKTÖRER krävs för att nå framgång, vilket 
görs tydligt i Politiken. 

10.1.4 Analys av tidningarnas bevakning av den svenska alliansfriheten 
Sveriges förhandlingsstart med krav på alliansfrihet, är den andra frågan som alla fyra tidningar 
gemensamt rapporterar om. Frågan har närmast en indirekt och framtida anknytning till EG:s 
utrikespolitik och därför kan den kommande genomgången göras relativt kortfattad. 

Officiella förhandlingar om medlemskap i EG inleddes den 1 februari 1993 mellan EG:s 
utrikesministerråd och tre ansökarländer: Finland, Sverige och Österrike. Vid förhandlingsstarten 
framförde länderna sina specifika krav och önskemål inom olika områden. Av dessa uppmärksammas 
här endast det svenska kravet på alliansfrihet, vilket är gemensamt stoff för de fyra tidningar som 
ingår i studien. 

Viktiga andra områden där nationsspecifika krav eller behov av särlösningar framfördes var bl a 
regionalpolitikjordbruk, miljölagstiftning, alkoholpolitik och deltagande i den ekonomiska och 
monetära unionen, EMU. Det går förhållandevis lätt att separera ut området 'utrikes- och 
säkerhetspolitik' inklusive alliansfrihet, eftersom denna fråga konsekvent framställs som åtskild, utan 
anknytning till några av de övriga problemkomplexen. 

Sveriges krav på alliansfrihet förekommer i två nyhetsartiklar i Politiken, en nyhetsartikel och en 
ledarkommentar i Hufvudstadsbladet, två nyhetsartiklar i Aftenposten och i Dagens Nyheter 
återfinns frågan i fem nyhetsartiklar och två artiklar av karaktären opinionsbildande. 

En historisk fråga 
Alla fyra tidningarna bevakar frågan om Sveriges alliansfrihet, ett av de krav som Sverige ställer vid 
öppnandet av förhandlingarna om EG-medlemskap. Det svenska kravet och dess exakta ordalydelse 
jämförs främst med Finlands motsvarande förhandlingsöppning och i någon mån med Österrikes 
hållning på denna punkt. Frågan om alliansfriheten får ses mot bakgrund av att denna fråga tidigare 
varit avgörande för Sveriges hållning till den europeiska integrationen (Kite, 1996). 

I alla fyra tidningar framgår att ett intensivt politiskt arbete föregått den slutliga versionen av det 
svenska öppningstalet. Orden har uppenbarligen vägts på guldvåg, vilket särskilt ingående redovisas i 
Dagens Nyheters omfattande publicering (artiklar aviseras på förstasidan, förses med egen vinjett 
och är utrymmesmässigt stort uppslagna). 

Central aktör är i alla tidningar den svenske Europaministern, följd av hans finländska och öster
rikiska kollegor. Dagens Nyheter har en rad hänvisningar till regering och opposition, till 'kraftaxeln ' 
Carl Bildt och Ingvar Carlsson, riksdagen och dess utrikesutskott samt regeringskansliet. Detta är 
inhemska aktörer som i olika skeden haft inflytande på formuleringen av kravet på alliansfrihet. 

Två nyckelbegrepp som delvis stått mot varandra tycks ha varit huruvida den svenska "allians
friheten består" alternativt "alliansfriheten består alltjämt" Formuleringarna tillmäts uppenbarligen 
mycket stor betydelse, att döma av Dagens Nyheters återkommande och ingående redovisning, sam
tidigt som den svenska regeringen uttalar att "kraven på alliansfrihet inte är något att göra affär av ". 

Frågan om EG:s försvarsdimension känslig 
I bjärt kontrast till uppmärksamheten på formuleringarna kring alliansfriheten saknas dock i Dagens 
Nyheter något som helst konkret om vilken form av EG-försvar som det är Sverige önskar stå utan
för. I Politikens rapportering från själva öppningsceremonin hänvisas till det vid toppmötet i 
Edinburg fattade beslutet att Maastrichtfördraget inte tvingar länderna att bli medlemmar av den 
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Västeuropeiska unionen, dvs ingå i EG:s försvarsdimension. Aftenposten skriver om det neutrala 
Sverige för vilket militär- och säkerhetspolitiken länge var hinder för EG-medlemskap, men att den 
radikalt förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa lett till att det nu är ett starkt svenskt 
intresse att delta aktivt och utan förbehåll i den gemensamma europeiska utrikes- och säkerhets
politiken. I Hufvudstadsbladet används uttryck som "utvecklingen av den europeiska försvars
unionen " och sammansättningen "säkerhets- och försvarspolitiken " och "EU:s försvars
dimension ", samtidigt som man för Finlands del, enligt Aftenposten, inte ens utesluter medlemskap 
i NATO i f ramtiden. 

Kvar står mitt intryck av att det specifikt svenska intresset dominerar i alla tidningar. I Hufvud
stadsbladet finns samma nationella syn även för det finska förhandlingsutspelet. Vilken sorts EG-
frågor denna s k försvarsdimension omfattar finns inte redovisat och inga fördrag eller andra former 
av EG-beslut i frågan anförs heller. 

På ett par punkter finns undantag och här får försvarsdimensionen ett något tydligare innehåll. I 
Dagens Nyheter berättar en liten notis om att Kommissionen önskat få ytterligare klarhet om 
Sveriges politik när det gäller "utvecklingen på sikt av av ett möjligt gemensamt försvar". Enligt 
denna TT-notis har EG:s utrikesansvarige kommissionär, Hans van den Broek, gett klartecken för 
den svenska alliansfriheten, då det inte finns något i Maastrichtfördraget som ålägger ett medlemsland 
att bli medlem i den västeuropeiska försvarsalliansen VEU. Kommissionären har tidigare krävt bin
dande löften att Sverige inte ska stå i vägen för en framtida gemensam försvarsstyrka. Detta måste 
anses som viktiga besked vad gäller inslag i ett planerat EG-försvar, viket dock placeras på undan
skymd plats och inte som del av de texter där kravet på alliansfrihet behandlas. 

Här ligger en hund begraven. Dagens Nyheter har, som jag ser det, skygglappar på när det gäller 
försvarsdimensionen och tidningen undviker konsekvent ord som har med militärt försvar att göra. 
Är det så att Dagens Nyheter medvetet försöker undvika att oroa en svensk opinion kring känsliga 
frågor som deltagandet i ett framtida europeiskt försvar? Mörkläggning? En europeisk politisk kom
munikation kan inte växa fram om inte sakfrågan - här EG:s försvarsdimension och VEU - alls tyd
liggörs, än mindre utsätts för diskussion och analys. 

Enligt Politiken erkände den svenske Europaministern inför EG:s ministerråd att EG:s gemen
samma utrikes- och säkerhetspolitik kan komma att utvecklas till ett gemensamt försvar, men att 
detta mål kommer upp till diskussion först 1996. Något liknande citat finns inte i Dagens Nyheter 
som konsekvent undviker att konkretisera frågan om försvar . 

Ytterligare en TT-notis belyser en del av oklarheterna. Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman 
uttalar här kritik mot regeringen för att inte tala klarspråk i förhandlingsinledningen. Kritiken gäller 
militärt samarbete (och frågan om en monetär union) där inledningsanförandet inte alls nämner mili
täralliansen VEU. Schyman anser att regeringen låter bli att tala om de stora frågorna för att uppnå 
en enad svensk front. 

Vänsterledaren pekar här på vad jag uppfattar som en central aspekt av europeisk politisk kom
munikation - att synliggöra samhälleliga politiska alternativ, även känsliga utrikes- och försvars
politiska frågor i Europa. Inte gå som katten kring het gröt. 

Marginella aspekter på fred och säkerhet 
Opinionsmaterialet i Dagens Nyheter tillför ett par inslag som snuddar vid frågan om EG:s försvars
dimension. I sin artikel på DN Debatt gör Gunnel Jonäng, tidigare riksdagsledamot, ett upprop till 
alla de svenska kvinnor som gett upp sitt tidigare fredsarbete och sällat sig till EG-motståndarna. 
Gunnel Jonäng tror att rädslan för att förlora den tidlösa svenska neutralitetspolitiken har styrt den
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na utveckling. Men grundförutsättningarna för neutralitetspolitiken har drastiskt förändrats, menar 
Gunnel Jonäng, och nu håller utopin om ett Europa utan krig på att förverkligas genom EG. Debatt
inlägget formar sig till en stark maning till svenska kvinnor att stödja ett svenskt EG-medlemskap. 
Intressant i sitt klarspråk är Göteborgs Posten vars argumentering sammanfattas under Dagens Ny
heters "Pressgrannar" på ledarsidan. Göteborgs Posten hävdar att det svenska kravet på alliansfrihet 
närmast påminner om en relikt och kan förpassas till historien. Med Sovjetväldets sönderfall för
svann det starkaste motivet för den traditionella svenska neutralitetspolitiken. Därmed är det inte alls 
givet att Sverige skall stå vid sidan av ett framtida EG-försvar och det är politikernas skyldighet att 
gå händelserna i förväg (även om det är obehagligt). 

Även opinionsmaterialet i Dagens Nyheter bär sålunda på ett nationellt budskap, uppfordran till 
kvinnorna att stödja medlemskap och att svenska politiker borde inse det rationella i svenskt del
tagande i EG-försvaret. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Hur kan då skillnaderna i bevakningen av den svenska alliansfriheten förstås? Handlar det om redak
tionella val, nationella förhållanden som påverkar dessa val eller är tidningarnas bevakning en del av 
respektive lands relationer till det europeiska samarbetet inom det utrikespolitiska fältet? 

Det är svårt att med tyngd uttala i vilket ljus man bör förstå skillnaderna i tidningarnas bevakning 
av den svenska alliansfriheten. Å ena sidan är det uppenbart att nationella erfarenheter av respektive 
lands hållning till det europeiska försvarssamarbetet influerat tidningarnas bevakning. Erfarenheterna 
av den sedan länge förda neutralitetspolitiken bör också ha spelat in när det gäller den svenska tid
ningens försiktiga närmande till ämnet försvarspolitik. Det finns en svensk nationell tradition av 
konsensus och icke-debatt i denna sedan länge känsliga fråga, som ju dessutom historiskt varit avgö
rande just för Sveriges relationer med EG. Å andra sidan vill jag inte helt bortse från möjligheten att 
redaktionella val ligger bakom Dagens Nyheters tystnad i försvarsfrågor, ett taktiskt agerande för att 
inte väcka debatt på ett område som kan bli ett besvärligt inslag i en kommande folkomröstning om 
medlemskap i EG. 

Alliansfriheten och europeisk politisk kommunikation 
Av den hittills genomförda analysen torde framgå att det fanns viktiga nyansskillnader i de fyra 
tidningarnas bevakning av den svenska alliansfriheten i samband med medlemsförhandlingarnas 
inledning. Bl a gäller detta i vilken utsträckning man närmade sig frågan om ett europeiskt försvar och 
de tidigare alliansfria staternas roll i detta sammanhang. Frågan kan förtigas eller analyseras. 

Den politiska kommunikationen om alliansfriheten i de nordiska tidningarna fokuseras - i syn
nerhet i Dagens Nyheter - på kontroverser kring formuleringar om alliansfriheten "består " eller 
"består alltjämt inte på frågans essens, frågan om hur ett framtida europeiskt försvar kan komma 
att byggas upp och vilken roll medlemsländerna kan komma att tilldelas i detta sammanhang. Häri
genom blir kommunikationen kring alliansfriheten märkvärdigt präglad av ett svenskt seende. I 
problemuppfattningar, i val av aktörer och förslag till lösningar saknas europeiska aspekter, för att 
inte tala om det vidare perspektiv i tid och rum som kunde vara påkallat i denna fråga. 

Det som framstår som den viktiga skiljelinjen i rapporteringen om det svenska kravet på 
alliansfrihet kan sammanfattas som olika typer av inslag i europeisk politisk kommunikation: 

DEBATT OM EUROPEISK POLITIK, dvs fokus på den långsiktiga politiska frågan, 
försvars- och säkerhetspolitiken i Europa, inklusive de europeiska institutionerna som 
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VEU, eller fokus på dagsaktuell process, det kortsiktiga, förhandlingsinledningen, 
förberedelser, formuleringar och övriga inslag i det förberedande arbetet 

Skiljelinjen kan också ses i termer av öppenhet och insyn i politiska frågeställningar på europeisk 
nivå: 

ANALYS A V SVÅRA FRÅGOR, dvs en öppen redovisning och analys av känsliga och 
kanske smärtsamma frågor som förändrade politiska omständigheter väcker till liv, eller 
en TABUBELÀGGNING A V SVÅRA FRÅGOR som länge hållits utanför den nationella 
debatten. 

10.1.5 Analys av tidningarnas bevakning av EG:s utrikes- och säkerhetspolitik i övrigt 
Vid sidan av hittills presenterat s k gemensamt stoff (Balkan-krigen och Sveriges alliansfrihet) 
analyserar jag i det följande material om EG:s utrikespolitik i övrigt. 

Nyhetsrapporteringen i Politiken omfattar ytterligare tio artiklar med tydlig inriktning på bevak
ningen av EG:s utrikespolitik 1993, opinionsmaterialet ytterligare fyra artiklar. Det innehåll som har 
anknytning till EG:s utrikespolitik - utöver tidigare genomgånget material om Balkan-krigen och 
Sveriges krav på alliansfrihet - omfattar i Hufvudstadsbladet fem nyhetsartiklar och tre opinions
yttringar, i Aftenposten två nyhetsartiklar och tre opinionsinlägg, i Dagens Nyheter inga ytterligare 
nyhetsartiklar med anknytning till EG:s utrikespolitik. Däremot finns utrikespolitik som biämne i 
två omfattande och angelägna debattinlägg i andra ämnen. 

Samspel med omvärlden 
Politikens nyhetsförmedling i stort bibringar mig som läsare en bild av ett sammansatt nätverk av 
utrikespolitiska händelser och förlopp där såväl danska som europeiska aktörer, i synnerhet EG, 
samspelar med den omgivande världen. Exempel på några sådana händelser var den s k utrikes-
ministertrojkans resa till Moskva för förhandlingar om ett partnerskapsavtal med den ryska rege
ringen och samma trojka i förhandlingar med palestinier och Israel för att bidra till återupptagna 
fredssamtal. 

Det danska ordförandeskapet spelar en framskjuten roll, oftast är det Danmarks utrikesminister 
som har huvudrollen. Men därtill kommer att även Danmark som medlemsland framträder, inte 
minst det danska Folketinget, dess utskott och nämnder. Det blir tydligt att EG-medlemskapet även 
sköts på hemmaplan, som en del av den inhemska politiken. Det danska beslutet att utnyttja ord
förandeperioden till att kräva ökat EG-bistånd till tredje världen förefaller vara väl förankrat i ett 
danskt biståndspolitiskt engagemang. Ett liknande förhållande finns i frågan om den Öst-Väst 
konferens om ekonomi och utveckling som Folketingets finansutskott ifrågasätter. Även enskilda 
politiska företrädare, som i frågan om EG-observatörer på Östtimor, utnyttjar en politisk påverkans
möjlighet via det danska ordförandeskapet. En intressant fråga är hur aktivt ett medlemsland, alter
nativt ordförandeland, förväntas vara. Något som illustreras av socialistledaren i Europaparlamentet 
när han ifrågasätter den tidigare danske utrikesministerns kraftiga angrepp på den grekiska regeringen 
i fråga om erkännandet av Makedonien. Kan ett medlemsland visa alltför stort engagemang? 

Som en följd av Politikens nyheter rörande EG:s utrikespolitik blir på köpet även aktörsbegreppet 
rikligt illustrerat. EG:s institutioner som ministerråd, Europaparlamentet, Kommissionen och troj-
kan samspelar sinsemellan och med enskilda medlemsländer. Motsatsen förekommer också - oenighet 
t ex beträffande omfattningen av ett partnerskap med Ryssland. 
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Politikens nyhetsbevakning av EG:s utrikespolitik visar också på ett rikt register av både med-
och motspelare i omvärlden. Här uppträder exempelvis president Jeltsin och den ryska regeringen, 
officiella representanter för PLO och Israel, östländer som har associeringsavtal med EG, Afrika som 
huvuduppgift för EG:s biståndspolitik och Indonesiens regering som EG utövar press på när det 
gäller situationen i Östtimor. Kalendariet ger inblickar i en betydande aktivitet i sådana utrikes
politiska frågor som står uppsatta på Kommissionens arbetsprogram. 

EG:s aktiva roll inom utrikes- och säkerhetspolitiken är tydligt markerad i Politikens bevakning: 
Danmark lägger press på de andra EG-länderna (biståndet), EG backar upp Jeltsin aktivt, den danske 
utrikesministern manar EG att accelerera förhandlingarna med Ryssland, strider inom Kommissionen 
om trojkans förhandlingsmandat, EG håller ett vakande öga på utvecklingen i Östtimor, EG har lagt 
press på Indonesien i andra internationella organisationer, EG förmanar PLO och Israel att återuppta 
fredsförhandlingarna, försöket att höja Europas profil i den haltande fredsprocessen lyckades inte 
(enligt Politikens korrespondent i Jerusalem). 

Politikens pluralism, både i val av t ex nyheter, aktörer och infallsvinklar, erbjuder på köpet 
många tillfallen till kunskapsbildning och insikter i hur den avlägsna EG-politiken uppkommer i 
termer av utspel, förhandlingar, konfrontationer etc, i det som ryms i begreppet "the policy-making 
process 

Debatt om debatten 
Politikens opinionsmaterial är också framträdande, däribland två Kroniken, vars tyngd i dansk 
samhällsdebatt är erkänd.4 

Debattartiklarna har det gemensamt (utöver att de i mitt urval kodats som innehåll rörande EG:s 
utrikespolitik) att de är vittomspännande, faktarika och analyserande, därmed också svåra att göra 
full rättvisa i en hårt komprimerad text. Därför begränsar jag mig till att framhålla ett par utmärkande 
egenskaper för Politikens opinionsmaterial. Det allra första är den ofta återkommande "debatten om 
debatten". Det andra gemensamma draget är det motsägelsefulla och kluvna i skribenternas tilltro till 
idén - EG som utrikespolitiskproblemlösare - men insikter om EG:s misslyckanden i konkreta kon
flikter, ofta baserade på nedslående personliga inblickar. 

Jag återkommer senare till frågan om det är det flitigt använda folkomröstningsinstitutet som har 
gett grogrunden för den i Politiken så ofta förekommande "debatten om debatten". Med återkom
mande folkomröstningar aktualiseras en politisk debatt om EG-medlemskapet och om de vid varje 
omröstningstillfälle konkreta förslagen om att överlämna delar av den nationella bestämmanderätten 
till EG:s institutioner. I den offentliga debatt som både föregår och följer efter en folkomröstning 
verkar det finnas lärdomar att göra.5 

Anders Olgaard varnar i sin Kronik, grundad på analyser av tidigare folkomröstningar, för en de
batt som enbart förs i termer av ekonomiska vinster och ensidigt snäva danska intressen. En sådan 
debatt riskerar sluta i något som liknar prostitution. I tidigare debatter, t ex 1972, handlade det "mest 
om priser på flœsk, kaffe og jord" och många som deltog i den debatten var inte speciellt stolta över 
debattförloppet. Debatten måste enligt Olgaard sätta de generella europeiska problemställningarna 
i fokus och för honom själv är det på det utrikespolitiska området som EG-samarbetet har sina 
grundläggande stora uppgifter . Debatten inför den kommande folkomröstningen (den andra omröst
ningen om Maastrichtfördraget ligger fem månader fram i tiden) måste handla om de bredare utrikes
politiska problemen - att knyta samman Europas olika delar efter Järnridåns fall. De utrikespolitiska 
problemen är, enligt Olgaard, långt svårare att analysera och samtidigt långt mera fundamentala än de 
sedvanliga rubrikbringande som t ex jordbruksstöd och valutaunion. Han uppmanar debattens del
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tagare att fokusera på de utrikespolitiska problemen och målsättningarna och dessutom överväga hur 
det europeiska samarbetet kan utvecklas utan att samtidigt leda till slutenhet och självgodhet. 

I den debatt som Politiken i hög grad står öppen för finns även andra kännetecken värda att lyfta 
fram. Både Kroniken om den s k banan-saken och den stora bakgrundsartikeln om fiskeriindustrins 
rovdrift i tredje världen avslöjar paradoxala och moraliskt upprörande följder av EG: s utrikespolitik. 
Som i all politik är problem inte isolerade från varandra utan sammanlänkade och resultat av åtgärder 
ofta oförenliga. Handelspolitik och protektionism följs åt, liksom Europaparlamentets ratificering av 
ett nytt fiskeriavtal med Senegal, varmed EG:s fiskekvot ökar med nästan 60 %, samtidigt som ett av 
EG finansierat forskningsinstitut varnar för hotade fiskbestånd. I banan-saken faller domen minst lika 
hård över den danska regeringens moral och då särskilt jordbruksministern, som även han är ord
förande i sitt ministerråd, för hans kovändning i förhållande till de rådande danska inställningen och 
för hans tvivelaktiga efterhandsargument. 

Det visar sig att det saknas en liknande inträngande kritisk debatt i de andra tidningarna 1993. 

Försvars- och säkerhetspolitik dominerar 
Hufvudstadsbladet publicerar en vecka före den officiella förhandlingsstarten två stora intervjuer om 
den europeiska försvars- och utrikespolitiken. Att publiceringarna äger rum samma dag ser ut som en 
tanke, till vilken jag återkommer längre fram. 

I den ena intervjun med NATO;s generalsekreterare, Manfred Wörner, är det NATO och NATO:s 
växande europeiska problem som står i förgrunden. Hit hör osäkerheterna rörande den europeiska 
försvarsstyrka som, enligt Maastricht-traktaten, den Västeuropeiska unionen (VEU) är tänkt att 
utvecklas till, i samarbete med NATO. Det råder stora osäkerheter kring framtida relationer mellan 
NATO och ett flertal europeiska säkerhets- och försvarsinstitutioner. Reportaget gör inga uttalade 
referenser till Finlands förestående EG-förhandlingar. Jag ser trots detta en sådan förbindelse i avslut
ningsmeningen: att det inte kan bli aktuellt att släppa in några nya medlemmar, vare sig Finland eller 
Sverige, ens som observatörer, i NATO. 

Ett så dominerande inslag som denna intervju har troligen föregåtts av redaktionell planering och 
ett redaktionellt initiativ. Troligtvis finns det en tanke bakom som knyter artikeln till de kommande 
finländska medlemskapsförhandlingarna. Detta blir åtminstone min egen slutsats och den motsägs 
knappast av det förhållandet att samma dags tidning även innehåller en intervju med Sveriges över
befälhavare, Bengt Gustavsson. Överbefälhavaren argumenterar för ett utökat nordiskt försvars
samarbete. Detta sker dels mot bakgrunden av vissa frågetecken kring EG: s försvarspolitiska union, 
VEU, och huruvida EG-politikerna vid närmare påseende kommer att vara villiga att ta ansvar för 
Nordens speciella säkerhetspolitiska situation. Dels skulle ett nordiskt försvars samarbete bli ange
lägnare om försvarsalliansen NATO försvagas. ÖB uppger att allmänheten gett positivt gensvar på 
dessa tankar, medan politikerna är mer kallsinniga. 

Tillsammans ger de båda artiklarna goda inblickar i de många osäkerheter som vidlåder Europas 
säkerhets- och försvarspolitik och de visar att personer med stor militär insikt definierar problemen 
mycket olika. Försvarsfrågorna får i Hufvudstadsbladet hög prioritet som ett långsiktigt, konflikt
fyllt europeiskt samarbetstema. Att här inte alls görs några generaliseringar till ett inhemskt fin
ländskt intresse eller någon pågående debatt ter sig dock oväntat. Det är min tolkning att själva den 
valda tidpunkten för publiceringarna gör kopplingen närmast till en självklarhet. Säkerhets- och för
svarspolitiken väger tungt inför förhandlingsstarten och tidningen väljer här självständigt att sätta 
frågorna på dagordningen. 
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Finska politiska spelregler 
Desto mera av inhemsk debatt följer i efterhand i spåren av Finlands formella förhandlingsöppnande 
som kommer upp till debatt i den finska riksdagen. Visst missnöje uttrycks över att de folkvalda 
ställdes inför fullbordat faktum och särskilt Vänsterförbundet framför kritik mot att de viktigaste 
finska frågorna, däribland försvarssamarbete och säkerhetspolitik, har behandlats som helt invänd-
ningsfria. En månad senare, efter förhandlingsstarten, rapporteras från den riksdagsdebatt som äger 
rum med anledning av Vänsterförbundets interpellation rörande de nämnda finska EG-målsätt-
ningarna. Utrikesminister Paavo Väyrynen låter förstå att utrikes- och säkerhetspolitiken inte kom
mer att förorsaka några större problem vid ett eventuellt EG-medlemskap och uppehåller sig därefter 
mer vid jordbrukspolitiken. Hufvudstadsbladets rapportering återger den inrikespolitiska efter-
debatten där namnkunniga finska rikspolitiker är huvudaktörer. Det finns en tydlig inrikespolitisk 
kontrovers rörande Finlands eventuella EG-anslutning som är nära förknippad med EG:s utrikes-, 
säkerhets- och försvarspolitik. 

Konflikten kring säkerhetspolitiken är faktiskt genomgående tema i samtliga artiklar. President
kandidaten och chefredaktören Korhonen ger i både en intervju och i de två pressgrannarna sin bild av 
att den finska utrikespolitiken är på drift, att den tidigare neutraliteten och konsekventa utrikes- och 
säkerhetspolitiken offras för att Finland skall kunna gå in i ett EG-medlemskap. Även den ledare som 
citeras med anledning av det norska statsbesöket har säkerhetspolitiken i fokus. Här jämförs de tre 
nordiska ansökarländerna och iakttagelsen att EG-medlemskapet inte verkar vara lika stor ödesfråga i 
Norge får sin förklaring i det faktum att säkerhetspolitiskt är Norge i vilket fall som helst kopplat till 
väst genom sitt medlemskap i Nato. 

Hemmadramatiken är lättförståelig i det inledande förhandlingsskedet. Konflikten för och emot ett 
medlemskap konstrueras i termer av framtida säkerhets- och för svar s allians er. EG: s bredare 
utrikespolitiska roll är däremot märkbart frånvarande och EG som institution, aktör och inter
nationell organisation är i sig mycket avlägsen. Jämfört med Politiken framställs inte EG här som 
något påverkbart eller föränderligt. EG framstår som en avlägsen fixstjärna som man enbart har att 
inplacera sig efter. 

Hufvudstadsbladets bevakning ger på mig ett intryck av att den politiska beslutsprocessen i 
Finland delvis följer andra spelregler. Här erinrar jag om den omfattande publiceringen i Dagens 
Nyheter rörande den politiska beredningen av det s k öppningstalet och de många turerna kring for
muleringen av kravet på alliansfrihet. Motsvarande öppningsanförande var i Finland helt obekant 
även i den finska riksdagen, till dess talet framfördes av Finlands utrikeshandelsminister vid öpp
ningsceremonin i Bryssel. Jag är övertygad om att ett motsvarande förhållande i de tre grannländerna 
av medierna skulle ha rubricerats som skandal, hemlighetsmakeri 1. dyl. Hur den politiska besluts
processen förlöpte i Finland kan inte utläsas i Hufvudstadsbladet. Den problematiska öppenheten 
understryks i det meddelande från det finska utrikesministeriet som publiceras samtidigt med refe
ratet från riksdagens interpellationsdebatt. Landets högsta utrikespolitiska ledning varnar för alltför 
öppen EG-diskussion. Öppenheten ses i rent förhandlingstaktiska termer där man måste räkna med 
att den diskusson som förs i Finland också når motparter i Bryssel. "Man måste noga överväga när 
och med vem man tar upp de olika frågorna "6 

Jag föreställer mig att detta synsätt också får följdverkningar för den inhemska politiska kom
munikationen och därmed även för framväxten av en europeisk politisk kommunikation som skall 
kunna innefatta mångsidig belysning av nya villkor, nya mötesplatser, nya typer av aktörer, kon
flikter och problemlösningar.7 
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En aktiv roll i u trikes- och säkerhetspolitiken 
Aftenpostens innehåll, utöver den s k gemensamma bevakningen, har på en mer abstrakt nivå tydliga 
likheter med Hufvudstadsbladets. EG:s utrikespolitik är främst en fråga om säkerhet, försvar och 
militärt samarbete, inte en generell utrikespolitik i form av EG:s externa relationer och freds- och 
stabilitetsfrämjande diplomati. Båda tidningarna sätter i stora intervjuer dragkampen mellan NATO 
och EG samt oklarheterna kring VEU:s försvarspolitiska ändamål på dagordningen och båda tid
ningarna har entydigt det egna landet som utgångspunkt. 

Samtidigt finns här några skillnader som det känns angeläget att framhålla. Medan det i Hufvud
stadsbladets innehåll främst handlar om huruvida Finland bör ingå i eller avstå från försvars
dimensionen så finns i Aftenposten tydliga uttryck för föreställningen om aktivt deltagande. Om den 
nytillträdde utrikesministern sägs i ledaren (den 3 april) att Johan Jorgen Holst har värdefulla egen
skaper som gör att han fullt ut kan föra in den viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska dimensionen i 
EG-frågan. I samma dags intervju uttalar Holst själv att det i Norges förhållande til EG blir mycket 
viktigt att delta i uppbyggnaden av Europa, även utanför EG. Han nämner särskilt kriget i tidigare 
Jugoslavien och krisen i Ryssland, som ju tillhör Norges närområde. 

Till denna föreställning om Norges mera aktiva deltagande i EG:s utrikespolitik hör även, som 
något av en motbild, det som tidigare kallats Norges västorientering. Aftenpostens utrikeskom-
mentator tycks vara förvånad över den nytillträdde utrikesministerns uttalande att det är viktigt att 
stärka och förnya banden till USA, endast några dagar före Norges förhandlingsstart. Till det natio
nella perspektivet hör också samme kommentators analys av Norges långa och tunga väg mot EG, 
som kantats av en långvarig avvisande hållning inom den politiska klassen i Norge, med inslag av 
antieuropeisk profil. 

Neutraliteten en överideologi 
Av de tre ansökarländernas tidningar avviker Dagens Nyheter mest med avseende på bevakning av 
EG:s utrikespolitik. Som jag tidigare kommenterat leder den redaktionella bevakningen av formu
leringsturerna rörande alliansfriheten inte längre än till de nationella förhandlingstaktiska ordvalen. 
Den långsiktiga grundläggande politiska sakfrågan om planerna på ett europeiskt försvars- och 
militärpolitiskt samarbete ägnas inget självständigt redaktionellt arbete i ett sammanhang där den har 
aktualiserats. I och med att den svenska neutraliteten betraktas som en "överideologi " avhänder tid
ningen sig uppenbarligen samtidigt möjligheterna att utveckla någon europeisk politisk kommuni
kation på området säkerhets- och försvarspolitik.8 

Dagens Nyheter innehåller för den här analysperioden ingen övrig nyhetsrapportering om EG:s 
utrikespolitik. De två debattartiklarna om hur den svenska offentlighetsprincipen riskerar att för
svagas, bl a som en följd av utrikessekretessens förändrade innebörd vid ett EG-inträde, är syn
nerligen tungt vägande inhemska inlägg, men endast avlägset anknutna till EG:s utrikespolitik i 
egentlig mening. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Hur kan då skillnaderna i bevakningen av övriga utrikespolitiska frågor förstås? Handlar det om 
redaktionella val, nationella förhållanden som influerar dessa val eller är tidningarnas bevakning en del 
av respektive lands relationer till det europeiska samarbetet inom det utrikespolitiska faltet? 

Av den hittills genomförda analysen bör det ha framgått att det i stor utsträckning förefaller vara 
nationella frågor: historiska erfarenheter inom försvars- och säkerhetspolitiken, nationell politisk 
kultur, utrikespolitiska traditioner och etablerad nationell ideologi -överideologi - som påverkar 
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bevakningen inom området. Som jag ser det illustrerar denna närstudie i hög grad den betydelse som 
nationella faktorer av olika slag har för bestämning av mediers innehåll. Journalistikforskningens 
fokus på redaktionella förklaringar av hur medieinnehåll konstrueras kan mot denna bakgrund 
behöva kompletteras med nationella och andra kontextuella samhällsinfluenser. 

Följande observationer om önskvärda inslag i europeisk politisk kommunikation destillerar jag 
fram ur bevakningen av övriga utrikespolitiska frågor: 

• EG:s roll i världen. Medierna belyser samspelet med andra internationella aktörer för att 
skapa fred och för att bevaka europeiska intressen 

• - Deltagande i EG:s utåtvända roll. Det egna landet framställs i medierna som en aktiv 
medaktör (i stället för en passiv åskådare) i utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik 

• Debatten om EG:s roll i världen. Den medierade debattens omfång och inriktning är en 
värdemätare på deltagande och förankring i det europeiska 

• - Överideologi utgör hinder för debatt. Vissa frågor tycks vara tabu i relation till det 
europeiska, t ex försvarspolitik i den svenska tidningen och öppenhet kring förhandlingar 
i den finska EG-debatten. 

• - Medlemskap framställs i medierna som förpliktande, utan att för den skull kritik uteblir mot 
EG:s hållning i olika utrikespolitiska frågor. 

10.1.6 Europeisk politisk kommunikation kring EG:s utrikespolitik 1993 

Endast Politiken bevakar EG:s roll i världen 
För urvalsperioden 1993 framträder Politikens bevakning rörande EG:s utrikespolitik som väsens
skild från de övriga. Den löpande nyhetsbevakningen av processer över tiden, liksom av enstaka 
händelser visar på omfattande aktiviteter och en talrik samling aktörer i transnationella utrikes
politiska förhandlingar och diplomati. Det egna landet och nationella danska aktörer deltar i det 
europeiska politiska arbetet som naturliga åtaganden, men utan att något nationellt självintresse 
framhävs. Det är EG som fokuseras i rapporteringen. 

För de tre andra tidningarna är det primärt det egna landets förhandlingar med EG som sätts i för
grunden, något som är såväl förståeligt som journalistiskt rimligt. Fokuseringen på de egna förhand
lingarna döljer dock samtidigt vad EG är med avseende på uppgiften "EG:s roll i världen". EG:s utri
kespolitiska roll ges visserligen en något tydligare kontur i Aftenposten, jämfört med Hufvudstads-
bladet och Dagens Nyheter, men ingen av de tre tidningarna kan innehållsligt mäta sig med Politiken. 

Närstudien stöder resultaten från Huvudstudien 1993 
De iakttagelser som görs i närstudien av de nordiska tidningarnas bevakning av EG/EU:s utrikes
politik stöder i allt väsentligt de resultat som framkommer i den kvantitativa innehållsanalysen. 

Till att börja med vill jag än en gång erinra om att det är den kvantitativa innehållsanalysens 
fördelning på ämnen som resulterat i bilden av tidningarnas olika omfattning/intensitet i bevakningen 
av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Utan den kvantitativa analysen hade en bedömning av de 
enligt Entman (1993) centrala beståndsdelarna i framing (selection and salience) inte varit möjlig. 
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Därtill kommer att den kvantitativa innehållsanalysen för 1993 på flera punkter ger tydliga 
indikationer om flera av de iakttagelser som framkommer i närstudien. Så är omfattningen av debatten 
i Politiken ett fenomen som gäller bevakningen i dess helhet 1993. Vidare ger data beträffande arenor, 
källor och aktörer en samstämmig bild av Politikens tydligare orientering mot det europeiska, och 
därtill nära sammanhängande mer vittomspännande internationella förhållanden Särskilt den detalje
rade nedbrytningen av aktörsbegreppet i den kvantitativa innehållsanalysen ger en tydlig och likartad 
bild som närstudien, dvs att Politiken grundar sin rapportering på ett jämförelsevis stort antal euro
peiska och internationella källor och aktörer. Dessutom framkom att Politiken oftare refererar till 
specifika institutioner än de övriga tidningarna. Bilden av att Politiken ger prov på en närhet till EG:s 
beslutsprocesser är således tydlig redan i den kvantitativa innehållsanalysen. Av aktörsgenomgången 
framgår även Hufvudstadsbladets och Aftenpostens intresse för försvarspolitik, något som ytter
ligare tydliggjorts i närstudien. 

Som nämnts har också mätningarna av vad som kallats perspektiv, ideologiska och problem
perspektiv, lett till en i huvudsak samstämmig bild mellan den kvantitativa innehållsanalysens 
resultat avseende bevakningen i stort 1993 och närstudien avseende utrikespolitik 1993. 

Slutord om utrikespolitiska frågor 1993 
Analysen av tidningarnas utrikespolitiska material i denna närstudie leder fram till en rad iakttagelser 
som enligt min mening kan bidra till förståelsen av hur en framväxande europeisk politisk kommuni
kation ser ut. Det handlar härvid i första hand om att se EG:s roll i världen, att EG samspelar med 
andra aktörer på den utrikespolitiska scenen. Mot detta seende står en mera inåtvänd nationellt 
bestämd syn på EG som en avlägsen och anonym storhet till vilken man nödgas förhålla sig. 

Inbäddad i synen på EG som en aktör som samspelar med omvärlden ligger konstruktionen av det 
egna landets roll. Framställs EG:s utrikespolitik som ett område där medlemslandet, och följaktligen 
även de andra medlemsländerna har en aktiv och förpliktande rolli Deltar man i arbetet och med vil
ket engagemang? Eller är man en passiv åskådare som bara drabbas av de andras beslut? 

En viktig komponent i en framväxande europeisk politisk kommunikation som framträder är den 
inhemska debatten om samarbetets övergripande idéer och om EG:s framtid. Finns den i medierna 
och i vilken grad närmar den sig fundamentala frågor om unionens framtidl Och i vilken grad handlar 
den om utveckling av det egna landets roll i förhållande till överordnade mål? Debatten om debatten i 
Politiken framstår härvid som ett värdefullt inslag i innehållet om det europeiska. Här finns inbäddat 
ett synsätt på demokrati och medborgarskap till vilket jag ska återkomma.9 

Tanken på överideologi som blockering för en debatt om förändrade relationer, nya politiska vill
kor, menar jag är nödvändig för att förstå den försiktighet med vilken Dagens Nyheter närmar sig den 
europeiska försvars- och säkerhetspolitiken. Detsamma kan sägas om det finska debattklimat som 
leder till att hemlighetsmakeri framstår som önskvärt. 

10.2 EU:s utrikespolitik 1996 

10.2.1 Inledning 
När jag nu övergår till att på samma sätt närmare granska motsvarande innehåll för 1996 års urval 
kretsar intresset kring frågan om den europeiska politiska kommunikationen blivit mer likartad i de 
fyra tidningarna sedan 1993. Politikens särställning 1993 kan till stor del vara en följd av det danska 
ordförandeskapet och den förestående danska folkomröstningen. Samtidigt har de tre andra tidning
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arna två års erfarenhet av det egna landets nya förhållande till EG, medlemskap respektive utanför-
skap. Mina förväntningar är att undersökningen av 1996 års innehåll skall göra det möjligt att sätta 
sökarljuset på en komparativ studies huvudintresse, den förändrade nationella kontextens betydelse 
för medieinnehållet. 

Mellan urvalsperioderna för 1993 respektive 1996 har de tre nordiska ansökarländerna genomfört 
rådgivande folkomröstningar, föregångna av intensiva valkampanjer, om medlemskap i EU. Danmark 
höll bindande folkomröstning redan första halvåret 1993 (efter min urvalsperiod) om det som brukar 
kallas Edinburghavtalet (där de fyra danska undantagen fastställdes). Finland och Sverige har varit 
fullvärdiga EU-medlemmar i närmare två år när urvalet för 1996 företas i de fyra nordiska tidning
arna. Folkomröstningen i Norge avvisade medlemskap, men Norge står hela tiden kvar med en nära 
anknytning till EU via det s k EES-avtalet. Under tiden mellan urvalsperioderna har Sverige som nytt 
medlemsland genomfört sitt första val till Europaparlamentet (september 1995) och Finlands mot
svarande val äger rum just i början av 1996 års urvalsperiod, den 20 oktober. 

Alla dessa mellankommande händelser bör enligt mina egna förväntningar, tillsammans med det 
faktum att inget av länderna längre innehar någon ordföranderoll i EU som Danmark gjorde 1993, öka 
likheterna i de nordiska tidningarnas bevakning under 1996. 

Det ligger i själva undersökningsdesignen en förväntan om att det faktiska medlemskapet bör syn-
liggöra en europeisk politisk kommunikation i de nya medlemsländernas tidningar. Ett centralt argu
ment i folkomröstningskampanjerna var att ett medlemskap gör det möjligt att påverka EU:s policy 
och beslut.10 Det slag av europeisk politisk kommunikation som tydligt präglade Politiken 1993 bör 
därmed också gå att urskilja för den finska och den svenska tidningen 1996 även vad gäller bevak
ningen av EU:s utrikespolitik. För Aftenpostens del borde inte samma intresse förväntas, utom 
möjligen på de snävare ekonomiska samarbetsområden där ju Norge, via EES-avtalet, berörs i samma 
grad som medlemsländer i övrigt. 

Sju arbetsområden på programmet 
På liknande sätt som 1993 är utrikespolitiska frågor högt prioriterade i Kommissionens 
arbetsprogram för 1996.11. 

Arbetsprogrammet framhåller sju arbetsområden som särskilt avgörande varav två sådana är 
förberedelser för utvidgning med central- och östeuropeiska länder och förstärkning av "Europe's 
presence in the world". 

Förberedelserna för upptagande av nya medlemsländer i Unionen är nära knutet till den s k Rege
ringskonferensen som under 1996 skall föreslå anpassningar av unionens institutionella struktur. Be
roende på resultaten från IGC, the Intergovernmental Conference, står även Malta och Cypern på 
listan över länder med vilka medlemsförhandlingar kan inledas. 

Att utöka Europas närvaro i världen är ett synnerligen sammansatt arbetsområde som både om
fattar samarbete med andra regionala samarbetsblock i Latinamerika, Asien och på närmare håll, t ex 
Medelhavsregionen. Här ingår inititativ för att stödja ekonomisk och politisk integration i Baltikum, 
samarbetsavtal med Kroatien, Makedonien och Slovenien och samarbete och partnerskap med Ryss
land och tidigare sovjetiska stater. 

EU: s biståndsarbete skall öka i effektivitet och kvalitet gentemot de s k ACP-länderna, vari ingår 
utvecklingsländer i Afrika , Karibiska havet och Stilla havet.12 

EU:s utrikespolitiska ambitioner , "A strong European presence in the world", är ytterst 
beroende av om regeringskonferensen kan enas om ramarna för en gemensam utrikes- och säkerhets
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politik. Alla relationer med icke-medlemsländer skall präglas av fredstänkande och respekt för demo
krati och mänskliga rättigheter. 

Kommissionens arbetsprogram omfattar även snabba och effektiva åtgärder till stöd för katastrof-
offer i skilda delar av världen samt förebyggande krisåtgärder. 

Huvudstudien 
Av kapitel 6 framgår att utbudet som helhet i Politiken 1996 har dateringsorter i EU:s huvudstäder 
och i övriga europeiska huvudstäder i större omfattning än de andra tidningarna (diagram 6:3). 
Politikens material kommer oftare från korrespondenter (diagram 6:2), källorna återfinns oftare inom 
EU (diagram 6.4), aktörerna finns markant oftare inom EU eller internationellt (diagram 6:5). I någon 
mån finns Aftenposten även 1996 med som avvikande, t ex i fråga om källor och aktörer, med en 
mera europeisk eller internationell profil än de två övriga tidningarna. 

Vi kan också utläsa från den kvantitativa analysen att det finns betydande skillnader när det gäller 
framing - i innehållsanalysen kallade perspektiv. Skillnaderna är i huvudsak de som observerades för 
1993 års material om utrikespolitik. Således framgår att det i fråga om Ideologiska perspektiv, dvs de 
av Blumler et al (1983) inspirerade underliggande teman, att de perspektiv dominerar i Politiken som 
inriktas på de övergripande gemensamma målen (diagram 6:10). Bl a handlar dessa om det egna 
landets möjligheter/svårigheter att påverka beslut inom EG. Politikens bevakning avser, både absolut 
och relativt, relativt ofta Inflytande (tabell 6:8). Skillnader framträder också i Rumsbestämningar, där 
Politiken även 1996 använder sig av europeiska och globala rumsbestämningar, medan i de övriga 
nationella perspektiv överväger (tabell 6:5). Skillnaderna förefaller på denna punkt dock ha minskat 
sedan 1993. 

En viss skillnad gentemot 1993 års material förefaller vidare vara att Dagens Nyheter har en mera 
positiv sammanlagd värdering av utrikespolitiska frågor inom EU 1996 än 1993. Politiken präglas 
1996 av påtagligt positiva värderingar kring Solidaritet, dvs intern sammanhållning inom EU, och 
Öppenhet, dvs en öppen hållning till omvärlden, på det utrikespolitiska området, tydligt negativa 
beträffande Enighet, dvs likartade uppfattningar inom EU. 

Från den kvantitativa innehållsanalysen vet vi redan att Aftenpostens totala bevakning drastiskt 
minskade mellan 1993 och 1996; jämfört med 1993 halverades 1996 omfattningen av tidningens ma
terial om EU. Politikens total utrymme för EU-bevakning är i stort detsamma båda åren, medan 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter väsentligen utökade bevakningen 1996 (tabell 6:21). Det 
fulla medlemskapet bör för den finska och svenska tidningen föra med sig att EU-frågor av skilda 
slag, inklusive EU:s utrikespolitik, bevakas med större eftertryck än under den villkorade situation 
som rådde 1993. Överraskande nog har både Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter mindre utrym
me anslaget för EU:s utrikespolitik 1996, medan Aftenposten tvärtom har större omfattning än mot
svarande bevakning 1993. 

Närstudier av tidningarnas bevakning 
Hur tidningarna uppmärksammade EU:s utrikespolitiska ansträngningar för urvalsperioden 1996 
analyseras i det följande. Så långt möjligt följer analysen samma utgångspunkter och vägledande 
frågeställningar som 1993 års bevakning (jämför 10.1.1). 

Den samlade mängden artiklar som innehåller bevakning av EU:s utrikespolitik för urvalsperioden, 
sista kvartalet 1996, framgår av följande ruta. Åter anslår Politiken mera - tre till fem gånger så 
mycket - utrymme åt EU: s utrikespolitik som de övriga tidningarna, av vilka Aftenposten ägnar näst 
mest utrymme åt ämnet. 
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Den följande analysen bygger på textnära sammandrag av tidningarnas artiklar. Först beskrivs vad 
som kan kallas gemensamma frågor, dvs sådana frågor som alla fyra tidningar (eller åtminstone tre) 
uppmärksammar separat för var och en av tidningarna. I dessa beskrivningar skiljer jag mellan det 
renodlade nyhetsmaterialet och opinionsmaterialet som kan innefatta såväl ledare och redaktionella 
analyser/kommentarer som inslag av debattartiklar, insändare och pressgrannar. 

Artiklar om EU:s utrikespolitik 1996 

Tidning Antal (varav kod I) Utrymme (spcm)) 

Politiken 32 (23) 1.744 
Hufvudstadsbladet 6 (2) 360 
Aftenposten 12 (5) 560 
Dagens Nyheter 13 (8) 312 

Därefter analyseras i vilken utsträckning en europeisk politisk kommunikation växer fram och 
vilka eventuella skillnader som föreligger mellan de nordiska tidningarna och hur dessa kan förstås i 
ljuset av de förklaringsperspektiv som tidigare utnyttjats i undersökningen. På samma sätt som i 
analysen av 1993 års material är en viktig utgångspunkt de av Entman (1993) betonade inslagen av 
framing, urval och betydenhet (selection and salience). Liksom tidigare kursiveras uttryck och andra 
observationer i texterna som tycks kunna ge underlag, på en första analysnivå, till begrepp som 
fångar något väsentligt av europeisk politisk kommunikation. Dessa samlas efter varje analysavsnitt 
till begrepp på den andra nivån. 

Nu över till gemensamma frågor i de nordiska tidningarnas bevakning av EU: s utrikespolitik mm 
1996. 

10.2.2 Gemensamma frågor 
I den totala mängden bevakning återfinns enbart en händelse, där EU:s utrikespolitik står i förgrun
den, vilken samtliga fyra tidningar uppmärksammar under urvalsperioden 1996. Det är det extrain-
kallade toppmöte som äger rum i Dublin i början av oktober månad. (Det planerade ordinarie topp
mötet som avslutar Irlands ordförandeperiod äger rum i december). Toppmötet i oktober kallas här 
Minitoppmötet och utgör den enda gemensamma frågan, medan övriga nyhetsteman analyseras utan 
föregående redovisning av textåtergivningar. Min innehållsbeskrivning återges för Minitoppmötet. 

När jag lättar på kravet att alla tidningar skall ha bevakat en fråga och granskar vilka frågor som 
återkommer i åtminstone tre nordiska tidningar, tillkommer följande utrikespolitiska ärenden: 

EU:s roll i Mellersta Östern 
(Politiken, Aftenposten, Dagens Nyheter) 
Intervention i Zaire och Rwanda 
(Politiken, Aftenposten, Dagens Nyheter) 

- EU:s östutvidgning och NATO 
(Politiken, Hufvudstadsbladet, Aftenposten). 
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Efter att tidningarnas innehåll analyserats beträffande dessa frågor gör jag en summarisk genomgång 
under rubriken "EU:s utrikespolitik i övrigt", där respektive tidnings uppmärksamhet på andra EU-
relaterade utrikes- och säkerhetspolitiska problem synas. 

10.2.3 "Minitoppmötet" i texterna 

Politiken 
Minitoppmötet behandlas i en nyhetsanalys i Politiken, en ledare i Hufvudstadsbladet, en nyhets
kommentar i Aftenposten och en nyhetsanalys i Dagens Nyheter. Politikens nyhetsanalys är införd 
den 7 oktober på en nyhetssida rubricerad "EU-topmode ". Artikeln är författad av Brysselkorres
pondenten, Michael Seidelin, och en utsänd medarbetare, Claus Blok Thomsen. 

En hånd på rattet - nå 

Författarna uttalar stor tillfredsställelse över toppmötets beslut att det skall bli "mer fart på EU-
arbejdet". Främst är det tempot i den pågående regeringskonferensen som skall skruvas upp, så att 
EU står berett att inleda förhandlingar med flera centraleuropeiska länder om medlemskap i unionen. 
Det var huvudbudskapet från både förbundskansler Helmut Kohl, president Jacques Chirac, 
premiärminister John Major och statsminister Poul Nyrup Rasmussen efter minitoppmötet. 

"Problemet er blot, at de samme beslutninger blev taget i juni i Firenze, og at der blev lagt op til 
dem for snart et år siden i Madrid". Men nu är många tunga aktörer överens om att regerings
konferensen måste ta itu med kärnan i förhandlingarna. Helmut Kohl lägger tonvikten vid de insti
tutionella reformerna, som t ex frågor om Kommissionens storlek, Kommissionsordförandens makt, 
organisationen av ordförandeskapet samt Parlamentets roll i förhållande till de nationella parla
menten. Avgörande förutsättningar för en utvidgning med flera medlemsländer är ökad användning av 
majoritetsbeslut och en förändrad röstviktning mellan medlemsländerna. 

Både den franske Europaministern Michel Barnier och hans tyske kollega Werner Hoy er var i 
samtal med Politiken överens om att mindre viktiga frågor får läggas åt sidan. Enligt flera diplomater 
som Politiken samtalat med är ett typiskt sådant område miljön, "hvor det ser sort ud med 
udsigterne for det danske onske om en prœcisering og skcerpelse af milj ogarantien ". 

Enligt franska diplomater kommer frågan om ett mera flexibelt samarbete främst att aktualiseras i 
det utrikespolitiska samarbetet och här väntas Frankrike och Tyskland lägga fram ett förslag inom 
den närmaste månaden. Författarna påtalar att frågan om sådan flexibilitet "slet ikke vœret berört i 
den danske debat endnu ". Danmark riskerar, med ökad flexibilitet i samarbetet, att regelmässigt 
ställas inför frågor om deltagande och därmed ökad integration "i nye uddybede former for sam-
arbejde ". Så även om unionståget kör långsamt så kör det, "og iscer den danske offentlighed skal 
vœre opmcerksom på, at tempoet bliver sat op... " 

En liten tröst kan finnas i insikten att inte ens det fransk-tyska partnerparet alltid vet hur stegen 
skall tas, de är bl a oeniga om hur den gemensamma utrikespolitiken skall organiseras. "Samtidig 
spiller landene for galleriet ved at stille forslag, de reelt ikke har dœkningfor". Men i motsats till 
Danmark så vet deras politiska ledare vart de vill komma. 
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Hufvudstadsbladet 
Den finländska tidningen kommenterar minitoppmötet i en ledare den 8 oktober vars rubrik lyder 

Dvärgarnas toppmöte i Dublin 

Rubriken är ett instämmande med den kritiska hållning som uttalats i den tyska tidningen Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Ledaren ger uttryck för en tydlig besvikelse över att, trots allt tal om att för
stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, så "lyckades stats- och regeringscheferna 
inte ens enas om ett uttalande om den senaste krisen i den israelisk-palestinska fredsprocessen ". EU 
blev inte ens inbjuden att delta i förra v eckans medlingsmöte i Washington, på grund av att "Frans
männen håller så hårt på den arabiska sidan... " Ledaren instämmer med USA: utrikesminister 
Warren Christopher som tyvärr har rätt "då han uppmanar EU att i utrikespolitiken koncentrera sig 
på vad unionen är bäst på - att betala. Så är det i Jugoslavien, och så är det i Palestina. " 

Toppmötets egentliga uppgift var att ge EU:s pågående regeringskonferens en skjuts framåt, efter 
initiativ av Frankrikes president Jacques Chirac. Konferensen handlar enligt ledaren huvudsakligen 
om att bygga ut den gemensamma utrikespolitiken och att omforma EU:s institutioner så att den 
förestående öst- och sydutvidgningen blir möjlig att genomföra. Ledaren framhåller att uppgiften inte 
är lätt, då både regeringskonferensen, utvidgningen och den monetära unionen EMU intimt hänger 
ihop och då "EU:s olika målsättningar inte stöder varandra, snarare tvärtom ". Att nu t ex för
handla om medlemsländernas rösträtt ter sig mindre motiverat när alla vet att processen måste göras 
om när nya medlemmar tillkommer. Utformningen av "en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik 
blir minsann inte lättare av att antalet medlemsländer ökar". 

Ledaren pekar på ett flertal andra stora problem där Storbritanniens motvilja mot ökad över
statlighet och bristen på medborgerligt stöd för integrationsprojektet visar att "av euforin från slutet 
av 80-taletfinns inte mycket kvar". En bild växer fram av ett EU "som sysselsätter sig med abstrak
ta problemkomplex, meningslösa regelverkoch kabinettdiplomati... " Ledarens summering blir 
avslutningsvis att "Menings- och resultatlösa toppmöten som det i Dublin gör inte saken bättre ". 

Aftenposten 
Den norska tidningen publicerar en omfattande kommentar på ledarsidan den 9 oktober. Det är 
tidningens Brysselkorrespondent Ole Mathismoen som reflekterar över minitoppmötet i Dublin 
under rubrik 

EU utsetter den politiske unionen 
Vil ikke: EU blir ingen politisk union 
på denne siden av år 2000. Folk flest vil ikke -
og statssjefene tor ikke 

Minitoppmötet satte i realiteten slutgiltigt punkt för några sådana genomgripande reformer som 
skulle göra EU till en fullvärdig politisk union före år 2000. Kommentatorn framhåller att av 
regeringskonferensens ursprungliga dagordning är det resterande innehållet mycket magert och 
spådomarna om att regeringskonferensen enbart kommer att företa en mindre upputsning av 
Maastricht-traktaten har slagit in. "Det er sogar tvilsomt om man vil klare å reformer e og 
effektivisere EU:s institusjoner for nye medlemmer i ost onskes velkommen ". 

240 



En centralt placerad observatör sammanfattar situationen "med at idéen om en politisk union ikke 
har bcerekraft for oyeblikket. På godt norsk betyr det at folk flest ikke har den minste lyst til å gi mere 
makt til Brüssel De er faktisk sterkt imot det". 

Fruktan för väljarnas reaktioner styr. Val förestår i både Storbritannien, Frankrike och Tyskland 
och regeringarna får svårt nog att överbevisa sina väljare om att valutaunionen är nödvändig och 
viktig. Alla kommer väl ihåg, säger kommentatorn, "sjokket efter at Maastricht-traktaten ble 
undertegnet. Folk reiste seg i protest og truet en stund med å kullkaste hele unionsavtalen 

Opinionsmätningar visar i flertalet EU-länder en majoritet mot valutaunionen. Storbritannien som 
alltid får bära skulden för sina blockeringar har andra EU-länder med sig. I ett sådant läge vågar 
regeringarna inte pressa på med IGC-reformer. Enligt kommentatorn är det mest sannolika att 
regeringskonferensen avslutas med ett hektiskt slutlopp och hästhandel. Andra "iakttagere og 
analytikere synes å vcere enige om " att man lyckas etablera ett nytt sekretariat för utrikespolitik 
under Ministerrådet men att "EU:s utenrikspolitik förblir på et mellomstatligt nivå, hvor alle 
medlemmene kan nedlegge veto " 

Dagens Nyheter 
Den svenska tidningen publicerar också en nyhetsanalys, den 7 oktober, skriven av korrespondenten 
i Bryssel, Ingrid Hedström. 

EU-tåget ångar på 
Efter Dublin. Regeringskonferensen 
går mot sin fullbordan 

Även om EU-ledarna gratulerade varandra efter ett lyckat toppmöte och kunde anse sig galant ha 
klarat målet att ge en kraftfull politisk impuls till den pågående regeringskonferensen om EU:s fram
tid så fastslår skribenten att de svåra frågorna kvarstår. Kommer inte de politiska ambitionerna att 
sättas lågt för att Storbritannien ska kunna skriva på en ny EU-grundlag, oavsett om landet regeras av 
John Major eller av en nytillträdd Tony Blair? Kommer de förändringar som antas vid kommande 
EU-toppmöte i Amsterdam i juni att bli tillräckligt långtgående för att beslutsmaskineriet ska kunna 
fungera i ett större EU med fler medlemmar? 

Till de svåra frågorna som "sopades under mattan " och som det "numera talas väldigt tyst om 
hör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). Det ansågs från början vara regerings
konferensens viktigast uppgift att stärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, helst ge
nom att införa majoritetsomröstningar. Till och med Tyskland tycks enligt artikeln berett att nöja sig 
med "kosmetiska förändringar", där man tillsätter en "herr eller fru Gusp " som EU-talesman och 
en analysgrupp för att göra utrikespolitiska bedömningar "som medlemsländernas underrättelse
tjänster och utrikesdepartement tydligen inte anses klara av " 

Ytterligare en av de stora frågorna, att utveckla en "europeiskförsvarsidentitet" verkar ha blivit 
mindre angeläget att komma vidare med. Utvecklingen inom Nato och Frankrikes minskade ambi
tioner att skapa en europeisk försvarsidentitet utanför Nato har minskat trycket på den här frågan. 
Kanske inför man, tror skribenten, i linje med det svensk-finländska förslaget, ett samband mellan 
EU och militäralliansen VEU:s fredsbevarande insatser. Majoritetsomröstningar däremot "ligger 
man lågt med ". 
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Den svenske statsministern förutspår att de hetaste frågorna i regeringskonferensens slutskede 
kommer att bli de "som gäller maktbalansen mellan stora och små länder ". "Och efter hård 
hästhandel bör det gå att komma fram där. " 

Oavsett vilka resultat regeringskonferensen avsätter kommer utvidgningsförhandlingar som ska 
inledas sex månader efter regeringskonferensens slut - " att ställa nya krav på uppslitande för
ändringar inom EU. Det hittillsvarande arbetet "kommer att framstå som en lätt förövning". 

10.2.4 Minitoppmötet visar brist på politisk handlingskraft 
Liksom 1993 är det få händelser som av alla fyra tidningar värderats som tillräckligt viktiga eller 
angelägna för att passera tröskeln för bevakning och införande. Inom det utrikespolitiska området är 
det enbart det som här kallats Minitoppmötet som bevakas av alla fyra tidningar. 

Spel för gallerierna 
Ett EU-toppmöte utgör en självklar begivenhet dit tidningarna skickar minst en korrespondent och 
även ett extrainkallat minitoppmöte planeras tidigt in i den redaktionella arbetsfördelningen. Detta 
följer den rutin som Tuchman (1978) inrymmer i begreppet nyhetsnätet, det nät som läggs ut för att 
maximera chanserna att fånga upp nyheter när de väntas inträffa och även där de väntas inträffa. 

Närstudien av de fyra tidningarnas rapportering från minitoppmötet i Dublin blir ett hittills ensta
ka intressant exempel där alla ger prov på vad jag kallat europeisk politisk kommunikation. Här vill 
jag erinra om att betydligt mer rapportering förekom runt toppmötet, men för just den aktuella 
granskningen utnyttjas enbart den del av urvalet som fokuserar på olika sidor av EU:s utrikespolitik. 
Det som därtill underlättar analysen av just denna bevakning är att alla fyra artiklarna är s k nyhets
analyser (dit jag räknar Hufvudstadsbladets ledare 8 oktober) där skribenterna är friare att uttrycka 
värderingar och åsikter än i renodlad nyhetsrapportering (åtminstone enligt en traditionell uppfatt
ning av professionell nyhetsideologi). 

Samstämmigheten är mycket stor mellan skribenterna både vad gäller händelsen i sig; toppmötet 
var inte särskilt framgångsrikt vad gäller regeringskonferensens utveckling och de viktiga politiska 
frågor som står på dess dagordning. Regeringskonferensen handlar om EU:s framtid, om att reformera 
EU:s institutionella strukturer, vilket i sig är en nödvändig förutsättning för att fullfölja planerna på 
att utvidga EU med nya medlemmar från Central- och Östeuropa. Regeringskonferensen tillkom 
främst för att förstärka EU: s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och det just avslutade 
toppmötet inkallades för att ge regeringskonferensen behövlig skjuts framåt. 

Det finns även tydliga skillnader mellan tidningarna, t ex när det gäller vilka huvudaktörer som 
framträder i artiklarna. Politiken uppvisar ett stort register av både statschefer och medlemsländers 
politiska företrädare i övrigt, diplomater och den egna statsministern. Flera av aktörerna är också 
Politikens källor. Aftenpostens analys har, i motsats till Politikens, medlemsländerna i s tort som 
aktörer utan några namngivna representanter eller specificerade funktioner. Ett undantag är omnäm
nandet av förbundskansler Kohl och hans ett år gamla uttalande. Till den mer anonymiserade situa
tionen hör även Aftenpostens källor av typ 'en centralt placerad observatör' eller 'iakttagare och 
analytiker'. De två andra tidningarna, Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, liknar härvidlag mer 
Aftenposten med färre och mer distanserade aktörer. Samtidigt är det Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter som vidgar kretsen av aktörer till betydelsefulla icke-europeiska maktcentra. Hufvudstads
bladets ledare instämmer med USA och utrikesminister Warren Christopher som med anledning av 
den israelisk-palestinska fredsprocessen uppmanar EU att koncentrera sin utrikespolitik till det man 
är bäst på, nämligen att betala. I Dagens Nyheter förklaras EU:s nedprioritering av frågan om att ut
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veckla en europeisk försvarsidentitet bland annat av utvecklingen inom NATO och Frankrikes för
bättrade relationer till NATO. 

Brist på politisk handlingskraft 
Tidningarnas värderingar liknar i mångt och mycket varandra, både av toppmötet i sig och av rege
ringskonferensens förväntade resultat. Toppmötets beslut saknade politisk kraft; enligt Politiken har 
samma beslut fattats flera gånger tidigare och Hufvudstadsbladet uttalar sin besvikelse över att man 
inte ens lyckades ena sig kring ett uttalande om krisen i fredsprocessen mellan Israel och Palestina. 
Enligt Dagens Nyheter var det mycket som sopades under mattan vid toppmötesförhandlingarna och 
Aftenposten finner att resultatet var mycket magert. De prognoser som skribenterna gör beträffande 
regeringskonferensen är relativt entydiga och inte heller uppmuntrande. Politiken finner att Frank
rikes och Tysklands roller som pådrivare, främst när det gäller organiseringen av den gemensamma 
utrikespolitiken, mest är ett spel för gallerierna där en hel del oenigheter inte förs fram i ljuset. 
Hufvudstadsbladets ledare framhåller att uppgifterna inom regeringskonferensen, utvidgningen med 
nya medlemsländer samt genomförandet av den monetära unionen EMU intimt hänger samman. 
Grundproblemet består i att EU: s olika målsättningar faktiskt är varandra motstridiga. Aften
posten går allra längst i sin spådom att regeringskonferensen kommer att avslutas med en hästhandel. 
Denna kommer att leda till en upputsning av Maastricht-traktaten och inrättande av ett nytt 
sekretariat för utrikespolitik. Utrikespolitiken förblir mellanstatlig, där medlemsländerna fortsatt kan 
lägga veto och de stolta planerna om en politisk union, ett Europas Förenta Stater, kommer inte att 
kunna förverkligas på den här sidan av år 2000. Även Dagens Nyheters analys uttrycker 
tveksamheter beträffande regeringskonferensens resultat som väntas bli mest kosmetiska och det 
hittillsvarande arbetet kommer mest att framstå som ett lätt förspel till de uppslitande förändringar 
som EU måste genomgå i spåren av nya utvidgningsförhandlingar. 

Alla fyra tidningarna gör således liknande definitioner av EU:s långsiktiga politiska problem i 
utrikesfrågorna och de gör även likartade tolkningar av problemens orsaker, nämligen bristen på 
politisk handlingskraft. Hufvudstadsbladets ledare uttrycker detta tydligast i bilden av ett EU som 
alltmer sysselsätter sig med abstrakta problemkomplex, meningslösa regelverk och kabinett
diplomati som dessvärre inte förbättras av menings- och resultatlösa toppmöten... Aftenpostens mer 
distanserade analys ser även förklaringarna bakom den bristande politiska handlingskraften mot
ståndet hos de europeiska väljarna att överlämna ännu mer makt till Bryssel. Detta framhålls redan i 
rubriksättningen "Folk flest vil ikke - og statsjefene tor ikke 

Koppling till det egna landet 
Politiken är ensam om att också uttala vilka eventuella konsekvenser för det egna landet som kan 
följa av olika alternativa resultat runt regeringskonferensen. Den franske och den tyske Europa
ministern tycks vara överens om att ökat tempo i regeringskonferensens avslutningsfas kräver att 
enskilda medlemsländer gör avkall på en del av sina specialfrågor. Därmed ser det mörkt ut för det 
krav Danmark drivit om att den omdiskuterade miljögarantin skall preciseras och skärpas.13 

Liksom i 1993 års analys återkommer även här den i Politiken vanliga uppmärksamheten på den 
danska inhemska EU-debatten. Franska diplomater har uttalat att frågan om ökad flexibilitet i sam
arbetet måste få högre uppmärksamhet. Enligt skribenterna har möjligheten för vissa medlemsländer 
att gå längre och fortare fram inte alls berörts i den danska debatten ännu. Med tanke på de danska 
s k undantagen riskerar Danmark att allt oftare tvingas ta ställning till utökad integration om flexi
biliteten i hela samarbetet ökar. Skribenterna uppmanar också den danska offentligheten till ökad 
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uppmärksamhet på att tempot i regeringskonferensen nu skruvas upp. De egna politiska ledarna får 
också veta att de, i motsats till det fransk-ty ska radarparet, inte vet vad de vill åstadkomma. 

Även i Dagens Nyheters analys figurerar det egna landet, men utan några tydligt uttalade följd
verkningar eller handlingsalternativ. Den svenske statsministen förutspår att maktbalansen mellan de 
stora och de små medlemsländerna blir en av de hetaste frågorna i slutskedet av regeringskonferensen, 
men också att efter hård hästhandel bör det gå att komma fram där. Sverige har även spelat en roll, 
tillsammans med Finland, i form av ett omnämnt förslag att skapa ett samband mellan EU och mili
täralliansen VEU när det gäller fredsbevarande insatser. Jag ser vissa skillnader mellan framställ
ningarna av det egna landets roll i termer av Politikens tydligare anknytning till själva de europeiska 
samarbetsuppgifterna, t ex miljögarantin, ökad flexibilitet och utrikespolitiken. Politiken rymmer 
också flera typer av inter aktion; Danmark initierar, danska politiker velar, den danska debatten och 
offentligheten bör öka uppmärksamheten, man riskerar också att tvingas göra avkall på en av sina 
märkessaker och ibland ifrågasätta de danska undantagen. När Sverige också tagit initiativ, till
sammans med Finland, så ges det ingen ytterligare innebörd eller betydelse i den svenska tidningen. 
Här finns en skillnad som har anknytning till de normativa kraven på hur europeisk politisk kommu
nikation bör vara sammansatt. Häri ingår föreställningen att de politiska frågorna bör göras till just 
politiska, att deltagandet i det politiska spelet framställs och värderas och sätts i relation till 
överordnade europeiska målsättningar, även på bekostnad av eventuella nationella 
vinster/uppoffringar. 

Apropå det nationella kan jag inte undgå att spekulativt notera dels den svenske statsministerns 
uttalande om "maktbalansen mellan stora och små länder " som tippas bli en av de hetaste frågorna 
i regeringskonferensens slutskede, men som bara blir hängande i luften. Ett problem definieras utan 
att någon politisk åtgärd aviseras eller rekommenderas, mer än att det "bör gå att komma fram där". 
Aftenpostens analys innehåller en hel del inslag av nationell självbelåtenhet eller åtminstone 'vad-
var-det-vi-sa'. Kommentatorn verkar faktiskt ganska nöjd när han konstaterar att det blir ingen 
fullvärdig politisk union före år 2000. De unionsivriga får trösta sig med valutaunionen. Idén om en 
politisk union har ingen bärkraft för närvarnade, vilket på god norska betyder att folk inte har den 
mista lust att ge mer makt till Bryssel. "De er faktisk sterkt imo t det". Det är fruktan för väljarna 
som styr regeringarna och alla minns tydligt chocken efter Maastricht-traktatens undertecknande när 
folk reste sig i protest och hotade med att kullkasta hela unionsavtalet. Rent sakligt finns det inget att 
invända mot Aftenpostens analys, men jag tycker mig finna en upprättelse för de norska väljarna här 
som ingalunda är ensamma i sin tveksamhet att överföra mer makt till Bryssel. Samtidigt verkar det 
finnas, ur ett nationellt norskt perspektiv, ett lugnande besked i att EU:s utrikespolitik förblir en 
mellanstatlig fråga, där alla medlemmar har vetorätt. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Av analysen bör ha framgått att de nordiska tidningarnas bevakning av minitoppmötet i hög grad kan 
ses som styrd av den europeiska händelseutvecklingen. Det var ett känt evenemang och ingen tidning 
avstod från att sända medarbetare till mötet för att bevaka de frågor som alla visste stod på dagord
ningen. De gemensamma dragen härrör från agendan i det europeiska samarbetet. 

Om man så vill handlar det om att innehållet här är ett inslag i den homogenisering av nyhets
utbudet som enligt Blumler med flera forskare följer av den ökade professionaliseringen och ruti-
niseringen i nyhetsarbetet, dvs innehållet kan förstås i termer av redaktionella förklaringsperspektiv. 

Dessa relativt ytliga observationer döljer dock enligt min uppfattning inte att de skillnader som 
uppträder i detta gemensamma ämne ganska tydligt går att härleda till olikartade nationella för-
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hålllanden. Den danska tidningens inblickar i beslutsprocessen, kontakter med flera källor och större 
uppmärksamhet på de övergripande målen och på Danmarks möjligheter att utöva inflytande verkar 
sammanhänga med specifika danska erfarenheter av det europeiska samarbetet. Den norska tid
ningen innehåller inslag av utanförskap och referenser till folkomröstningsresultatet, motståndet mot 
att överlåta nationell självbestämmanderätt till Bryssel. Både den finska och svenska tidningen foku
serar på de initiativ som de bägge ländernas regeringar tagit för att kunna hantera den speciella 
svenska och finska tveksamheten att delta i militära samarbetsprojekt men väl i projekt som syftar 
till civil krishantering. 

Jag tycker således att detta första exempel på gemensamma frågor i bevakningen av EU:s utrikes
politik 1996 trots många likheter ger stöd även åt det nationella förklaringsperspektivet. Tidningarna 
och deras innehåll är en del av den nationella erfaarenheten och den nationella politiska kulturen. 

Minitoppmötet och europeisk politisk kommunikation 
Även om tidningarna i bevakningen av minitoppmötet visar prov på att en europeisk politisk 
kommunikation kan följa i spåren av det nya europeiska politiska systemet så finns det intressanta 
skillnader mellan de fyra nordiska mediernas sätt att lösa uppgiften. Här finns anledning att åter
komma och återanknyta till en del teoretiska begrepp, t ex om inte Politiken har mera av en "public 
watchdog" - granskningsfunktion och mer medvetet försöker närma sina läsare till de europeiska 
frågorna (uppmaningar till debatt, ökad uppmärksamhet ). 

Några begreppspar som kan födas ur det första exemplet på gemensam bevakning av EU:s 
utrikespolitik 1996 är: 

KONSTRUKTIV KRITIK av det politiska resultatet från ett toppmöte kan överväga i 
mediernas bevakning, vilket kan ses som att EU bejakas - eller 

SVEPANDE KRITIK från ett politiskt evenemang som mest ses som ett spel för 
gallerierna 

DELTAGANDE/MEDANSVAR är en aspekt av inter aktion mellan det egna landet och 
EU. Detta kan av medierna betraktas som en viktig beståndsdel i samarbetet eller ser 
man i medierna det egna landet som föremål för ensidiga åtgärder från EU: s sida. 

FOLKOPINIONEN VÅRDERAS i medierna, men kan också vara mer eller mindre 
OSYNLIG. 

10.2.5 Mellersta Östern - EU trevar sig fram i fredsprocessen 

Det extraordinära toppmötet i oktober i Dublin är den enda händelsen som samtliga fyra tidningar 
uppmärksammar med anknytning till EU:s utrikespolitik. Tre andra frågor (Mellersta Östern, Zaire/ 
Rwanda och östutvidgningen/Nato) bevakas i tre av de fyra tidningarna. En genomgång av dessa 
frågor följer. 

Politiken publicerar i den förstnämnda frågan tre nyhetsartiklar, en ledare och två utrikespolitiska 
analyser; Aftenposten en ledare och en utrikeskommentar och därtill en ledare och en nyhetsartikel i 
anslutning till en norsk s k affär med direkt anknytning till Mellersta Östern problemet. Dagens 
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Nyheter publicerar en nyhetsanalys. Hufvudstadsbladet saknar i mitt urval 1996 artiklar rörande 
EU:s roll i fredsprocessen i Mellersta Östern. 

Politiken och Aftenposten betonar utrikespolitik 
När jag övergår till att närmare granska tidningarnas bevakning av EU: s engagemang i Mellersta 
Östern, framträder en bild som väl påminner om bevakningen av Balkan-krigen under 1993. Politiken 
utmärker sig åter för att ha en mer kontinuerlig nyhetsbevakning och ett mycket omfattande 
opinionsmaterial i anknytning till frågan. Det är tydligt att Politiken gör en annan värdering av EU:s 
roll som utrikespolitisk aktör, även de misslyckanden som regelmässigt begås, än någon av de andra 
tidningarna gör.14 På samma sätt som var fallet 1993, är det också på nytt Aftenposten som näst 
efter Politiken ger en betoning av EU:s utrikespolitik, men med en nationell drivkraft som saknas i 
Politiken. 

Politiken fångar under toppmötet i Dublin upp EU: s ambitioner att stärka sin profil i Mellersta 
Östern, vilket även Hufvudstadsbladets ledare gjorde. Det pågår en tydlig maktkamp mellan EU och 
USA, där USA:s beslut att inte invitera EU till det senaste medlingsmötet har väckt vrede i EU. 
Beslutet att sända den irländske utrikesministern Dick Spring "ut i ökensanden" får redan i Politikens 
nyhetsartiklar tydlig kritik, då det verkar oklart vilket mandat han överhuvudtaget har fått eller vilka 
han skall möta. 

Rapporteringen involverar aktörer både inom EU, israeliska och palestinska ledare, USA:s presi
dent och den danske utrikesministern som stöttar ett förslag om att EU borde inrätta ett permanent 
sändebud i Mellersta Östern. Detta senare förslag möts av misstro i andra delar av EU-kretsen. Hela 
situationen tycks präglad av misstro; Israel misstror EU om såväl bakomliggande motiv som hand
lingskraft; misstron mellan de egentliga parterna i konflikten är mer eller mindre underförstådd. En 
korrespondent förutspår att utvecklingen leder till ännu ett exempel på EU:s utrikespolitiska fiaskon. 
En liknande värdering görs även av Danmarks chefsförhandlare i regeringskonferensen, där just den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är uppe till diskussion och där han generellt ser behov 
av mer seriöst underlag för att undvika hittillsvarande dåliga förberedelser och bristande koordinering. 

Det redan komplicerade förhållandet förvärras av Frankrikes president som ger sig ut på egen 
fredsmission till Mellersta Östern. Enligt Politiken hamnar Frankrike på kollisionskurs med EU, där 
andra utrikesministrar är skarpt kritiska och det hastigt förvärrade förhållandet mellan Frankrike och 
Israel överförs naturligen även till relationerna mellan EU i stort och Israel. Den franska ambitionen 
att se sig som ett naturligt brohuvud till arabvärlden och på jämbördig fot med USA har trappat upp 
den storpolitiska konkurrensen. 

Åskådarplatsen duger inte 
I Politikens omfattande opinionsmaterial sparas inte heller på kritiken, både av Chiracs rundresa och 
av EU:s grundläggande och bristande förutsättningar att fylla en verklig roll som internationell kris-
förebyggare. EU betraktas i sammanhanget som en ekonomisk jätte, men en politisk dvärg. Konsti
tutionella svagheter, som att alla femton medlemsländerna har vetorätt, gör det omöjligt att åstad
komma hållbart underlag för en rationell utrikespolitik. På flera håll i Politiken framhålls att regerings
konferensens förslag om en vald ansvarig EU-utrikesminister och ett utrikespolitiskt sekretariat och 
bättre diplomatiskt förarbete är nödvändigt som komplement till EU:s ekonomiska vapen. 

Politikens ledare ser att president Chiracs rundresa har åstadkommit ett franskskapat trovärdig
hetsproblem i Israel. Chirac sätter krokben för sitt eget ärende. Israels utrikesminister uttalar att 
Europa visst kan ha en viktig roll, men på sidolinjen och USA:s utrikesminister har bett EU att inte 
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blanda sig i. Ledaren konstaterar att Norge har större inflytande i fredsprocessen än Frankrike och att 
uppenbarligen diskretion har sina fördelar. 

I en av Politikens analyser framhålls att det förvisso finns en europeisk dimension i Mellanöstern
problematiken, även om nu inte Chirac kan anses ha talat å EU:s vägnar. USA har en dominerande 
global maktställning som i längden inte kan anses acceptabel när arbetsfördelningen bygger på EU:s 
och Japans finansiering. Det är ingen orimlig tanke att EU:s ekonomiska inflytande skall avspeglas 
även i politiskt inflytande. För att ändra på detta förhållande krävs att EU lyckas bemästra avståndet 
mellan ord och handling, att alla slutar dra åt olika håll. 

Politikens publicering ger en mångfald inblickar och kunskaper om storpolitiska förvecklingar och 
konkurrens, Europeiska Unionens inititativ, aktörer och irritationer, misstro och andra problem i det 
politiska spelet. Här och var skymtar danska politiska aktörer och inte heller saknas en roll för den 
danska offentligheten. Storpolitiken i Mellersta Östern, skriver en kommentator, betraktas lätt ur 
dansk synvinkel som en teaterföreställning där man bekvämt kan luta sig bakåt. Men åskådarrollen 
duger inte när man är medlem i en Union som förbundit sig att tala med en röst, detta förpliktigar. 

Hinderlöpningen: kapplöpning till Mellersta Östern 
Även Aftenposten ger den problemtyngda fredsprocessen i Mellersta Östern en framskjuten plats, 
men här är fokus minst lika mycket på hur Norges erkänt goda insatser i Mellersta Östern kan 
komma att påverkas. Problemkomplexet har en inrikespolitisk signiflkans som inte återfinns i 
Politikens motsvarande bevakning. När EU:s toppmöte sände ut den irländske utrikesministern, så 
ilade även Norges utrikesminister iväg till Israel, vilket Aftenpostens ena ledare finner kritisabelt. 
Utrikesministern skulle egentligen ha besökt Lettland, som är en del av Norges närområde och inte 
kan försummas. Ledaren finner att de internationella medierna ger omfattande uppmärksamhet åt 
EU:s utmaning av USA som västlig medspelare i Mellersta Östern, men att de är helt tysta vad gäller 
en möjlig norsk roll. Och här, resonerar ledarskribenten, måste Norge förhålla sig realistiskt och inse 
att Norges roll bara kan förbli anspråkslös, även om Osloavtalet har sitt ursprung i den egna 
huvudstaden. Fredsprocessen är i fara, men ledaren ser inte att EU kommit med några nya idéer. 
Med tanke på EU-ländernas interna problem, t ex Tysklands relationer till Israel, finns s tora risker 
att frustrationen enbart ökar. EU och USA rekommenderas att samordna sin politik. Norge bör inte 
överdriva sin vilja att spela en egen roll. För att spela en roll krävs 'maktpolitisk tyngd'. Ledaren 
fastslår att Norge står USA mycket nära, men har mycket sämre kontakter med EU. 

Den debatt som uppstår kring den nye planeringsministerns utspel om Norge som geopoliti sk 
stormakt har nära anknytning just till Mellersta Östern och Norges tidigare högt uppskattade insat
ser i fredsprocessen. Frågan blir om Norge utanför EU kan fortsätta att spela en betydande roll, 
kanske t o m en större roll än om Norge faktiskt varit medlemsland. Även om affären är en inrikes
politisk och känslig sak så har den naturligtvis även relevans i förhållande till både Europa och USA, 
där Norge som tänkt geopolitisk stormakt skulle balansera mellan EU och USA. Till räckvidden i hela 
denna affär hör - och det behöver inte uttalas i tidningen - att den nye planeringsministern Terje Rod 
Larsen innehaft flera av de allra tyngsta rollerna i Norges tidigare insatser i fredsprocessen. Norges 
roll i fredsprocessen har enligt den andra ledaren något med landets självförståelse att göra och norsk 
utrikespolitisk orientering i den nya verkligheten efter EU-nejet innebär en balansgång mellan det nära 
grannskapet till Europa och en bredare transatlantisk solidaritet. 
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Utrikespolitisk anarki i EU 
Ledarnas mera principiella analyser kompletteras i Aftenposten med Brysselkorrespondentens 
rapportering där EU får tydligare konturer och där en rad EU-källor bl a ges möjligheter att kom
mentera Norges roll i fredsprocessen. Det samlade omdömet tycks luta åt att Norges utanförskap 
nog inte, i detta specifika sammanhang, är någon nackdel. Några av argumenten från källorna inom EU 
(som inte vill citeras med namn) är att om Norge vore EU-medlem så skulle inte USA tillåta att ett 
medlemsland intog en så stark roll och parterna i Mellersta Östern skulle inte bibehålla sin tillit till 
Norge om landet vore en del av den maktkamp som har utvecklats. Brysselkorrespondenten kom
menterar även den franske presidenten Jacques Chiracs rundresa i Mellersta Östern och andra EU-
länders, bl a Tysklands och Storbritanniens olika skäl till större återhållsamhet. Chirac har utnyttjat 
EU-paraplyet till att demonstrera den franska utrikespolitiska ambitionen som anses utgöra en del av 
fransk nationell identitet. Samtidigt, framhålls i kommentaren, har också de tankar som diskuteras 
inom regeringskonferensen om att åstadkomma en gemensam utrikespolitik torpederats. Även om 
regeringskonferensen skulle leda till att EU inrättar ett utrikespolitiskt sekretariat och en herr eller 
fru Utrikespolitik, så är det långt kvar till mer konkreta initiativ i utrikespolitiken, menar Bryssel
korrespondenten. Under överskådlig tid kommer utrikespolitiken att vara ett nationellt ansvar och 
EU kan bara agera när alla har samma åsikter. Slutsatsen blir att det råder utrikespolitisk anarki i EU. 

Av det hittills sagda framgår att Aftenposten, liksom Politiken, uppmärksammar EU:s roll i 
Mellersta Östen som en synnerligen betydelsefull fråga, men att Aftenposten även ger bevakningen 
och kommentarerna en stor nationell betydelse. Båda tidningarna ser EU i ett storpolitiskt samman
hang. Bedömningarna av EU:s interna problem och låsta positioner blir stark kritik. En intressant 
skillnad mellan de två tidningarna är att Politiken tycks se med större tillförsikt på möjligheterna att 
på längre sikt, t ex genom regeringskonferensens beslut, finna lösningar som ger större styrka åt den 
gemensamma utrikespolitiken. I grunden vill Politiken bejaka EU, medan Aftenposten, som även tidi
gare i rapporteringen från det s k minitoppmötet, uttrycker en viss förnöjsamhet över EU:s utrikes
politiska anarki, där utrikespolitiken förblir ett nationellt ansvar. 

En tillfällig batalj 
Dagens Nyheter publicerar också en nyhetsanalys förorsakad av EU: s utrikesministermöte, där 
president Chiracs soloframträdande väntas bli ett hett diskussionsämne. Även här ges god inblick i 
hur hans resa skapat nya relationsproblem, dels med de arabiska och israeliska parterna och dels 
inom EU-kretsen. Som i de två andra tidningarna framhålls den franska utrikespolitiska drivkraften 
att utmana USA:s roll i fredsprocessen och göra bruk av EU:s ekonomiska tyngd. Det egna landets 
roll begränsas till iakttagelsen att Sverige ännu inte tagit ställning till frågan om ett eventuellt EU-
sändebud i Mellersta Östern, men att ett tidigare ställningstaganden i en likartad fråga skulle peka i 
positiv riktning. 

I jämförelse med Politiken och Aftenposten ger naturligtvis Dagens Nyheters enda artikel inte 
någon påtaglig bild av en händelseutveckling där bakgrund och sammanhang växer fram över tid. Det 
blir närmast tal om att avisera en kortlivad politisk batalj som skall få sin höjdpunkt i det förestående 
utrikesministermötet. Någon nationell, europeisk eller transnationell betydelse tilldelas frågan inte. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Den utsände irländske utrikesministern och den franske presidentens resa till Mellanöstern och den 
bevakning som blev följden i de nordiska tidningarna uppfattar jag som ytterligare ett exempel på 
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hur innehållet styrs av händelseutvecklingen i det europeiska samarbetet. När det gäller just 
utrikespolitiken tycks denna i den danska och den norska tidningen få hög uppmärksamhet. 

Framställningen av Norges möjligheter att agera i Mellanöstern är på motsvarande sätt ett uttryck 
för att medier är en del av den nationella kontexten. De norska erfarenheterna från framgångsrik med
ling i området sätter sin stämpel på Aftenpostens framing av EU:s roll i fredsarbetet. Den återkom
mande uppmaningen till debatt, engagemang och påverkan av EU:s beslutsprocesser i den danska 
tidningen uppfattar jag som en del av den danska politiska kulturen - åskådarplatsen duger inte. 

Bevakningen av EU i Mellersta Östern och europeisk politisk kommunikation 
En europeisk politisk kommunikation kring EU:s agerande i det kroniskt krisdrabbade Mellersta 
Östern bör rimligen handla om att s q EU i ett storpolitiskt sammanhang. Vare sig man gillar att EU 
har ambitioner att uppträda som stormakt eller inte ställs förväntningar från olika aktörer på den nya 
ekonomiska stormakten att uppträda med viss pondus för att bidra även till lösningen av problem 
som ligger utanför det direkta reviret, dvs utanför Europa. 

Ett begreppspar som framkommer ur analysen av de nordiska tidningarnas bevakning av EU i 
Mellersta Östern är således: 

EU roll ses i medierna som GRANSÖVERSKRIDANDE vilket är något annat än att se 
EU som en samling nationella aktörer INNESLUTNA i det europeiska samarbetet. 

SMÅ LÄNDERS INFLYTANDE kan i medierna framställas som något realiserbart eller 
som något mindre sannolikt; de små länderna kan framstå som MAKTLÖSA. 

10.2.6 Zaire och Rwanda - EU våndas i inbördeskrigens Afrika 
Utöver den nyss redovisade bevakningen av EU:s roll i fredsprocessen i Mellersta Östern förekom 
ett par andra utrikespolitiska EU-engagemang under urvalsperioden som tre av de fyra tidningarna 
uppmärksammade. Den kris som uppstått efter inbördeskriget i Zaire kallas "Zaire och Rwanda", ett 
problem som Politiken, Aftenposten och Dagens Nyheter observerar. Därefter görs en genomgång av 
det omfattande utrikespolitiska komplex som här benämns "Öst-utvidgningen och NATO", där 
Politiken , Hufvudstadsbladet och Aftenposten lämnar bidrag. 

EU:s förhandlingar för att få till stånd en intervention i Zaire bevakas i inte mindre än 9 nyhets
artiklar i Politiken. I samma fråga publicerar Aftenposten och Dagens Nyheter en nyhetsartikel 
vardera. Hufvudstadsbladet saknar sådana inslag under perioden. 

Den vrede, sorg och skam... som vi alla måste bära 
Att Politiken gör en helt annan värdering av EU:s utrikespolitiska ansträngningar än någon av de 
andra tre tidningarna blir mycket distinkt när jag närmare jämför hur EU: s försök at t bidra till en 
intervention i Zaire/Rwanda uppmärksammas. Det går till att börja med inte att frångå själva omfatt
ningen. Politiken har hela nio nyhetsartiklar utspridda över närmare en månad med både förstasides-
artiklar och helsidor. Aftenposten har en enda artikel och Dagens Nyheter har två, publicerade i 
förloppets inledande skede. 

I Politikens rapportering växer starka och svåra bilder fram, dels av den katastrofala flykting
situationen och dels av EU:s och den övriga västvärldens ovilja till verkliga uppoffringar. 

Europaparlamentet har, redan innan Politikens rapportering inleds i mitt urval, uppmanat EU till 
större insatser i de stora sjöarnas område i Afrika. Genom åren har stamkrig, rebeller och olösta kon
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flikter skapat en situation i bl a Zaire och Rwanda där långt över en miljon flyktingar hotas av en 
svältkatastrof som kräver omedelbara åtgärder. Politikens återkommande bevakning berättar om den 
febrila diplomatiska aktivitet som utvecklas inom EU, med Frankrike som främste pådrivare. Insikten 
har vuxit fram att bistånd inte på långt när är tillräckligt, utan det krävs en internationell militär inter
vention för att skapa s k humanitära korridorer där under militärt beskydd nödleveranser kan nå fram 
till flyktingarna. Sedermera, efter EU-kommissionären Emma Boninos besök i området, framstår det 
också som nödvändigt att kunna avväpna flyktingar, om rätten för de flyktingar som vill återvända 
skall kunna bli frivilligt. EU:s utrikesministrar uppmanas av sina egna biståndsministrar att öka de 
internationella påtryckningarna för att få till stånd ett FN-beslut om en interventions styrka om 5 000 
personer. 

Händelseförloppet kantas enligt Politikens bevakning av idel problem. EU-länderna kan inte 
sinsemellan enas om hur en interventionsstyrka skall vara sammansatt. Frankrike och Belgien har, 
som tidigare kolonialmakter i denna del av Afrika, dubbla lojaliteter och egna ekonomiska intressen 
att tillvarata. Franska och brittiska ministrar grälar och utbyter okvädingsord och deras respektive 
statschefer försöker komma överens vid separata möten. Den franske utrikesministern Hervé de 
Charette får berätta att han i sina kontakter med de andra medlemsländerna bara möts av återhåll
samhet och motvilja. Politikens rapportering från Emma Boninos framträdande i Europaparlamentet 
den 14 november efter besök i området blir till en ångestfylld berättelse. De många EU-aktörer som 
tilldelas en roll tillsammans med en rad internationella aktörer ger en inblick i det internationella 
samfundets omfattande engagemang. Till internationella aktörer hör Sydafrika, FN, FN-talesmän, 
Tanzanias förre president Julius Nyerere, USA, Kanada, Rwandas regering och diktatorn Mobuto. 

Seriös bevakning och granskning av utrikespolitiken 
Som en följd av Politikens omfattande bevakning utsätts, även i detta skeende, EU:s sätt att bedriva 
utrikespolitik för seriös granskning. Dels har man inom EU-kretsen, som redan nämnts, mycket 
svårt att enas. Man har mycket svårt att bortse från egenintressen av olika slag. När det inte längre 
bara är fråga om att bistå med pengar och mat utan egna soldater så är offervilligheten inte längre så 
självklar. Det liknar enligt en av skribenterna det som tidigare demonstrerats i bl a Bosnien, Rwanda 
och Somalia - den heta potatisen skickas snabbt vidare. 

Politikens rapportering präglas även av en god portion inkännande, som exempelvis 
reportaget från Boninos tal inför parlamentet, och även vanmakt inför de många låsningar som 
förhindrar kraftfulla beslut. Ett återkommande problem är också EU:s ständiga beroende av FN och 
USA. Återkommande är även de politiska ledarnas deklarationer, mellan de internationella kriserna, 
att försvarets storlek behöver bibehållas för att militärapparaterna behövs i humanitära aktioner. 

Som oftast i Politiken bevakas även det egna landets roll som en medverkande aktör i den utrikes
politik som EU engagerar sig i. Detta förhållande noterade jag i 1993 års material, men då kunde det 
dåvarande danska ordförandeskapet och kommande dansk folkomröstning vara näraliggande för
klaringar. 1996 gör Politiken likväl samma koppling till det egna landet som en självklar del av hela 
kedjan av överväganden i utrikespolitiken. I ett tidigt skede förklarar biståndsministern att Danmark 
är redo att delta i en interventionsstyrka, om och när FN:s säkerhetsråd lyckas fatta ett sådant 
beslut. Folketinget förbereder beslut om ökade nationella anslag och Politiken rapporterar om den 
danska försvarsmaktens förberedelser. 

När väl FN-beslutet ser ut att komma till stånd ställs Danmark inför ett specifikt danskt problem, 
med anknytning till den danska särställningen. EU planerar att låta sin andel av den internationella 
styrkan samordnas via ett uppdrag till Västeuropeiska unionen att koordinera EU:s militära del av 
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insatsen. Danmark måste i så fall ställa sig utanför, ett nytt exempel på s k fotnotspolitik som har sin 
grund i den danska nationella kompromissen om Maastricht-traktaten. Som det uttrycks i Politiken 
finns ri sk att Danmark tvingas stå utanför den delen av EU-insatsen. Folketingets EU-utskott ger 
ändå utrikesministern ett mandat att ansluta sig, medan två nationella partier har invändningar. Denna 
tudelning av EU-åtgärder i en militär del (=försvarssamarbete) och en humanitär biståndsdel 
(=gemensam utrikespolitik) stöds enligt Politiken av Sverige och Finland och står i samklang med det 
svensk-finska förslag som väckts inom regeringskonferensen. 

Politikens sista artikel i urvalet ger beskedet att EU:s biståndsministrar fattat beslut om ett sepa
rat humanitärt bistånd till hemvändande flyktingar i Rwanda och att 300 människorättsobservatörer 
sänds ut för att övervaka flyktingåtervändandet. Biståndsministrarna rapporteras vara starkt bekym
rade över spänningar mellan hemvändande hutuflyktingar och den tutsidominerade ledningen och 
därtill kommer att Burundi står på gränsen till inbördeskrig. Den fasansfulla följetongen fortsätter... 

Episodiska nyheter 
Någon följetong uppstår däremot inte i vare sig Aftenposten eller Dagens Nyheter, åtminstone har 
någon sådan inte fångats upp i mitt urval. Båda rapporterar enbart från händelseförloppets inled
ningsskede. Båda rapporterar om de intensiva diplomatiska utspelen med den franske utrikes
ministerns förslag om en internationell konferens och om den tyske utrikesministerns krav att FN:s 
säkerhetsråd inkallas för att diskutera krisen i Zaire. Frankrike har också, enligt båda tidningarna, 
antytt sin beredskap att sända militära enheter. Aftenpostens artikel är mer distanserad och bygger 
till större delen på andrahandskällor. Den ger intryck av att vara vad Bell (1991) kallar en nyhetsfläta 
där bl a radiostationen Voice of America och franska militära källors uttalande till Reuter åberopas. 
Dagens Nyheters artiklar är däremot skrivna av Brysselkorrespondenten och har en helt annan närhet 
till EU-ministrar, kommissionären Bonino och till de historiska bindningar som bl a Belgiens och 
Frankrikes beslut i slutändan påverkas av. 

I en uppföljande artikel rapporterar DN om EU:s biståndsministrar som kräver ett skyndsamt 
beslut i FN:s säkerhetsråd. Behovet av internationella insatser understryks av sådana internationella 
representanter som chefen för FN:s flyktingkommissariat Sadaka Ogata och av EU:s sändebud i om
rådet. En mörk bild ges av läget i regionen och för den miljon människor som är på flykt. Det är ännu 
enligt artikeln oklart om fler än hittillsvarande Frankrike och Spanien är villiga att delta med soldater 
till en internationell styrka. Biståndsministrarna beslutar att sända sin 'trojka' för att bedöma läget i 
regionen. Dagens Nyheters andra artikel innefattar även det egna landets bedömning av en eventuell 
svensk insats, där Sveriges deltagande i en Zairestyrka inte utesluts. Sveriges representant vid mötet, 
statssekreterare Mats Karlsson, värderar att ett svenskt deltagande bland annat beror av vilken typ 
av militär styrka det blir tal om och han uttalar att det inte ens är säkert att det måste handla om 
soldater. I bästa fall kan det bli en civil styrka med civilpoliser, vaktstyrkor osv. 

Någon ytterligare rapportering finns inte i urvalet, vilket innebär att - jämfört med Politiken - det 
korta, episodiska framträder på bekostnad av den långsiktiga framväxten av händelser som griper in i 
varandra och där bakgrund, orsaker, aktörer och följdverkningar blir synliga. Men om inte Politikens 
bevakning fanns tillgänglig som jämförelse så skulle troligen Dagens Nyheters två artiklar kunna 
framhållas som bra exempel på europeisk politisk kommunikation. Något som jag inte kan uttala mig 
om är huruvida andra nyheter bedömdes som viktigare och sas trängde ut en fortsatt bevakning av 
interventionen i Zaire i Dagens Nyheter och Aftenposten. Närmare till hands ligger för min egen del, 
att döma av granskningen av 1993 och 1996 års bevakning, att av de fyra tidningarna är Politiken 
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ensam om att ge EU:s utrikespolitik en löpande och hög prioritet, både i sin nyhetsbevakning och i 
debattmaterial av olika slag. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Här förefaller å ena sidan händelseutvecklingen i EU:s omvärld vara den som leder till bevakning av 
krisen i Zaire, även om bevakningen inte följer med automatik. Å andra sidan är det de initiativ som 
EU tar som är kärnan i bevakningen, dvs europeiska förklaringsperspektiv förefaller vara tungt 
vägande. Återigen ser jag inte de redaktionella förklaringsperspektivens inflytande, såvitt inte, som 
nyss nämndes, konkurrerande nyheter gavs högre prioritet. 

Det nationella förklaringsperspektivet är heller inte självklart synligt, såvida inte dansk varse-
blivning av europeiskt samarbete och dansk politisk kultur åter kan åberopas som skäl till att denna 
fråga belyses så starkt i Politiken. 

EU i Zaire och europeisk politisk kommunikation 
Jag ställer mig nu frågan om jämförelser mellan Politikens och de övriga nordiska tidningarnas 
bevakning av det europeiska är möjlig. Jämförelsen leder knappast till en försvarbar återgivning av 
Politikens bevakning över tid, på bredden och djupet, beroendeförhållanden och konsekvenser. Poli
tikens bevakning är egentligen inte jämförbar med Aftenpostens och Dagens Nyheters motsvarande 
täckning av samma fråga utan står i en klass för sig vad gäller det mesta av det som min studie avser -
europeisk politisk kommunikation. Zaire-frågan är en illustration till detta. Här finns det som enligt 
min uppfattning borde vara ett adelsmärke för bevakning av EU:s ansvar gentemot omvärlden: 

INKÄNNANDE rapportering, medkänsla och engagemang i analyserna ställs mot 
DISTANSERAD och sporadisk bevakning av katastrofen i Zaire. Det råder ingen tvekan 
om i vilken riktning som en europeisk politisk kommunikation borde utvecklas. 

GRANSKNING A V KONFLIKTER i EU-kretsen är viktiga inslag i en god 
Europabevakning, liksom att belysa skälen till att SAMFÖRSTÅND inte uppnås. Hur 
medierna angriper utmaningar av detta slag blir avgörande för förståelsen av det 
europeiska samarbetet. 

10.2.7 Östutvidgningen och NATO - en svår balansgång 
Den mycket sammansatta utrikespolitiska förändring som är knuten till EU:s östutvidgning och som 
har nära förbindelse till NATO:s eventuella utvidgning tas upp till debatt i Politikens, Huvudstads
bladets och Aftenpostens spalter. 

Östutvidgningen i långbänk 
Europeiska Unionens utvidgning österut framhålls ofta, även i EU:s eget arbetsprogram, som en högt 
prioriterad uppgift. Det har ofta upprepats att de nordiska länderna är pådrivande i frågan. Tre av 
tidningarna i urvalet, undantaget är Dagens Nyheter, tar också upp östutvidgningen i hela dess kom
plexitet till debatt. Östutvidgningen betraktas genomgående som främst en fråga om säkerhetspolitik. 
Analyserna lägger tonvikten på de baltiska staterna som finns i ett spänningsfält mellan å ena sidan 
EU och NATO, dvs västorientering, och å andra sidan historisk avhängighet av Ryssland. 

Politiken publicerar en debattartikel och ledare om Östutvidgningen och för Politikens del ges 
återigen betoning av värdet av debatt. Det finns en aspekt av östutvidgningen som leder mot en 
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förstärkning av vad som kallas en mjuk säkerhetspolitik i Europa. Denna står i motsats till den lika
ledes aktuella utvidgningen av NATO och därmed en satsning på den hårda säkerhetspolitiken. När 
EU:s regeringskonferens drar ut på tiden och därmed även de planerade utvidgningsförhandlingarna, 
så ser det ut att gå fortare med NATO:s utvidgning. Detta senare, framhåller en skribent, har inte 
debatterats i någon nämnvärd utsträckning. 

I Hufvudstadsbladets rapportering från ett seminarium i Stockholm betonas EU som en viktig 
stabiliserande faktor och även USA uttalar en önskan att se de baltiska länderna som medlemmar i 
EU. Finlands och Sveriges statsministrar har varnat för att ett säkerhetspolitisk vakuum kan uppstå 
om de baltiska länderna hamnar utanför NATO, medan den ryske ambassadören i Stockholm varnar 
för att just en sådan utvidgning kan få allvarliga följder (bl a kan benägenheten att använda kärnvapen 
vid eventuella nationella konflikter öka). 

Aftenposten är ensam om att mot samma bakgrund bevaka det förestående parlamentsvalet i 
Litauen. Oavsett hur valresultatet blir kommer, enligt den intervjuade försvarsministern, Litauens 
strategi gentemot EU och NATO att vara oförändrad. Strategin i förhållande till EU är under förbe
redelse med, som det heter, hjälp av goda grannar. Det handlar om satsningar på Partnerskap för fred 
med bl a en fördubbling av försvarsbudgeten. 

Aftenpostens krönika på ledarsidan visar på den svåra balansgången för samtliga involverade: 
de tre baltiska länderna, Norden, EU, NATO och USA. Det finns ett embryo till en gemensam västlig 
politik för att bidra till balternas säkerhet och självständighet, något som samtidigt inte får utmana 
Ryssland och inte heller ge Ryssland något veto mot dessa västliga målsättningar. Ett problem som 
skribenten påtalar är att de nordiska ländernas olika anknytningar till EU har skapat vissa problem 
i den interna nordiska samordningen. En lösning är att de nordiska länderna utnyttjar sina respektive 
medlemskap i NATO och EU till det bästa för de baltiska länderna. Här finns således ett konkret 
uttryck för Norges dilemma genom utanförskapet - som därtill skapar problem i förhållande till de 
nordiska grannländer som ingår i EU-kretsen. 

Europeiska, nationella och redaktionella förklaringsperspektiv 
Sammantaget ger tidningarnas publicering en komplex bild av ett säkerhetspolitiskt spänningsfält, med 
rester av det kalla kriget, med stora förhoppningar knutna till EU:s utvidgning som stabiliserande 
faktor, men också med entydiga intryck av att något förverkligande inte ligger nära. Jag har tidigare, i 
analysen av 1993 års bevakning, gjort mig vissa tankar om Dagens Nyheters undvikande av försvars-
och säkerhetspolitiska aspekter av EU-medlemskapet. Den närmare granskningen av 1996 års inne
håll stärker dessa mina tidigare iakttagelser. Men det finns i dubbel mening intressanta undantag i den 
följande avslutande granskningen av sådant innehåll som inte har kunnat betraktas som gemensamt. 

Östutvidgningen och europeisk politisk kommunikation 
Granskningen av det gemensamma utrikespolitiska innehållet, inklusive östutvidgningen, visar såle
des att intrycket av Politikens särställning vad gäller omfång och inträngande analys snarast förstärks 
1996. Detta trots att de förhållanden som jag tidigare såg som skäl till överlägsenheten 1993 inte 
längre föreligger - Danmarks ordförandeskap och den stundande folkomröstningen. Två års full
värdigt medlemskap för Finland och Sverige har inte satt EU:s utrikespolitik i motsvarande fokus 
vare sig för Hufvudstadsbladet eller Dagens Nyheter. 

Jag tillåter mig här samma observation som Semetko et al (1991) efter att med komparativ ansats 
ha studerat amerikansk respektive brittisk valbevakning: det som jag tidigare betraktat som rikedom 
förvandlades plötsligt till något som liknar fattigdom (med avseende på flödet av politisk informa
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tion). En av de metodologiska lärdomar man kan dra beträffande värdet av komparativa studier avser 
just denna typ av upptäckter (hemmablindhet). När det gäller förståelsen av hur europeisk politisk 
kommunikation kan skapas visar sig den komparativa ansatsen viktig. 

10.2.8 Övrig utrikespolitik 1996 
Inledningsvis finner jag att Politiken, så gott som ensam, fortsätter den löpande täcknigen av EU: s 
inre arbete med den gemensamma utrikespolitiken, men också fångar upp EU: s relationer till världen 
utanför EU:s gränser. Övriga tidningar har i första hand ett nationellt perspektiv i sin begränsade 
rapportering. Hufvudstadsbladet innehåller en ledare och två artiklar som uppmärksammar EU:s 
utrikespolitiska dimensioner i nära anslutning till den valkampanj som pågår inför Finlands första 
direkta val till Europaparlamentet. Även Aftenpostens innehåll under rubriken Övrig utrikespolitik 
har, med ett undantag, det egna landet som utgångspunkt, gentemot vilket förhållanden eller för
ändringar I EU:s utrikespolitik har återverkningar. EU:s övriga utrikespolitik har en mycket undan
skymd plats i Dagens Nyheters nyhetsbevakning. Det handlar om tre notiser där i sig politiskt tunga 
europeiska frågor skymtar fram, men utan att någon sådan betydelse framhävs. 

Olika bud på framtidens Europa 
Jag övergår nu till att jämföra tidningarnas övriga innehåll, det som återstår efter granskningen av de 
händelser och politiska frågor som mer eller mindre alla har uppmärksammat. Det är först och främst 
två omfattande processer som Politiken löpande bevakar. Dessa hör mycket nära samman, nämligen 
Regeringskonferensens arbete med ramarna för den gemensamma utrikespolitiken och de i december 
relativt livliga förberedelserna inför det ordinarie toppmötet i mitten av december. 

Från arbetet med urval och kodning vet jag att även de andra tidningarna skriver om förbere
delserna inför decembertoppmötet, men denna bevakning kom helt att fokusera på en annan av 
toppmötets stora frågor, nämligen förberedelserna av valutaunionen EMU. Den utrikespolitiska 
dimensionen kom inte till uttryck, utan toppmötet föreföll handla om annat. 

Regeringskonferensens arbete har enligt Politiken påverkats negativt av den franske presidentens 
uppenbara utmaningar av USA och president Clinton. Den som det heter hetsiga franska diplomatin 
sammanfaller i tiden med att regeringskonferensen tar itu med de känsliga frågorna om försvar och 
säkerhet och har skapat ytterligare irritation hos Frankrikes EU-partners. Chiracs anklagelse mot 
USA för långsamhet i reaktionerna på Zaire-interventionen har gjort Chirac till ett problem för både 
USA och EU. 

Inom arbetet inför regeringskonferensen har Finland och Sverige väckt ett förslag om att det fram
tida EU-försvaret skall göra en åtskillnad mellan försvars- och säkerhetspolitik, där försvarspolitik 
definieras snävare som försvar av EU:s yttre gränser. Säkerhetspolitik skulle omfatta sådant som 
fredsbevarande och humanitära uppgifter. Detta förslag har ett särskilt danskt intresse, då det öppnar 
möjligheten för Danmark att, trots sitt undantag från försvarssamarbetet i EU, delta i sådana upp
gifter som minröjning och evakuering som enligt den nuvarande traktaten kallas försvars samarbete. 
Förslaget har stor inrikespolitisk tyngd i Danmark och Politiken följer upp hur danska partier och 
partiföreträdare i Fo lketinget ställer sig. Tveksamheten är relativt utbredd, dels därför att det troligen 
är mycket svårt att göra en helt kristallklar åtskillnad och dels därför att man fruktar att de danska 
väljarna börjar misstro politikerna. Att börja tumma på definitionen av förvarssamarbete riskerar att 
ses som ett försök att gå runt folkomröstningens resultat. 

I tre artiklar följer Politiken upptakten till toppmötet där förbundskansler Kohl och president 
Chirac, trots tre förmöten, inte kommit varandra mycket närmare i sina olika bud på framtidens 
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Europa. Misstänksamhet finns på båda sidor där Tyskland misstänker att Frankrike bl a har en dold 
dagordning som handlar om att försvaga USA. Fransmännen kan inte vänta sig några egentliga resultat 
från toppmötet i sina hjärtefrågor om gemensam utrikespolitik och försvar. Politiken går så långt som 
att förutspå att Chirac hotar idyllen på toppmötet. Aldrig tidigare har en fransk president varit så 
impopulär och han tippas använda toppmötet till att så ofta som möjligt bli fotograferad tillsammans 
med förbundskansler Kohl. Det är trots allt Tyskland som är storebror. De skeptiska hemma
opinionerna finns i bakgrunden. 

Nät av utrikesrelationer 
Politikens inträngande artikel om kritiken av EU:s bistånd till tredje världen, debatten om den s k 
Rushdie-saken, med danskt krav på att EU bör inleda en kritisk dialog med Iran om fatwan, åter
speglar en del av EU:s nät av utrikesrelationer. Här bör det dock anmärkas att Rushdiesaken också 
har en snävare inrikespolitisk innebörd, då Salman Rushdies besök i Köpenhamn varit kantat av hårt 
kritiserade danska politiska felbeslut. (Detta framgår endast indirekt i mitt urval.) Bevakningen inne
håller flera inblickar i EU: s "närvaro i världen En artikel redogör för EU-ländernas protester mot 
att Serbiens regering genom stängningen av två radiostationer kväver oavhängiga demokratiska röster 
och att förestående EU-diskussioner om handelsprivilegier för Jugoslavien kan påverkas. Dit hör 
även notiser om att det halvårliga mötet mellan USA och EU bland annat kommer att behandla 
Bosnien, Mellersta Östern och de inbördes handelsrelationerna. Andra notiser förmedlar att ansökar-
landet Malta får en svalare behandling av EU, efter att den nyvalda maltesiska regeringen uttalat viss 
skepsis mot EU och att EU:s utrikesministrar beslutat förlänga sina tidigare sanktioner mot Nigeria 
på grund av alltför små framsteg mot civilt demokratiskt styre. 

Vikter i fel vågskål 
Även opinions- och debattmaterialet i Politiken spänner över frågor av stor utrikespolitisk betydelse. 
En debattartikel kritiserar hårt EU:s beslut att trappa upp handelskriget med USA, en eskalering som 
skribenten sätter i samband med EU:s missnöje över att USA utelämnat EU i fredssamtalen om 
Mellersta Östen. EU som normalt står svagt i utrikespolitiken och inte lyckas nå enighet i några stora 
frågor har lätt att enas mot amerikansk arrogans. Därför griper EU möjligheten att anmäla USA inför 
WTO över två lagar som president Clinton helt uppenbart inte vill ha och som dessutom ännu inte 
fått någon tillämpning. Det är tragikomiskt, enligt debattören, att EU kan enas i en handelsfråga mot 
USA, men inte i utrikespolitiska spörsmål av långt större angelägenhet. Han nämner Bosnien som ett 
skrämmande exempel härpå. Att regeringskonferensen på något avgörande sätt skall kunna leda till en 
starkare utrikespolitik i EU betvivlas. Det är också, enligt skribenten, nedslående att Danmark p g a 
sitt försvarsundantag inte kan delta i något så självklart av gemensamt intresse som minröjning, men 
tvingas lägga sina vikter i fel vågskål och delta i upptrappningen mot USA. 

Analys av den europeiska försvarsindustrins problem i konkurrens med den amerikanska mot
svarigheten är också en fråga som Politiken uppmärksammar. EU-kommissionären Martin Bange-
manns planer på en inre Europamarknad för vapen kommenteras i smått syrliga ordalag. I en om
fattande debattartikel betraktar en annan författare det han kallar för danskarnas beröringsångest 
inför tanken på ett europeiskt försvar. Det är paradoxalt, manar författaren att det är de två neutrala 
grannarna Finland och Sverige som presenterat förslaget om att i en ny traktat ge unionen möjligheter 
att lösa internationella solidaritetsuppgifter. Debattören tror att problemet för danskarna är att de 
förväxlar f redsbevarande insatser med gammaldags försvarspolitik och han stryker under att dan
skarna inom kort kan behöva ta ställning till ett nytt traktatsförslag, efter regeringskonferensen. Och 
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där uppmanar artikeln till att här och nu sätta i gång en debatt så att ett beslut rörande försvars
politiken kan fattas på fördomsfritt, grundligt och sakligt underlag. Är det t ex rimligt att Danmark i 
en evakueringssituation åker på fribiljett och underlåter att delta, även om civila danskar berörs, där
för att evakueringen sköts av EU och WEU? 

En tro i kris 
Hufvudstadsbladet innehåller en ledare och två artiklar som uppmärksammare EU:s utrikespolitiska 
dimensioner i nära anslutning till den valkampanj som pågår inför Finlands första direkta val till 
Europaparlamentet, vilket äger rum den 20 oktober 1996. Ledaren finner att valdebatten förvirrar mer 
än den vägleder i det förestående valet. Vare sig partierna eller deras kandidater har lyckats klargöra 
hur de vill vidareutveckla EU. Det verkar till och med vara så att bland representanter, t ex inom det 
socialdemokratiska partiet, som tidigare tillstyrkte att Finland fullt ut godtog Maastricht-traktaten 
utan förbehåll, det nu brett ut sig tvivel. Exemplet är EU:s utrikes- och säkerhetspolitik och ett even
tuellt gemensamt försvar där nu kandidater i parlamentsvalet uttrycker att målsättningarna betvivlas. 
Dessvärre har ingen försökt ange vilka de eventuella alternativen är. Det är inte mycket till vägledning 
för väljarna när valdebattens deltagare samtidigt både bejakar och förnekar integrationen och EU. I två 
större valporträtt uttalar de respektive kandidaterna att fredsskapande och säkerhetspolitik utgör 
EU:s viktigaste uppgifter. 

EU: utrikespolitik kommenteras även av den grekiske presidenten på besök i Finland, när han talar 
inför det anrika Paasikivi-samfundet. Enligt Konstantions Stefanopoulos har EU inte varit förmöget 
att föra någon enhetlig utrikespolitik, delvis beroende på bristande politisk vilja och delvis i brist på 
klart definierade mål. 

EU-mot-Norge-frågor 
Även Aftenpostens innehåll under rubriken Övrig utrikespolitik har, med ett undantag, det egna 
landet som utgångspunkt, gentemot vilket förhållanden eller förändringar I EU:s utrikespolitik har 
återverkningar. 

Undantaget är den helsida som Aftenposten ägnar åt det delade Cypern, där den grekcypriotiska 
sidan ansökan om EU-medlemskap ökat motsättningarna med den turkcypriotiska sidan. EU-
ansökan och framtida medlemskap för Cypern betraktas med geopolitiska sidor även sett från 
Bryssel, men innehåller även möjligheten att den fastlåsta situationen på nytt kan sättas i rörelse. 

Den prekära norska balansgången som icke-medlemsland får viss belysning i två nyhetsartiklar där 
Norges utrikesminister respektive statsminister fört enskilda överläggningar med motparten på EU-
sidan. I det första fallet har utrikeshandelsminister Godal mött EU:s utrikeskommissionär, Hans van 
den Broek. Den direkta orsaken till mötet består i EU:s beslut att granska den norska exporten av lax, 
efter beskyllningar från bl a Skottland och Irland om dolt norskt statligt stöd, i en s k antidumping-
procedur. Godal har fått bekräftat att Finland och Sverige stödde granskningskraven, medan Danmark 
intog en betydligt mer Norgevänlig hållning. Norge önskar, enligt Godal, en förbättrad dialog så att 
oenigheter kan undanröjas innan de blossar upp som EU-mot-Norge- saker. När det gäller utrikes
politiska frågor är Norge och EU överens på de flesta områden. Ett undantag är synen på Väst-
unionen, där de flesta av EU:s medlemsländer förespråkar att VEU integreras med EU. Norge vill 
bibehålla VEU som ett självständigt europeiskt försvarsorgan på samma sätt som Storbritannien 
också vill. 

256 



Fortsatt norskt inflytande 
Frågan om Västunionens eventuella inlemmande med EU diskuterades, enligt Aftenposten, även av 
statsminister Jagland vid mötet med det tillträdande ordförandelandet Nederländernas statsminister 
Wim Kok. Det ser enligt statsminister Jagland ut att kunna bli en lösning på förbindelserna mellan 
EU, Västunionen och NATO som Norge har anledning att vara tillfreds med. Ett motdrag som den 
norske statsministern fått fullt stöd för är förslaget att inrätta en särskild fond inom OSSE för före
byggande diplomati och krishantering, också utanför närområdena. Det norska utanförskapet kom
mer på nytt till uttryck i statsministerns uttalande att Norge är ett litet land som inte kan vänta sig 
att få något gratis, när det gäller att bygga tätaste möjliga kontaktnät i Europa. 

Aftenpostens sista artikel är en större kommentar på ledarsidan skriven av tidningens Bryssel
korrespondent och även här anläggs ett påtagligt norskt perspektiv. Redan i rubriken fastslås att 
Norge räddades av Chirac och EMU. Det som räddades var Norges inflytande över europeisk säker
hetspolitik, i motsats till vad många befarade, nämligen att Norge skulle tvingas bli åskådare till hur 
EU-länderna gör upp sinsemellan innan man därefter skulle komma överens med Washington och 
senare mötas i NATO. Det utvidgade säkerhetsbegreppet tar förvisso form i EU och Norge står 
visserligen enligt kommentatorn utanför många viktiga debatter i EU. Norge har dock fortfarande 
inflytande över byggandet av det nya Europa. När nu EU-länderna satsat alla resurser på att klara 
valutaunionen finns inga pengar över till att bygga ut Västunionen till en verklig militärallians. Därtill 
kommer, att president Chiracs beslut att Frankrike återinträder som fullvärdig medlem av NATO 
resulterat i att EU:s utrikesministrar slagit fast att den nya europeiska säkerhetsidentiteten skapas 
inom NATO. Det nationella perspektivet har flera dimensioner - Norges unika erfarenheter som enda 
NATO-land med gräns mot Ryssland, förmågan att kommunicera, förskjutningen mot NATO där 
Norge har medbeslutanderätt. Kommentatorn förutspår att i nästa EU-valkampanj har ja-sidan inte 
längre något starkt tema i säkerhetspolitiken. 

Idéer i paragrafform. 
EU:s övriga utrikespolitik har en mycket undanskymd plats i Dagens Nyheters nyhetsbevakning. 
Det handlar om tre notiser där i sig politiskt tunga europeiska frågor skymtar fram, men utan att 
beredas något motsvarande utrymme eller vikt. De två första notiserna berör det svensk-finska 
förslaget inom regeringskonferensen. Först har miljöpartiet i ett pressmeddelande protesterat mot att 
förslaget omvandlar EU till en militärmakt i och med att EU ska kunna använda västeuropeiska 
militäralliansen för fredsfrämjande uppgifter och annan krishantering. 

En något större notis följer upp frågan om det svensk-finska förslaget ett par dagar efter miljö
partiets protest. Här tillförs en del faktiska upplysningar som att förslaget hör hemma under "andra 
pelaren", att det mottagits mycket positivt av övriga EU-länder och att de framförda idéerna håller på 
att konkretiseras i paragrafform. Därtill citeras rubrikförslaget till en ny traktattext, det nuvarande 
Maastricht-fördragets formulering av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken tillsammans 
med den ordalydelse som Sverige önskar få in. Här kan jag inte undgå att erinra mig de formulerings
problem som Dagens Nyheter visade stor uppmärksamhet i 1993 års förhandlingsstart och det 
svenska kravet på alliansfrihet. Det verkar för mig var så att ett sätt att närma sig en känslig fråga kan 
vara att, som Dagens Nyheter gör, uppehålla sig vid formalia och alltså uppmärksamma problemet 
utan att nödgas lyfta fram den känsliga frågan i hela dess räckvidd. 

En tredje notis informerar om att fredssamordnaren Carl Bildt deltar i ett möte med EU:s 
utrikesministrar i Luxemburg för att diskutera det fortsatta fredsarbetet i Bosnien. 
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Att gemensamt ta ansvar 
Opinionsmaterialet i Dagens Nyheter omfattar en ledare och en på flera sätt tungt vägande artikel på 
DN Debatt. Ledaren uttrycker bekymmer över EU:s agerande gentemot USA genom den prövning av 
USA: s Kubalagstiftning som EU bett världshandelsorganisationen WTO genomföra. EU har formellt 
gått rätt till väga, framhåller ledaren, men följderna kan bli bekymmersamma. President Clinton för
söker att ännu en gång uppskjuta lagens ikraftträdande och har faktiskt bett EU om hjälp med en 
försiktig politik för att inte onödigt utmana kongressens hökar, som drivit fram lagstiftningen. I detta 
syfte har även USA bedrivit aktiv påverkanspolitik både i EU och i Sverige. Ledaren skisserar flera 
allvarliga följder för USA av ett underkännande i WTO. Ledaren visar, avsiktligt eller ej, på det intri
kata bandet mellan EU:s handels- respektive utrikespolitik. Jag finner ledarens kritik mot EU:s age
rande försiktigt formulerad och inlindad, särskilt i jämförelse med den debattartikel som i Politiken 
(11 okt) behandlar exakt samma händelseutveckling. 

Artikeln på DN Debatt är skriven, exklusivt för Dagens Nyheter, av Frankrikes utrikesminister 
Hervé de Charette och publiceras samma dag som toppmötet i Dublin inleds (13 december). Debatt
artikeln och dess framträdande avisering på Dagens Nyheters förstasida är intressant på flera sätt. 
För det första är den intressant som det enda exemplet i Dagens Nyheters hela innehåll, både för 
1993 och 1996, där EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik får en omfattande och saklig 
presentation, om än i propagandistiskt syfte. Fram till denna urvalets sista artikel har försvars- och 
säkerhetspolitik på sin höjd skymtat fram. 

I sin artikel riktar Frankrikes utrikesminister en klar uppmaning till svenskarna och Sverige att 
engagera sig mer i säkerhetsfrågorna. Det är en fråga om att ta gemensamt ansvar. Frankrikes planer 
för Europa formuleras som fyra prioriterade mål varav det ena är att sätta Europa i stånd att ta sitt 
ansvar för utrikespolitik och försvar. Där uttrycker de Charette förhoppningar om att regerings
konferensen skall leda till verkliga framsteg och då särskilt ökade befogenheter för EU: s ministerråd 
att definiera övergripande mål och principer för utrikespolitiken och den gemensamma säkerhets
politiken och för organiseringen av unionens försvarsmedel. För att uppnå detta bör VEU, EU:s 
väpnade arm, på eget ansvar kunna genomföra militära operationer, även sådana som inkluderar 
utnyttjande av NATO:s resurser. Frankrike önskar också att VEU:s framtida införlivande i unionen 
skrivs in i ett nytt fördrag. Frankrike övertar ordförandeskapet i VEU kommande halvår och avser 
just att förstärka banden mellan VEU och Europeiska unionen. Omvandlingen av NATO:s struktur 
erbjuder ett enastående tillfälle att förverkliga en europeisk försvarsunion med verkliga resurser, steg 
på vägen mot en "verklig unioneli rustningspolitik". Hervé de Charette vet att inte alla svenskar delar 
Frankrikes syn på EU: s säkerhetspolitiska uppgift. Han framhåller att svenska folkets uppslutning 
kring fred och avspänning är allmänt erkänd. Sverige skulle kunna ge värdefulla bidrag till den euro
peiska jämvikten om landet engagerade sig mer i säkerhetsfrågorna. 

Spörsmål rörande EU:s säkerhets- och försvarspolitik och förhållanden till VEU respektive mellan 
VEU och NATO återkom under 1996 som prominent fråga, främst i Politiken, både i nyheter och 
opinionsinlägg, men även i Aftenposten. Dagens Nyheter, tycks det mig, verkar vilja blunda för 
dessa frågor. Det är många intressanta frågor som den franske utrikesministerns debattinlägg bidrar 
till att väcka. I ett tidigare resonemang förde jag fram tanken på att försvars- och säkerhetspolitik, 
enligt Svegfors (1991), som en svensk överideologi medför tabubeläggning för samtliga deltagare i 
svensk politisk diskussion. Är den franske utrikesministerns debattartikel resultat av ett redak
tionellt initiativ för att bryta igenom detta tabu? Jag bedömer det som mindre sannolikt. Det är svårt 
att tänka sig att någon överhuvud taget skulle komma på idén och därtill har jag också svårt att före
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ställa mig, att någon fransk minister blir övertalad att skriva debattinlägg i vare sig svenska eller andra 
utländska dagstidningar. Mest sannolikt finner jag det vara att artikeln uttrycker ett eget franskt 
politiskt initiativ, dvs att uppsåtet skulle vara att få största möjliga uppslutning kring Frankrikes 
uttalade ambitioner inför toppmötet. Jag vet ju via Politikens bevakning att det är just i frågorna om 
säkerhets- och försvarspolitiken som förberedelserna inför toppmötet visat på stora diskrepanser 
mellan Frankrike och Tyskland. 

Det finns två detaljer som antyder att Hervé de Charettes debattinlägg vållade viss osäkerhet på 
Dagens Nyheters redaktion. Första sidans rubrik, som redaktionen själv förfogar över, är formulerad 
"Ta ansvar för EU:s säkerhetmedan debattsidans rubrik som förmodligen är de Charettes egen är 
likalydande med undantag av att ordet säkerhet där heter "försvar". Ordbytet antyder att ordet 
"säkerhet" anses mindre uppskärrande än ordet "försvar". Förstasidans nedryckare sammanfattar, 
också i rubrikliknade form, att Frankrikes utrikesminister "uppmanar regeringen Frågor av den 
dignitet som avhandlas i debattartikeln kan naturligtvis alltid ses som regeringsfrågor, men faktum är 
att de Charette i den egentliga artikeln uteslutande tilltalar läsarna som "alla svenskar "svenska 
folket" och "Sverige Det verkar, som jag ser det, som om redaktionen försöker tona ner frågans 
allvar genom att välja det mindre stötande "säkerhet" istället för "försvar" och även frågans räckvidd 
genom att antyda att den rör regeringen men inte offentligheten. 

10.2.9 Europeisk politisk kommunikation kring EU:s utrikespolitik 1996 
Närstudien och den kvantitativa innehållsanalysen 1996 
De iakttagelser som görs i denna närstudie av de nordiska tidningarnas bevakning av EG/U: s 
utrikespolitik 1996 stöder, i likhet med vad som gällde 1993, i allt väsentligt de resultat som 
framkommer i huvudstudien. Den kvantitativa innehållsanalysens fördelning på ämnen ger underlag 
för bedömningen av omfattning/intensitet i bevakningen av utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik 
och urval av artiklar för närstudien. Utan den kvantitativa analysen hade en bedömning av de för 
Entman (1993) centrala begreppen i framing (selection and salience) inte varit möjlig. 

Den kvantitativa innehållsanalysen ger även för 1996 tydliga indikationer om flera av de iaktta
gelser som framkommer i närstudien. Att Aftenpostens minskade utrymme totalt inte motsvaras av 
en nedgång på det utrikespolitiska bevakningsområdet framgår redan av huvudstudien. Vidare ger 
data beträffande arenor, källor och aktörer även 1996 en samstämmig bild av Politikens orientering 
mot europeiska och internationella förhållanden. Den detaljerade nedbrytningen av aktörsmåtten i 
den kvantitativa innehållsanalysen ger en tydlig och likartad bild som närstudien, d v s att Politiken 
iakttar ett jämförelsevis stort antal europeiska och internationella aktörer. Dessutom framkom att 
Politiken oftare refererar till specifika institutioner än de övriga tidningarna. Bilden av att Politiken 
har en närhet till EG:s beslutsprocesser är således tydlig redan i den kvantitativa innehållsanalysen, 
även om skillnaderna gentemot de andra tidningarna förefaller mindre 1996 än 1993. Av aktörs
genomgången framgår även Hufvudstadsbladets och Aftenpostens intresse för försvarspolitik, något 
som ytterligare tydliggjorts i närstudien. 

Som inledningsvis nämnts har därtill mätningarna av s k perspektiv, ideologiska och problem
perspektiv lett till en i huvudsak samstämmig bild mellan huvudstudiens resultat avseende bevak
ningen i stort 1996 och närstudien avseende utrikespolitik 1996. 

Detta gäller även den relativa tyngd som europeiska, nationella och redaktionella förklarings
perspektiv kan tilldelas. Både den kvantitativa innehållsanalysen och närstudien av EU:s utrikes
politik tenderar att identifiera de europeiska och framför allt de nationella förhållandena som bety
delsefulla för förståelsen av hur likheter och olikheter i tidningarnas innehåll uppkommer. De redak
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tionella perspektiven kommer i skymundan i analysen, särskilt om man jämför med annan forskning i 
journalistik, vars tyngdpunkt ofta ligger i den interna redaktionella journalistiska processen. 

Konsensus och konflikter i det internationella systemet 
Den sammantagna bilden av tidningarnas bevakning under 1996 års urvalsperiod förstärker det 
mönster som tydligt framträdde i granskningen av 1993 års material. Den danska tidningen har en 
ännu starkare bevakning av EU:s utrikespolitik, särskilt i jämförelse med Hufvudstadsbladet och 
Dagens Nyheter. Dessa tidningar tycks inte ha påverkats nämnvärt av cirka två års medlemskap för 
det egna landet när det gäller att betrakta EU:s utrikespolitik som något uttalat bevakningsuppdrag. 
Politiken åstadkommer, med sin fortlöpande och framskjutna nyhetsbevakning och likaledes 
omfattande och kritiska debatt en kumulativ kunskap om de europeiska utrikespolitiska frågorna, 
det politiska spelet och dess aktörer, inkluderande det egna landets engagemang. Det handlar i 
Politiken, i fråga om det egna landet, mindre om konsekvenser för Danmark än om dess aktiva roll 
som medlemsland och medaktör i europeisk politik. 

Pluralismen i Politikens bevakning tydliggör också de mängder av intressen och ambitioner som 
gör sig gällande, i de större internationella politiska system inom vilka EU enbart är en av många 
parter, och där konsensus respektive konflikter ständigt avlöser varandra. 

Ytterligare ansatser krävs 
Det krävs ytterligare ansatser utöver de tidigare om ordförandeskap och nära förestående folkomröst
ning för att komma närmare en förståelse av Politikens särställning. Aftenposten är oväntat den tid
ning av de övriga som har störst likheter med Politiken vad gäller omfattning och prominent upp
märksamhet på EU:s utrikespolitik. Aftenpostens bevakning och debatt vittnar dock tydligt om 
utanförskapet som en stark drivkraft och om en politisk kommunikation som medvetet understryker 
Norges behov av att inifrån påverka de europeiska aktörer som sätter nya regler för den gränsöver
skridande utrikespolitiken.15 Där återfinns "EU-mot-Norge-saker", beroendeställning, inte vänta sig 
något gratis, egna motdrag och bibehållet inflytande på den nya europeiska säkerhetsidentiteten. Men 
oavsett drivkraften följer även av Aftenpostens publicering en större närhet till europeiska utrikes
politiska problem, beslutsstrukturer och framtida vägval än vare sig Hufvudstadsbladet eller Dagens 
Nyheter förmedlar. Det kan vara en återklang av Norges utanförskap att Aftenposten är helt ensam 
om att närgående rapportera från aktuella ansökarländer, som från Litauen och det delade Cypern. 

Något som kan sprida visst ljus över Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters underskott i 
förhållande till Politiken och i viss mån Aftenposten är att det av den kvantitativa innehållsanalysen 
framgår att en helt annan fråga - EMU - ges prioritet och enormt stort utrymme. Är det i sig en 
skillnad i fråga om nyhetsvärdering att tidningarna tillmäter politiska frågor mycket ojämförbara 
vikter och betydenhet? 

10.3 Empirinära teoretiska begrepp om europeisk politisk kommunikation 

Motsatspar 
En serie begrepp kan härledas och har löpande identifierats i den nyss genomförda empirinära ana
lysen av de nordiska tidningarnas bevakning av utrikespolitiska frågor. Exempel på sådana begrepp 
presenteras här som motsatspar och kan illustrera olika typer av konstruktioner av europeiska 
politiska frågor. Det är inte alltid självklart vad som är ytterligheterna längs det som kan uppfattas 
som dimensioner i den europeiska politiska kommunikationen. Dessa begrepp är delvis överlappande 
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men kompletterar också varandra och fångar den framing som tillhandahålls rörande EG/EU:s utrikes
politik. Varje tidnings innehåll kan klassificeras längs en eller flera av dessa dimensioner. Många av 
begreppen har sitt ursprung i flera och ibland samtliga utrikespolitiska teman som granskats i denna 
närstudie, inte bara i det avsnitt där de först noterats. 

Självklart kan andra betraktare ha invändningar mot de begrepp som blev mitt utfall vid läsningen 
av texterna. Detta ligger i sakens natur som en del av ett kvalitativt arbetssätt. 

Idealbild 
I huvudsak representerar den vänstra kolumnen i tablå 10:1 ett ideal av europeisk politisk kommuni
kation. Det är därför lätt att anknyta till den normativa diskussionen i kapitel 2, både till den teore
tiska diskussionen och till de redovisade intervjuerna med journalister. Skillnaden ligger åtminstone i 
princip i att de begrepp som redovisas i den följande tablån vuxit fram ur analysen av faktiskt inne
håll. En av ambitionerna vid studier inspirerade av grundad teori ligger i att finna begrepp med 
meningsfullt innehåll även för den som inte genomfört en empirisk analys. 

Begreppen i den vänstra kolumnen ligger nära en karakteristik av Politikens innehåll. De övriga tre 
nordiska tidningarna hör i stor utsträckning hemma i den högra kolumnen, med de undantag som ana
lysen pekat på, t ex Aftenpostens utrikesbevakning. Begreppen kan således sägas vara användbara 
för analys av de nordiska tidningarnas bevakning av EG:s utrikespolitik. 

Att kommunicera EG/EU:s roll även i omvärlden 
Till ett försök att finna fram till mera abstrakta teoretiskt grundade begrepp återkommer jag efter 
genomgången av samtliga närstudier. Vad som växer fram i denna närstudie är bl a begrepp som fångar 
diskussionen om transnationellt visavi nationellt i medierna, dvs om insatser och uppoffringar för 
förenliga mål gentemot fördelar och nackdelar för medlemslandet, begrepp som knyter an till den mer 
eller mindre omfattande/ ingående bevakningen av det europeiska samt begrepp som belyser hur 
medierna ser på EU:s roll i världen. 
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Tablå 10:1. EU i nordiska dagstidningar: teoretiska empirinära begrepp om 
europeisk politisk kommunikation om utrikespolitik 1993 och 1996. 

OMFATTANDE 
BEVAKNING 

INTRÄNGANDE BEVAKNING/ 
KOMPLEXITET 

INKÄNNANDE BEVAKNING/ 
MEDKÄNSLA 

POLITISKA PROCESSER/ 
SAMMANHANG 

DELTAGANDE/ 
MEDANSVAR 

EU AKTIV I 
FREDSARBETET 

ANALYS 
AV SVÅRA FRÅGOR 

DEBATT OM 
EUROPEISK POLITIK 

SAMVERKAN MED 
INTERNATIONELLA 
AKTÖRER 

SMÅ LÄNDERS 
INFLYTANDE 

FOLKOPINIONEN 
VÄRDERAD 

EU BEJAKAS/ 
KONSTRUKTIV KRITIK 

GRANSKNING 
AV KONFLIKTER 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE 

BEGRÄNSAD 
BEVAKNING 

DISTANSERAD BEVAKNING/ 
FÖRENKLING 

OENGAGERAD BEVAKNING 

ENSTAKA HÄNDELSER 
EPISODISK BEVAKNING 

SLEEPING PARTNER/ 
FÖREMÅL 

EU PASSIV 

TABUBELÄGGNING 
AV SVÅRA FRÅGOR 

INGEN DEBATT/ 
LOCKET PÅ 

EU ENSAM I 
FREDSARBETET 

SMÅ LÄNDERS 
MAKTLÖSHET 

FOLKOPINIONEN 
OSYNLIG 

EU IFRÅGASÄTTS/ 
SVEPANDE KRITIK 

YTLIG RAPPORTERING 
SAMFÖRSTÅND 

INNESLUTEN 

262 



Förteckning över artiklar om EG:s utrikespolitik 1993 
(Ämne I och Ämne II) 

Appendix 10:1. 

Rubrik/underrubrik 

Politiken 

- Europas netvaerk 

- Braskenland böjer af 

- Helveg vil stoppe Balkan-krigen 
Udenrigsministeren kräver på Efs vegne 
offensiven standset 

- Svensk EF-enighed 
Hemmelighedskraemmeri for 
udenrigsministers tale i Bruxelles 

- Ros til serbere for samarbejdsvilje 
Fredsmasgler håber USA vil 
bakke op bag fredsplan 

- Advarsel mod indgreb 

- Hvem er han i grunden, 
denne Uffe Elleman? 

- Enighed om EFs fredsplan 
Opfordrer FN til at stötte 

- Sverige stiller krav til EF 
Dansk og tysk lösning ska l vasre loftestang 

- Hjaelp soges til hashproducenter 

- Krav om uland shjgelp 
Danmark vil presse de ovrige EF-lande til at 
oge bistanden til den 3. verden 

- 450 mill, kr til krigens ofre 

- EF fordommer overgreb 

- 0st-Vest trasf gennemfores 

- Fransk visit hos Nyrup 

- Toget valgte et andet spor 
Der er for få, der er rede 

- Bananen der rodmede 

- EF bakker Jeltsin aktivt op 
Tre udenrigsministre til Moskva 

Placering/ 
Genre 

Kroniken 

Utrikes 

l:a sida 

Utrikes 

Utrikes 

l:a sida 

Ekonomi 
Europa 
i Glimt 
Utrikes 

Utrikes 
Bryssel 

Ekonomi 
Europa i 
Glimt 
Inrikes 

Utrikes 

Utrikes 

Inrikes 

Inrikes 

Debatt 

Kroniken 

Utrikes 

Kanal 

Ekonomisk 
vis man 
Reuter 

Redaktionen 

Stringer 
i Stockholm 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 
Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Korre 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 
Ritzau 

Redaktionen 

Insändare 

Stud.scient.pol 

Korre 
Bonn 

Datum 

27/1 

28/1 

29/1 

1/2 

1/2 

2/2 

2/2 

2/2 

2/2 

8/2 

22/2 

4/3 

4/3 

12/3 

12/3 

13/3 

18/3 

25/3 

• Jordansk bon til EF Utrikes Ritzau/Reuter 1/4 
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- Nej fra USA 
Fredsplan i vanskel igheder 

- EF folger med i 0sttimor 

- Formaninger fra EF 
Udenrigsminister-trojka moder 
både palaestinensere og Israel 

- En diplomat går til filmen 

- Grådig jagt i fattigt hav 
Årsagerne til fiskeriets problemer ligger 
også i rovdrift i den tred ie verden 

Hufvudstadsbladet 

- Europa sparar - Nato knakar i fogarna 

- Norden borde samarbeta inom försvaret 

- Debuten på stora EG-scenen 

- Riksdagsmännen ställda 
inför fullbordat faktum 

- Folket tredje part 

- Åland enigt 

- Owen fick stöd för fredsplanen 

- Riksdagsdebatten gav ingen klarhet 
i regeringens EMU-linje 

- UM varnar för alltför öppen EG-diskussion 

- Nygammal neutralitetspolitik 

- Åter förtroende för regeringen 

- Bäst om alla nordiska län der 
är medlemmar i E G 

- Nu gäller det FN: s trovärdighet 

- Försvarspolitik driver vind för våg 

- Korhonens stöd ännu inte tillräc kligt 

Aftenposten 

- Svensker med marsjplanen klar 

- Finland håper på 'best mulig lösning' 

Utrikes Reuter N.Y. 1/4 

Utrikes Redaktionen 1/4 

Utrikes Utsänd 2/4 
Jerusalem 

Kultur Korre 5/4 
Debatt Bryssek 

Bakgrund The Guardian 6/4 

Hbl- Korre 25/1 
reportage Bryssel 

Utrikes FNB/TT 25/1 

Ledare Redaktionen 2/2 

Inrikes Redaktionen 2/2 

Ledarsida/ Redaktionen 2/2 
Pressgrannar 
Inrikes FNB 2/2 

Utrikes Korre 9/3 
Bryssel 

Inrikes Redaktionen 10/3 

Inrikes - 10/3 

Ledarsida/ Redaktionen 12/3 
Pressgrannar 

Inrikes Redaktionen 12/3 

Ledarsida/ Redaktionen 25/3 
Pressgrannar 

Ledare Redaktionen 2/4 

Ledarsida/ Redaktionen 2/4 
Pressgrannar 

Inrikes Redaktionen 3/4 

Bakgrund Korre 30/1 
Stockholm 

Bakgrund Stringer 30/1 
Helsingfors 
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- Spår hard strid om handel Utrikes 

-1 maktesl0shetens tegn Ledare 

- Må Norge godta Maastricht Debatt 

-EF legger sterkere press på serberne Utrikes 

- Holst: Vendepunkt Inrikes 

- Stoltenberg går fra Regjeringen Ledare 

- Norges lange og tunge vei til EF Ledarsida/ 
Kommentar 

Dagens Nyheter 

- Enad front för smidig EG-väg Inrikes 
Enat Sverige mot nytt EG Avi l:a n 

- Systerskap för EG DN Debatt 
Jag känner sorg över att så många fredskämpar 
säger nej till EG, skriver Gunn el Jonäng 

- Hugg i ryggen på 'tredja man' Kultur 
EG sätter kniven i svenska offentlighetsprincipen 

- Ordens frihet på papper DN Debatt 
'Vi måste kräva dokumenterade garantier 

för offentlighetens bevarande 

- EG-kommissionen ger klartecken Inrikes 
för svensk alliansfrihet 

Redaktionen 

Redaktionen 

Stortingsled. 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen/ 
Korre Bryssel 

F d riksdagsled. 

Publicist 

Jurister/ 
publicister 

TT 

2/2 

2/2 

5/2 

9/3 

3/4 

3/4 

5/4 

24/1 

24/1 

25/1 

27/1 

28/1 

- Ingripande får ej uteslutas 
Man kan förstå Natos sviktande på Balkan -
kvar står utfästelserna mot vidgat våld 

- Socialdemokraterna utlovar bevakning 

- Vi måste ha ett bra avtal 
Ulf Dinkelspiel på offensiven 
vid Sveriges tal inför EG-förhandlingarna 

- Viktiga frågor togs inte up p 

- EG-försvar för oss 

- Mot en slagfältets lösni ng 
Parterna på Balkan exploaterar kusligt 
EG:s oförmåga, USA:s tvekan och Rysslands kris 

Ledare 

Vinjett 
'EG-förhandl' 
Vinjett 
'EG-förhandl' 

Vinjett 
'EG-förhandl' 
Pressgrannar 

Ledare 

Redaktionen 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 

TT 

Redaktionen 

Redaktionen 

30/1 

2/2 

2/2 

2/2 

5/2 

26/3 
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Förteckning över artiklar om EU:s utrikespolitik 1996 
(Ämne I och Ämne II) 

Rubrik/underrubrik 

Politiken 

- En hånd på rattet - nu 

- EU vil ikke stå i skyggen 
Megler sendt till Mellemosten 

- NATO-udvidelse kraever debat 

- EU-bistand vil overleve 
Kritikerne af bistanden har i et v ist omfång ret, 
erkender EU-kommissasr 

Placering/ 
Genre 

Vinjett 
'EU-topmode' 

Utrikes 

Ledarsida/ 
Debatt 
Utrikes 

- Endnu en fiasko for unionen. Utrikes 
Krav om faciles udenrigspolitik 

- Eneste vej Ledare 
Rusland må acceptere NATO-udvidelse 

- Den tragikomiske handelskrig Debatt 
Danmark vil gerne optrappe konflikten med USA -
men vil ikke rore en finger i Bosnien 

- Den europeiske mus og den amerikanske elefant Utrikes 

- Chirac på fredsmission Utrikes 
Frankrig og EU på kollisio nskurs med Israel 

- Diskrete skub Ledare 
Fransk benspaend i Mellemosten 

- Storpolitik i variabel geometri Inrikes 

- Frankrig overejer indgreb Utrikes 
Forsog på at få Sydafrika til at stille sig 
i spidsen for en mil itaer intervention i Zaire 

- Strid om tropper til Zaire 1 :a sida 

- EU parat til at hjaelpe i Zaire Utrikes 
Krav om militaer sikring af korridorer 

- En dodstrussel Ledare 
Hvad kan vi gore for Rushdie 

- Advarsel mod hård Iran-linie 1 :a sida 

- Soldater vil kun finde lig Utrikes 
EU-kommissaer Emma Bonino siger, 
at det haster med hjaelpeindsats i Zaire 

- Risiko for ny fodnote-politik Inrikes 
Vestuninen taenkt anvendt ved Zaire-indsats 

Kanal 

Utsända 
Dublin 

Utsända 
Dublin 

Forskare 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

EP-ledamot 

Krönikör 

Korre 
Paris 

Redaktionen 

Krönikör 

Korre 
Paris 

Korre 
Bryssel 
Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 
Korre 
Strasbourg 

Redaktionen 

Datum 

7/10 

7/10 

7/10 

9/10 

9/10 

9/10 

11/10 

12/10 

21/10 

23/10 

28/10 

4/11 

8/11 

8/11 

13/11 

14/11 

14/11 

16/11 
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- Ny dansk fodnote i E U Inrikes 
Forbehohld betyder, 
at Danmark må stå uden for 
en del af EUs indsats i Zaire-Rwanda 

- Frankrig udfordrer Clinton Utrikes 
Duel kaster NATO ud i krise 

- Rwanda får hjaslp fra EU Utrikes 

- Nigeria-sanktioner forlanget Ekonomi 

- Forbehold om forsvar til debat på EU-konference Inrikes 
Nyt forslag om at skelne mellem 
forsvars- og sikkerhedspolitik 

- EUs lokomotiv mister dampen Utrikes 
Helmut Kohl og Jacques Chirac forsoger 
at genskabe EU-idyllen mellem 
Tyskland og Frankrig 

- Besvasrligt at asndre EU-forbehold Inrikes 

- Nye protester i Serbien Utrikes 
Hidtil störste demonstration i Beograd i går 

- Kohl og Chirac kan ikke enes om euroen Utrikes 
Et tredje topmode bragte ikke de to lande videre Berlin 

- Passivitet på NATO-mode Utrikes/ 
NATO-ministre valgte ikke Nyhetsanalya 
at forholde sig til de stigende problemer på Balkan 

- På vej mod nyt NATO Utrikes 
De gamle skillelinier i Europa udviskes ikke 
uden en politisk indsats 

- Chirac truer idyl på topmode Utrikes 

- USA og EU modes Ekonomi 

- Amerikansk angreb på EUs forsvar Ekonomi/ 
'EU i ett n ötskal' 

- Den danske angst for militaeret Debatt 
Beroringsangst får os til ad forveksle 
fredsbevarende aktioner med gammeldags försvarspolitik 

Hufvudstadsbladet 

- Dvärgarnas toppmöte i Dublin Ledare 

- EU-debatten förvirrar mer än förklarar Ledare 

- Grekland utesluter diskussioner med Turkiet Inrikes 

- Donner pendlar till LA från Bryssel 'Valen 96' 

- Iloniemi blev ingen förstmagnet 'Valen 96' 

- Nato välkomnar nya medlemmar Debatt 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 
Ritzau/Reuter 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

AFP Belgrad 

Korre 

Redaktionen 

Krönikör 

Korre 
Paris 

Redaktionen 

Dansk EU-
observatör 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

FNB 

19/11 

2 1 / 1 1  

23/11 

25/11 

4/12 

4/12 

5/12 

5/12 

10/12 

12/12 

12/12 

12/12 

18/12 

18/12 

18/12 

8/10 

8/10 

10/10 

21/10 

21/10 

21/11 
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Aftenposten 

- Kapplop til Midt0sten 

- Det delte Kypros 
Freden som uteble 

- Litauen til valg, målet stadig NATO og EU 

-Håp om våpenhvile 

- Geopolitisk 

- Balansegang 
Baltikum: Har gitt nordisk samarbide en ny, 
viktig impuls 

- Förståelse for Rod Larsen på EU-hold 

- Godais kloke nei til nrsk ' geopolitikk' 

- Chirac bruker EU-paraplyen 

- Fikk ikke svensk hjelp i laksesak en 

- Jagland fikk gode nyheter om Schengen 

- Chirac og 0MU reddet Norge 

Dagens Nyheter 

- EU-tåget ångar på. Efter Dublin. 
Regeringskonferensen går mot sin fullbordan 

- 'Sverige vill göra EU till militärm akt' 

- Konkreta svensk-finska idéer 

- Chiracs turné väckte känslor 

- Bildt till Luzemburg 

- EU vill hindra katastro f. Krismöte. 
Frankrike förslår internationell konferens 

- EU redo för massiv insats. Flyktingnöd. 
Krav på beslut i FN om neutral skyddss tyrka 

- WTO på väg in i skottlinjen. 

- Motsättningar EU-USA om Kuba får inte 
växa oss över huvudet 

- Ta ansvar för EU:s säkerhet'. DN Debatt. 1 :a sida 
Frankrikes utrikesminister uppmanar regeringen. 

- 'Ta ansvar för EU:s försvar'. DN Debatt 
Sverige borde engagera sig mer i 
EU:s gemensamma säkerhetspolitik, 
Skriver Frankrikes utrikesminister 

Ledare 

Bakgrund 

Utrikes 

Utrikes 

Ledare 

Ledarsida/ 
Idag-krönika 

Utrikes 

Ledare 

Ledarsida/ 
Kommentar 
Utrikes 

Utrikes 

Ledarsida/ 
Kommentar 

Politik/ 
Inrikes 

Politik/ 
Inrikes 
Politik/ 
Inrikes 
Utrikes 

Utrikes 

Utrikes 

Utrikes 

Ledare 

Redaktionen 

Korre 
Nicosia 

Korre 
Stockholm 
Redaktionen 

Redaktionen 

Diplomat 

Korre 
Bryssel 
Redaktionen 

Korre 
Bryssel 
Korre 
Bryssel 
Utsänd 
Lissabon 
Korrre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel/Dublin 

Redaktionen 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 
Korre 

Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Redaktionen 

Frankrikes 
utrikesminister 

7/10 

9/10 

18/10 

5/11 

5/11 

5/11 

9/11 

9/11 

14/11 

19/11 

4/12 

12/12 

7/10 

7/10 

9/10 

28/10 

28/10 
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Kapitel 11: En närstudie av europeisk politisk kommunikation: 
Hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt 

Kapitlet innehåller en närstudie av EG/EU:s miljöpolitik, dvs en studie av ett avgränsat innehåll av 
det totala urvalet. Studien väntas bidra till en skarpare fokusering på likheter och skillnader mellan 
de nordiska tidningarnas bevakning av EG i avgränsade delar av den tidigare redovisade 
Huvudstudien (kapitel 6-8). 

Därtill kan närstudien leda fram till precisering och tydliggörande av begrepp som behöver 
användas för att vägleda en teoretisk diskussion kring europeisk politisk kommunikation. Hur sker 
framing av miljöfrågor som hanteras på europeisk nivå i de olika nordiska tidningarna. Jag följer 
liksom i kapitel 10 ett arbetssätt som inspirerats av Grounded theory, på svenska grundad teori. 

11.1 EG:s miljöpolitiska arbete 1993 

11.1.1 Inledning 
Närstudien av miljöbevakningen följer samma strategier som i analysen av det utrikespolitiska 
materialet. Det gäller att få en förbättrad inblick i den journalistiska produktion som i huvudstudien 
kategoriserats som miljöfrågor som EG/EU på ett eller annat sätt förknippas med. Det ligger i sakens 
natur att miljö är många skilda slags frågor och det kan röra sig om aktörer på vitt skilda nivåer och 
även skilda faser av de politiska besluts- och verkställighetsprocesserna. Genom att mer inträngande 
jämföra och synliggöra delaspekter av innehållet kan närstudien ytterligare precisera de fyra tid
ningarnas politiska kommunikation rörande en europeisk och vidare internationell samarbetsfråga 
som många anser "rör frågan om jordens överlevnad".1 

Arbetsgången i analysen är densamma som i alla tre närstudierna (se 9.3.3). I det första avsnittet 
presenteras bevakningen av sådana miljöfrågor som alla eller flera tidningar gemensamt uppmärk
sammar, tidning för tidning. Först granskas det egentliga nyhetsflödet och därefter vad som kallat 
åsiktsmaterialet, dvs ledare och andra redaktionella kommentarer samt debattartiklar, insändare och 
pressgrannar. En sammanfattande analys avslutar avsnittet. 

Hållbar utveckling 
Kommissionens arbetsprogram för 1993-94 ger en fingervisning om vilka miljöfrågor som skall prio
riteras under perioden.2 Generellt kan sägas att miljöspörsmålens plats i arbetsprogrammet kommer 
efter ett antal andra mycket stora samarbetsområden som genomförandet av den inre marknaden, 
ratificering och implementation av Maastricht-fördraget om den Europeiska Unionen, inledande av 
utvidgningsförhandlingarna med EFTA-länderna (Finland, Norge, Sverige och Österrike) samt genom
förandet av fas II av den ekonomiska och monetära unionen EMU. I det förstnämnda genomförandet 
av den inre marknaden ingår sådana satsningar som uppbyggnad av infrastruktur och gemensam 
transport- och energipolitik och främjande av telekommunikationer och konsumentintressen. 

Miljöspörsmålen kommer att med en helt ny ansats att integreras i alla andra gemensamma samar
betsområden och hållbar utveckling utgör det helt övergripande målet i enlighet med de s k femte 
miljöprogrammet som Rådet tillstyrkt i december 1992. Under det femte miljöprogrammets första 
arbetsår skall miljöfrågorna integreras i både problemdefinitioner och genomförande av "Community 
policies in other areas". Hållbar utveckling omfattar de målsättningar som antogs vid Rio Summit i 
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juni 1992 och "Agenda 21", handlingsprogrammet för nästa århundrade. Som en del av den nya ansat
sen kommer Kommissionen att studera de ekonomiska följderna av hållbar utveckling, däribland 
effekter på tillväxt och arbetsmarknad och inkorporering av naturresurser i ekonomiska analyser. 

Arbetsprogrammet förutser att lagstiftning och större initiativ blir nödvändiga i frågor som gemen
sam kontroll av utsläpp och beräkningar av miljöeffekter. Ytterligare planering kommer att ägnas frå
gan om skadepåföljder i enlighet med principen om ansvar för miljön. Kommissionen aviserar ett för
slag om revision av det s k Montrealprotokollet för skydd av ozonlagret och kommer att övervaka 
framstegstakten i sin tidigare framlagda strategi för att stabilisera C02-utsläppen (koldioxid). 

Till EG:s ansvar utåt utpekar arbetsprogrammet främjandet av åtgärder på internationell nivå mot 
regionala och globala miljöproblem, t ex initiativ för bevarande av tropiska skogar och ratificering av 
konventioner om klimatförändring och biologisk mångfald. Fortsatt hög prioritet ges även deltagandet 
i arbetet inom FN:s kommission för hållbar utveckling samt insatser för miljöskydd i länderna i 
Central- och Östeuropa och runt Medelhavet. 

Arbetsprogrammet ger antydning om vilka miljöfrågor som kan sägas finnas på dagordningen. När
studierna får visa vilka av dessa och eventuella andra miljöspörsmål som de fyra tidningarna faktiskt 
uppmärksammar. 

Huvudstudien 
Av den tidigare rapporterade Huvudstudien framgår att miljö knappast hörde till de stora ämnena i 
tidningarnas EG-material 1993, jämfört med t ex ekonomi, handel eller jordbruk. 

Artiklar om EG-relaterade miljöfrågor 1993 

Tidning Antal (varav kod I) Utrymme (spcm) 
Politiken 9 (6) 385 
Hufvudstadsbladet 2 (1) 150 
Aftenposten 4 (2) 133 
Dagens Nyheter 4 (4 ) 257 

Det framgår att Politiken är den tidning som har flest antal artiklar och mest utrymme anslaget åt 
miljöbevakningen och Hufvudstadsbladet är dess motsats.3 Alla de tre ansökarländernas organ visar 
ett marginellt intresse för EG:s miljöarbete, vilket kan förvåna då miljöfrågor enligt vissa studier hör 
till de samhällsproblem som ofta åberopas som skäl både för och emot ett EG-medlemskap. Enligt 
Jarlbro och Palm (1996) utnyttjades miljöfrågor av både Ja- och Nej-sidorna i de svenska folkom
röstningskampanjerna, men med helt olika vinklingar. Studier av folkomröstningarna i Finland, Norge 
och Sverige visar att miljöargument förekom relativt frekvent i väljarnas argument för och emot med
lemskap, särskilt i Norge och Sverige. Miljöfrågor var däremot inte något centralt för de finska väljar
na (Jenssen et al, 1998, sid 152 ff), vilket Hufvudstadsbladets begränsade bevakning också indikerar. 

En delaspekt av miljöjournalistik 
De artiklar som ingår i närstudien förtecknas i Apendix 11:2, i anslutning till detta kapitel, med upp
gifter om rubrik, placering/genre, kanal och införandedatum. En första överblick visar att innehållet på 
flera viktiga punkter skiljer sig från vad som i annan medieforskning avses med miljöjournalistik 
(Djerf Pierre 1996, Corner och Rickardson 1993). Eftersom min studie är inriktad på EG/EU fångar 
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närstudien enbart upp sådana miljöfrågor som hamnat på den europeiska politiska dagordningen och 
som därmed sannolikt passerat flera olika stadier av uppmärksamhet, och först därefter bedömts 
som så allvarliga och storskaliga miljöproblem att de även kräver handling på europeisk nivå. Miljö
problem har alltså omformulerats till politiska frågor som kräver gemensamma åtgärder. 

En annan viktig skillnad består i att Brysselbevakningen inte sköts av specialiserade miljö
journalister, inom en organiserad och väl utstakad "environmental beat" (Einsiedel och Coughlan, 
1993) utan av en annan typ av högt specialiserade och inflytelserika journalister. De nordiska tid
ningarnas Brysselkorrespondenter kan, med Tunstalls (1971) terminologi, troligen bäst karakteri
seras som en kombination av utlandskorrespondentens och den politiske journalistens bevaknings
områden. De allra flesta Brysselkorrespondenterna under de två urvalsperioderna i den aktuella 
studien har bakgrund som bl a parlamentsreportrar och politiska korrespondenter.4 

11.1.2 Oljeutsläppen i t externa 
Gemensamma frågor i nyhetsbevakningen - saknas 
Bevakningen av EG: s miljöarbete är som jag redan visat relativt marginell under urvalsperioden 1993. 
Politiken är så gott som ensam med en egentlig nyhetsbevakning och större delen av de tre andra tid
ningarnas innehåll är föranlett av opinionsinlägg i förhållande till Ja respektive Nej till EG på basen 
av miljöargument. 

I det samlade materialet finns en händelse som uppmärksammas av Politiken och Aftenposten och 
dessa inslag är de enda som kan kallas gemensamma frågor. Bevakningen handlar om ett blixtinkallat 
möte med EG-ländernas miljö- och transportministrar på grund av flera stora oljeutsläpp från super
tankers. Detta s k jumbo-möte aktualiseras efter stora oljeutsläpp utanför Shetlandsöarna. Mötets 
dramatik understryks av att en dansk supertanker råkat i brand utanför Sumatra, efter kollision med 
en japansk oljetanker, vilket inträffat efter det att blixtmötet inkallats direkt efter Shetlandsolyckan 
strax före jul. 

Politiken 

Skrappe EF-krav til olietankere 
Lodstvang og tvangsruter på ministerbordet i dag (25/1) 

Artikeln redogör för hur "Europa-Parlamentet er gået i spidsen " och lanserat krav på att regler bör 
införas som är mer långtgående än de som överenskommits inom Den Internationella Sjöfarts
organisationen, IMO. Ordföranden i Europaparlamentets miljöutskott, den engelska parlaments
ledamoten, Ken Collins, har krävt att tydliga avstängningszoner införs runt EG:s kuster och han 
uppmanar "Lad os handle nu og ikke vente på IMO Parlamentets krav är vidare att skepp som är 
äldre än 15 år skall förbjudas att angöra EG-hamnar, att det skall vara krav på lots i alla "miljo-
mœssigt fols ömme" farvatten och att ett europeiskt skeppsregister skall etableras. 

Sikkerheden skaerpes 
EF-lande vil presse på for at få skrappere regler til ses (26/1) 

Ministermötet har, mot bakgrund av de allvarliga olyckorna, kommit överens om att utöva påtryck
ningar för att få till stånd en förbättrad sjösäkerhet. De flesta åtstramningarna skall dock genomföras 
inom en större internationell krets inom den Internationella Sjöfartsorganisationen IMO. 

271 



Ministermötet signalerar att EG-länderna har en vilja att skärpa kraven på egen hand men enligt 
artikeln är dett en vansklig sak. "Dels er det upraktisk med forskellige regelsœt inden for sofarten, 
der i hoj grad er et grœnseoverskridende erhverv. Dels sœtter folkeretten grœnser for hvilke krav 
EF kan stille i internationalt farvand. " 

Aftenposten 

Tankskipsulykker skaper debatt om sikkerhet: 
EF neler med tiltak (sv. tvekar med åtgärder) (26/1) 

"Rystet av dramatiske ulykker med tankskip, går EF-landene inn for en rekke tiltak for å oke 
sjosikkerheten EG-ländernas transport- och miljöministrar möts "med en liten gruppe hoiende 
Greenpeace-demonstranter utenfor doren " for att diskutera en lång rad åtgärder som syftar till att 
reducera olycksfrekvensen. "Men utöver å uttrykke sin dype bekymring og markering av politisk 
vilje til å företa seg noe så snart som mulig, så det sent i går kveld ikke ut som ministrene var innstilt 
på å fatte konkrete vedtak". 

Till bakgrunden hör även att Europaparlamentet bara för några dagar sedan antagit en resolution 
där Kommissionen och medlemsländerna uppmanas att införa en gemensam politik för sjösäkerhet, 
vari ingick förslaget att tankbåtar äldre än 15 år skall förbjudas. Om ett sådant beslut genomförs 
måste cirka 60 procent av dagens flotta "gå til opphuggning ". Den brittiske transportministern, 
John MacGregor, orienterade pressen om att EG-länderna "på det nåvcerende tidspunkt heller ikke 
er rede til at oppfylle kravet fra Europa-parlamentet Han underströk flera gånger betydelsen av 
beslut i IMO, den internationella sjöfartsorganisationen. "Samtidig mente han at det også er tiltak 
som kan innforespå nasjonalt nivå og i EF-sammenheng ".Artikeln avslutar med att informera om 
en större s k vitbok om sjösäkerhet som nu är färdig att offentliggöras och att ministrarna kommer att 
diskutera dess förslag i mars "med sikte på å enes om tiltak som EF kan innfore på egen hånd". 

11.1.3 EG agerar i en transnationell kontext 
Bevakningen av ministermötet om ökad sjösäkerhet har tydliga likheter i de båda tidningarna och 
artiklarna går lätt att lyfta fram som belysande exempel på europeisk politisk kommunikation. 

Båda tidningarna uttalar den dramatik och oro som omger mötet efter det att två supertankers 
förlist inom bara några veckor. Det dubbla ministermötet har snabb inkallats, något som är mycket 
ovanligt och inte någon helt enkel affär när normalt hårt inbokade ministrar från 12 länder skall hitta 
en ledig dag i sin kalender. Det kan inte undgå någon att säkerhetskrav på oljesupertankers är en stor 
och allvarlig fråga. Politiken ger extra stor uppmärksamhet genom att både stort avisera nästa dags 
möte, inklusive anmälan på förstasidan, liksom en rejäl uppföljning nästa dag. Rubrikerna är stora, i 
Politiken ökar uppmärksamheten med en dramatisk bild av den brinnande danska supertankern 
"Mœrsk Navigator 

Båda tidningarna har genom sitt urval och rubricering, ordval och detaljerade beskrivningar av de 
föreslagna regelskärpningarna tydligt pekat på en central roll för EG i en global miljöfråga. 
Moraliska nyckelord bidrar till att understryka frågans allvar: tvång, förbud, folkrätt och 
påtryckningar i Politiken respektive djupa bekymmer, största allvar och stämningsvåg i Aftenposten, 

En annan likhet mellan de båda tidningarnas innehåll är de institutionella och strukturella ramar 
som mötet och säkerhetsfrågorna placeras i. Storbritanniens aktiva roll kan förstås mot bakgrund av 
det stora oljespillet utanför Shetlandsöarna och det är Storbritanniens trafikminister som är båda 
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korrespondenternas källa. Så var även fallet i Politikens första Reuter-artikel. Europaparlamentets 
roll beskrivs i Politiken som att parlamentet går i spetsen, ställer krav på hårdare regler än IMO och 
ordföranden in parlamentets miljöutskott utropar att vi bör handla nu och inte vänta på IMO. 
Aftenposten beskriver på likartat sätt Europaparlamentets krav på drastiska åtgärder, en resolution 
med en uppmaning till Kommissionen och som miljömedvetna och upprörda. 

De vidare internationella ramarna finns tydligt utlagda i de tre artiklarna, där främst den 
Internationella Sjöfartsorganisationen tydligt hör till och delvis framtonar både som möjlighet men 
också begränsning av EG:s förutsättningar att åstadkomma snara och tydliga uppgraderingar av 
säkerhetsbristerna. Politiken antyder att IMO globalt har svårigheter att få alla länder som tillhör 
organisationen att i realiteten leva upp till de gemensamma reglerna och att de s k utflaggningländerna 
är ett annat hinder för ökad sjösäkerhet. Enligt Aftenposten knyter den engelska transportministern 
tydlig tilltro till IMO. Själva sjöfartsnäringen skymtar också i bakgrunden där Politiken ser det 
opraktiska med olika säkerhetsbestämmelser inom en näring som bygger på gränsöverskridande verk
samheter, detta i förhållande till eventuellt strängare reglering inom EG. Aftenposten aviserar att med 
så starka krav som Europaparlamentet kräver skulle mer än hälften av den befintliga tankflottan 
behöva skrotas. 

Båda tidningarna klargör tydligt att EG har eller försöker inta en pådrivande roll, men också att 
det vidare internationella samfundet har ett ord med i laget. Politikens rubriksättning antyder verklig 
politisk handlingskraft och mer bestämda framsteg än Aftenposten vars rubrik visar på tveksamhet i 
EG. Sam-tidigt lämnar Aftenposten öppet för mer konkreta framsteg när inom kort den omtalade 
vitbokens förslag kommer upp till diskussion. 

Både Danmark och Norge är sjöfartsnationer och olje- och gasleverantörer, något som eventuellt 
förklarar varför just dessa två tidningar, Politiken och Aftenposten, så pass tydligt uppmärksammar 
EG-initiativet för ökad sjösäkerhet. Ett nationellt arbetsmarknads- och näringlivsintresse gör i så fall 
frågan till något som en betydande del av tidningarnas läsare kan vara speciellt intresserade av. Där
med är just i detta fall nationella och redaktionella förklaringsperspektiv tydligt sammanvävda, 
samtidigt som det är känt från den kvantitativa innehållsanalysen att dessa båda tidningars Bryssel
korrespondenter ansvarar för en relativt stor del av den dagliga EG-bevakningen i respektive tidning. 

Något mer gemensamt utbud rörande EG.s miljöarbete finns inte i mitt underlag för 1993 års 
urvalsperiod. Här kan vara anledning att på nytt erinra om att urvalsförfarandet mycket väl kan bety
da att om andra dagar ingått i urvalet eller om en totalstudie genomförts så kunde helt andra miljö
frågor ha aktualiserats och med annan frekvens. 

De empirinära teoretiska begrepp som aktualiseras av den nyss analyserade bevakningen, utöver 
tidigare begrepp, är transnationella förhandlingar, där försöksvis motsatsparet kallas vi-mot-dom, 
vilket väl gäller när en nationell frame dominerar. 

TRANSNATIONELLA VI MOT DEM 
FÖRHANDLINGAR 

I det följande analyseras Politikens kvarvarande sju nyhetsartiklar och de tre andra tidningarnas 
nyhetsartiklar, en vardera. Tidningarnas innehåll av åsiktskaraktär analyseras separat därefter, 
varefter jag analyserar materialet. 
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11.1.4 Begränsad nyhetsbevakning om miljöpolitik 
Närstudien av EG-relaterade miljöfrågor i de fyra nordiska tidningarna under urvalsperioden för 1993 
stöter på samma problem som i den tidigare närstudien av utrikespolitiska frågor. Svårigheterna är 
ännu mer accentuerade i så måtto att något gemensamt nyhetsflöde helt saknas, några egentligt kom
parativa granskningar finns det inte underlag för i innehållet. Även om bevakningen under 1993 var av 
begränsad omfattning i alla tidningarna, var det ett antagande om vissa likheter i rapporteringen om 
EG som miljöaktör som inledningsvis föresvävade mig. Den stora skillnaden mellan Politiken och de 
tre andra tidningarna finns i den förstnämnda tidningens relativt sett omfattande, framträdande och 
återkommande nyhetsbevakning, medan de tre andra tidningarna knappast kan sägas ha något mot
svarande alls. Deras utrymme anslås i huvudsak till åsikts- och opinionsbildande artiklar vilka analy
seras härnäst. 

Politiken som likare 
På ett likartat sätt som i den utrikespolitiska närstudien blir Politikens innehåll en typ av likare eller 
prototyp för en normativt härledd bild av europeisk politisk kommunikation. Det har redan sagts att 
Politikens och Aftenpostens bevakning av blixtmötet om sjösäkerhet kan ses på likartat sätt. Poli
tikens sju artiklar därutöver uppmärksammar ett antal olika miljöfrågor där EG tydligt har ett engage
mang, och när det t ex gäller de tre artiklarna om bekämpningen av koldioxidutsläpp, artiklar om 
energimärkning av vitvaror och bidrag till rening av Svarta havet innebär att en del av de prioriteringar 
som Kommissionen gör i sitt arbetsprogram får genomslag i tidningen. 

Framför allt koldioxidproblemen, tillsammans med sjötrafiken med supertankers, framställs i Poli
tiken som globala miljöhot (jfr Entmans begrepp "selection and salience"), nära förbundna med indus
triell produktion och gränsöverskridande näringsgrenar. Det följer av detta vidare internationella och 
globala fokus att även uppmärksamhet riktas mot hur sakfrågorna är beroende av aktörer på skilda 
nivåer i det internationella politiska maktsystemet. I en ordning som påminner om katten-på-råttan, 
råttan-på-repet... uppträder det danska ordförandeskapet som pådrivare, tillsammans med utskott 
och partigrupperingar i Europaparlamentet, eller enskilda parlamentariker och länder. Det är uppen
bart att här krävs drastiska åtgärder, men förhandlingsvägarna är kantade av försök att utnyttja det 
politiska beslutsfattandet för snävare egenintressen. 

I Politiken ses Spanien och Storbritannien ofta som blockeringar. Den nya amerikanska regeringen 
fungerar som draghjälp, med den energibeskattning den aviserat. När senare efter cirka en och en halv 
månad USA tycks ha gått till beslut, så menar några EG-länder att även Japan skall föregå ett EG-
beslut. De transnationella politiska frågor och processer som blir synliga i Politikens spalter visar 
på ett spel som försiggår på en annan plan än den snävare nationella, där andra spelare deltar än de 
kända inhemska spelarna och där spelreglerna väsentligen är annorlunda och insatserna består av nya 
slag av värden. 

I Politikens journalistik om EG som miljöaktör finns mycket att lära om politiska dimensioner 
både avseende miljöpolitik och annan internationaliseradpolitik. Även vid första anblicken oan
senliga notiser synliggör viktiga problem och politiska beslut som syftar till lösningar, hur futilt det 
än kan framstå med betygsättning av kylskåp. Jag erinrar mig här ett återberättande om Dostojevskij 
som gärna fördjupade sig i tidningsnotiser. Han lär 1867 ha uppmanat en av sina kvinnliga korres
pondenter att skaffa tidningar. "Läs dem för Guds skull, det är numera det enda möjliga, inte för 
modets skull, utan för att det synliga sambandet mellan det allmänna och privata skall bli starkare 
och tydligare...".5 
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EG på avstånd och som motpart 
I var och en av de tre andra tidningarna är det mer renodlat nationella miljöaspekter som lyfts fram, 
där EG snarast betraktas på ett visst avstånd, som en motpart och ett hinder. I Hufvudstadsbladets 
artikel framgår att Finland står redo att sjösätta en energibeskattning med samma miljömässiga driv
krafter som den EG hittills inte lyckat nå enighet om. Aftenposten ger besked om hur EG:s värdering 
av Norge som ansökarland bereder väg för en positiv öppning av medlemsförhandlingarna, bl a genom 
att Norge förväntas kunna aktivt bidra till EG:s miljöpolitik och bevarande av naturresurser. Artikeln 
i Dagens Nyheter beskriver hur den europeiska miljölobbyn stöder kraven på bibehållna strängare 
svenska miljökrav. 

Här vill jag påminna om att det urval som ligger till grund för den kvantitativa innehållsanalysen 
och därmed även för de artiklar som ingår i närstudierna mycket väl kan innebära att tidningarna 
under andra dagar publicerat t ex nyhetsartiklar med ett ymnigare innehåll om EG:s miljöarbete. En 
förhoppning om att de hela veckor som inleder och avslutar urvalsperioden skulle uppfånga even
tuella förskjutningar mellan tidningarna över flera utgivningsdagar har inte lett till några sådana 
resultat vad gäller miljöbevakningen. Ett undantag härvidlag är Politikens och Aftenpostens upp
märksammande av det snabbinkallade mötet om åtgärder för att öka sjösäkerheten i trafiken med 
supertankers. Rapporteringen härvidlag infaller i början av den första hela veckan. Det är fullt tänk
bart att de två andra tidningarna infört liknande material men senare än under den hela veckan, även 
om grundidéerna bakom nyhetsverksamhet inte talar för att så skulle vara fallet. 

Artikeln i Dagens Nyheter ser jag som ett intressant exempel på hur nyheter domestiseras eller 
tämjes för hemmabruk, i enlighet med hur Cohen et al (1996) använder begreppet. Artikeln utgår dels 
från referat och direkta citat ur det brev som lobby organisationen EEB tillställt EG: s ministerråd och 
som även spritts till europeisk press. I brevet är det kraven från EG:s förhandlare på att EFTA-
länderna, dvs i detta skede Finland, Norge, Sverige och Österrike skall tvingas sänka vissa miljökrav 
som skapat denna oro. EFTA-ländernas miljöregler behövs som inspiration och förebilder inom EG. 
Ändå är det i rubriken, ingressen och texten i övrigt helt och hållet fråga om en annan konstruktion, 
nämligen svensk miljöpolitik. Den del av texten som ger bakgrund orienterar om förloppet och signa
lerar utgången innehåller mer än tio olika sammansättningar av svensk/Sverige och miljö: svensk 
miljöpolitik, svenska miljökrav, de svenska särreglerna på miljöområdet, den svenska linjen etc. 

Domestisering kan ses som en länk mellan professionella, journalistiska miljöer och publiken, 
medborgarna. Man kan se processen som en allmänmänsklig balansgång mellan viljan att tillhöra ett 
större sammanhang och önskan att vara förankrad i det egna. I den tidigare diskussionen av begreppet 
domestisering har jag väckt frågan om det europeiska politiska perspektivet kan riskera att gå förlorat 
om tämjandet av nyheter från och om EG drivs alltför långt. DN-artikeln ser jag som ett illustrativt 
exempel på hur en aktuell motsättning i ett ytterst angeläget miljöproblem omformuleras till att vara 
en enbart svensk fråga, om än fortfarande lika angelägen. Brevet från EEB innehåller även en tydlig 
ideologisk motsättning i det att EG-förhandlarnas krav, enligt EEB:s brev, motiveras av att de aktu
ella ansökarländerna ska eliminera lagar som förhindrar en gränslös, fri handel. Även importrestrik
tioner som tillkommit av miljöskäl uppges EG vilja förhandla bort. Någon sådan inneboende ideolo
gisk eller moralisk konflikt mellan den gränslösa marknaden och ekologiska krav kan inte anas i 
artikelrubriken "EG-kampanj för svensk miljöpolitik. 

De empirinära teoretiska begrepp som aktualiseras av den nyss analyserade bevakningen är 
politikens lagar där försöksvis motsatsparet kallas marknadens lagar. 

POLITIKENS LA GAR MARKNADENS LA GAR 
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11.1.5 Politisk dialog om miljöpolitik 
Efter att ha analyserat nyhetsinslagen återstår ett antal artiklar om EG och miljöpolitik som tidning
arna publicerat på åsikts- och opinionsbildande plats. I tur och ordning har Politiken publicerat en 
debattartikel som kodats miljöfråga som huvud- eller första biämne, Hufvudstadsbladet likaledes en, 
Aftenposten två och Dagens Nyheter tre opinionsinslag. 

Tidningarnas åsiktsmaterial representerar något av den politiska dialog, åsiktsmångfald och kana-
lisering av den offentliga debatten som så ofta åberopas som grundläggande krav på mediernas roll i 
demokratin, något som presenterades i kapitlet 2 i denna avhandling. De tillskott av flera röster och 
perspektiv som opinionsmaterialet tillför, menar jag blir särskilt viktigt i "de tre andra tidningarna" 
som i sin nyhetsbevakning så gott som undgår att ägna något utrymme åt den aktuella europeiska 
politiska miljöagendan. Opinionsinnehållet kan sägas glänta på dörren till de offentliga rum som 
enligt Keanes (1996) synsätt formeras i en mosaik av varandra överlappande rum, där det ges 
möjligheter till en dialog: att diskutera, debattera och bråka. Olika intressen ställs mot varandra och 
olika alter-nativa val av framtider synliggörs. 

EG som tröghetssystem eller välsignelse 
I såväl Hufvudstadsbladet som Aftenposten och Dagens Nyheter visar opinionsartiklarna på be
hovet av en kunskapsbildning som avsaknaden av nyhetsrapportering lämnat efter sig. Mest tydligt 
kommer detta fram i Dagens Nyheter, där två skilda artiklar lyfter fram EG som antingen ett trög
hetssystem eller en välsignelse för miljöfrågornas utveckling. I alla tre tidningarna tydliggörs kon
flikten mellan EG: s mål för ekonomisk tillväxt och för hållbar utveckling. Ytterligare en likhet ligger i 
att de miljöspörsmål som knyts till EG är stora och generella problem som koldioxidutsläpp, men 
med få inslag av någon pågående konkret europeisk politisk process, utöver den som respektive 
lands medlemsansökan medför. 

Den mest uppenbara likheten i opinionsinläggen är emellertid ytterligare av annat slag, nämligen 
att uppfattningen om EG som miljöhot eller miljölöfte främst ingår i argumenteringen för eller emot 
ett medlemskap för det egna landet. Här förs i alla tre tidningarna en tydlig Ja- respektive Nej-debatt 
med EG:s potentiella betydelse för det egna landets miljöarbete i fokus, långt innan vare sig folkom
röstningar beslutats eller några folkomröstningskampanjer officiellt dragits i gång. Folkomröstning
arna i de tre ansökarländernas hölls först sent på hösten 1994, dvs ungefär ett och ett halvt år senare. 

Debattartikeln i Hufvudstadsbladet föreslår att hela EG-processen läggs på is och att nedisnings
tiden används till en total översyn av EG: s bärande idéer i relation till de krav som formulerades vid 
topp-mötet i Rio. Samtidigt påtalas den s k felvända anpassning som EG-förhandlarna kräver i t ex 
det finska jordbruket och som de nämnda egna ministrarna tycks beredda att acceptera. 

Miljöbluff och halvsanningar 
Tidningarnas debattinlägg visar tydligt att miljöfrågor anses viktiga som underlag för ställningsta
gande för eller emot medlemskap i EG. I Aftenpostens ena inlägg är det Nej-sidans negativa värde
ringar av EG:s bedrövliga miljöpolitik som bör få ett slut, i och med World Watch-rapporten, till för
mån för en konstruktiv och verklighetsnära norsk EG-debatt. 

I debattartikeln på DN: s kultursida ställs frågan om Sverige verkligen kan gå före som modelland 
för kretsloppsidéerna inom ramen för en union där den konventionella marknadssynen är så helt 
grundläggande. Den kretsloppsproposition som strax läggs på riksdagens bord ställer bl a krav på en 
inte obetydlig statlig styrning och ingrepp i marknadens fria varuflöde. Den stora artikeln på DN 
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Debatt understryker också polariseringen mellan EG-motståndarna respektive förespråkarna, med 
huvudvikt lagd vid det nationella argumentet, nackdelar eller fördelar för Sverige. DN Debatt
artikeln har visserligen många och specifika exempel även på vidare europeiska miljöbeslut och posi
tiva framsteg, men inriktar sig trots detta på en kritik av de svenska EG-motståndarnas halvsan
ningar och missledande slutsatser. Det nationella huvudintresset understryks också av den bild som 
illustrerar artikeln. Här avses inte det lilla porträttet av artikelförfattaren, utan det betydligt större 
porträtt som ligger infällt mitt i texten av miljöpartiets Per Garthon med bildtexten "Hotbild"(!) 

Bindande konfliktlösning 
Det enda debattinslaget som inte har en tydlig nationell koppling är Aftenpostens krönika på ledar
sidan "Dam nation ". Här återkommer i stället vad som tycks vara en särskilt norsk insikt om det 
större behovet av övernationell och bindande konfliktlösning i Europa som känns igen från när
studien av utrikespolitiska frågor. Dammprojektet anknyter inte bara till de stora miljömässiga 
konsekvenserna utan till hotet om öppen konflikt mellan två nationer och en tredje nation som ser 
möjligheten att få ett näraliggande kärnkraftverk avvecklat. Det är stora och mäktiga intressen som 
representeras och inte heller EG:s egen expertgrupp ser ut att leda närmare någon lösning. Krönikan 
kan kanske ses som exempel på det som Hjarvard (1995b) efterlyser, nämligen en kritisk trans-
nationell offentlighet, en kritisk funktion på europeisk nivå - krönikören uppfattar att inte ens EG är i 
närheten av att erbjuda något alternativ i fråga om det stora behovet av övernationell bindande kon
fliktlösning i Europa. 

Den omoraliska avfallsexporten 
Även debattinlägget i Politiken är ett inslag av en kritisk och transnationell offentlighet där EG:s 
dubbel-spel med export av avfall till länder i tredje världen starkt kritiseras. Både Kommissionen, det 
tidigare konservativa engelska ordförandeskapet och den tidigare danska regeringen får bära ansvaret 
för den omoraliska avfallsexporten från den rika världen till den fattiga som fortsatt pågår. 

Kommentaren har inslag av en nationellt dansk kontext i det att den nya regeringen får beröm för 
signalerna att ett offensivt förslag kommer att läggas fram inom kort. Det knyter an till den danska 
ordföranderollen, men jag finner likväl att det är den större europeiska och vidare internationella 
frågan om förbud mot export av farligt avfall som står i centrum. Det är Europaparlamentet och dess 
miljöutskott som framstår som huvudaktör, som blockerat Kommissionens svaga direktivförslag och 
som fortsatt driver på Kommissionen. Det är närmast på miljöutskottets vägnar som den danske 
europaparlamentarikern överför den optimism och tilltro som den danska regeringens initiativ har 
väckt. Att frågan om avfallsexport i, som det ofta heter i Politiken, verklighetens värld, både knyter 
till sig ideella motiv och motstående intressen antyds i avslutningen som påtalar att det aviserade 
danska förslaget helt klart gör en rad EG-länder mindre glada. Här påtalas återigen att det förs en 
kamp inom EG kring hur problemet med export eller dumping av miljöfarligt avfall skall definieras. 

Det blir i korthet mer skillnader som jag iakttar än likheter. Poltikens innehåll motsvarar i stort 
förväntningarna på en europeisk politisk kommunikation. De tre andra tidningarna ägnar sig över
vägande åt nationellt angelägna och från EG distanserad publicering och även detta har liten om
fattning. I slutet av detta kapitel görs en mer omfattande analys av miljöinnehållet både 1993 och 
1996. På mer abstrakt nivå blir detta nationella perspektiv en likhet mellan de tre andra, men där 
Aftenposten till viss del avviker i det att en EG-bevakning med kopplingar till det vidare inter
nationella är skönjbar. 
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Den övergripande frågan som jag går vidare med är om innehållet på något synligt vis förändras 
1996, särskilt då i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, när Finland och Sverige fullföljt med
lemskapet och i Politikens när Danmark inte längre fungerar i en ordföranderoll. Det vore fullt tänk
bart att de två förstnämnda tidningarna en mer fullödig europeisk politisk kommunikation träder fram 
och att en motsatt förändring noteras i Politiken. 

De empirinära teoretiska begrepp som aktualiseras av den nyss analyserade bevakningen är mora
liska drivkrafter, där försöksvis motsatsparet kallas egennytta, vilket väl gäller när en nationell frame 
dominerar. Därtill kommer att dumpning ju berör u-länder, medan annan bevakning ofta endast ser 
inhemska frågor. Den dialog varom berättades i analysen motiverar ytterligare ett begreppspar: 

MORALISKA DRIVKRAFTER EGENNYTTA 

I-LÄNDER OCH U-LÄNDER INHEMSKT/HEMMA VID 

DIALOG MONOLOG 

11.2 EU:s miljöpolitiska arbete 1996 

11.2.1 Inledning 
Närstudien av tidningarnas miljöartiklar för urvalsperioden 1996 företas med en samlande huvud
fråga: har det i spåren av Finlands och Sveriges EU-medlemskap skett en förändring i riktning mot en 
full-ödigare europeisk politisk kommunikation rörande miljöfrågor? Har, annorlunda uttryckt, struk
turella förändringar fört bevakningen i en riktning mot Politikens bevakning, i fråga om urval och 
betydenhet? Och vilka miljöfrågor finns det utrymme för i Aftenpostens mellan 1993 och 1996 
halverade totala bevakning av EU? 

Jag hänvisar till de inledande avsnitten när det gäller arbetssättet och tankegångarna i analysen av 
det empiriska underlaget, med ursprung i huvudstudien som rapporterats i kapitel 6-8. 

Fullt utnyttjande av unionens potential 
Kommissionens arbetsprogram för 1996 ger en antydan om vilka miljöproblem som kan komma att 
aktualiseras inom det europeiska samarbetet under urvalsperioden. Översikten är tänkt som oriente
ring om den europeiska kontexten, utan att jag har några förväntningar om automatisk återgivning i 
medieinnehållet. 

Arbetsprogrammet summerar Kommissionens prioriteringar till fyra övergripande områden, där 
den första prioriteringen är arbetsmarknad, främst åtgärder mot arbetslöshet, den andra prioriteringen 
är skapandet av en ekonomisk och monetär union (EMU) och den tredje, där miljöfrågorna hör 
hemma, är att fullt ut utnyttja unionens potential.6 Inledningen av regeringskonferensen (IGC) för 
översyn av de egna institutionerna utgör den fjärde prioriteringen. 

Allt som gemenskapen företar sig måste enligt texten ses som nära interrelaterat och kraven på 
utförandet måste sätta de europeiska medborgarnas intressen och livskvalitet som övergripande mått. 
Det är främst inom ett antal specificerade s k framtids sektorer som miljöaspekterna linjeras upp. Var 
och en sektor har övergripande ramprogram och reglerande ramverk av skilda slag. Därtill finns stora, 
ännu mer övergripande handlingsprogram samt externa, internationella styrande miljökonventioner 
och -protokoll. 
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Området bioteknologi innehåller stor potential för framtida konkurrenskraft och arbetsprogram
met aviserar fortsatta stimulanser men också behovet av översyn av de befintliga regelverken i syfte 
att bibehålla höga skyddsnivåer för hälsa och miljö. Nya initiativ avseende miljöaspekter inom trans
portsektorn förutses i samband med behandlingen av en s k Grönbok. 

Den reformering av fiskeindustrin som inleddes 1991 fortsätter under 1996, särskilt inriktad på 
överensstämmelsen mellan fiskeflottans struktur och policyn för bevarandet av det marina eko
systemet. Ett nytt flerårigt riktgivande program förbereds för åren 1997 och 1999. På den inter
nationella nivån går arbetet vidare med lagstiftning om havet, bl a baserad på FAO:s uppförandekod 
om ansvarsfullt fiske. 

Energisektorns allt öppnare konkurrens avser Kommissionen att aktivt främja, men energipoli
tiken kommer enligt en s k Vitbok att styras av program för rationellare energianvändning, förnyel
sebara energikällor och av ny energiteknologi. Kommissionen aviserar också nya samarbetsavtal inom 
kärnkraftsenergin med stater i det forna Sovjetunionen och med Kanada och Argentina. 

Hög miljökvalitet i mycket vidsträckt betydelse tas upp till granskning i det femte handlings
programmet för miljö och hållbar utveckling. Arbetet med det femte miljöhandlingsprogrammet söker 
identifiera och prioritera miljöåtgärder inom ett brett spektrum och avser att klarlägga hur gemen
skapens lagstiftning appliceras: ett huvudsyfte med det femte handlingsprogrammet är att inkorpo
rera miljödimensioner i alla politikområden. Behovet att höja nivån för miljöskyddet inom unionen 
kommer att aktualiseras efter en ny utvidgning. Andra sektorsinitiativ förutses vad gäller hantering av 
avfall, skydd av rent dricksvatten och ett genomförande av direktiv om kontroll av utsläpp. På den 
internationella nivån fortsätter insatserna för att öka kärnkraftens säkerhet i länderna i Central- och 
Östeuropa och i tidigare Sovjetunionen. En fördjupad studie skall göras av miljölagstiftningen i dessa 
delar av Europa. Europeiska Unionen avser att ytterligare utveckla sin roll som pådrivande i det 
internationella samarbetet om miljöskydd, t ex genom åtgärder som baseras på Rio-konferensen, 
åtgärder i förhållande till konventionen om klimatförändringar, Montreal-Protokollet om ozon-
nedbrytande substanser samt konventionen om biologisk mångfald. 

Huvudstudien 
Jämfört med urvalet för perioden 1993 har bevakningen av miljöfrågor med anknytning till EG/EU 
ökat i de nordiska tidningarna under 1996 års urvalsperiod. Politikens innehåll är mellan tre och fyra 
gånger så omfattande som det för 1993, medan ökningarna är mindre påtagliga för Hufvudstadsbladet, 
Aftenposten och Dagens Nyheter. 

Aftenposten har få artiklar men ändå stort sammanlagt spaltutrymme, vilket förklaras av att en 
artikel (13/11) upptar en helsida. Dagens Nyheters relativt många artiklar bildar ett tämligen litet 
gemensamt spaltutrymme, vilket i sin tur beror på att större delen av DN-artiklarna, sju av totalt 
elva, är enspaltiga och närmast är större notiser. 

Artiklar om EG-relaterade miljöfrågor 1996 

Tidning 
Politiken 
Hufvudstadsbladet 
Aftenposten 
Dagens Nyheter 

Antal (varav kod I) 
31 (26) 
7 (3) 
3 (2) 
n  ( 9 )  

Utrymme (spcm 
1.418 

321 
230 
325 
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Det framgår av förteckningen över miljöartiklar längst bak i detta kapitel (tablå 8:3) att miljöfrågor 
spänner över ett mycket brett fält av frågor, att näringslivssidorna ofta kommer till bruk för miljö
politiska nyheter och att en stor del av denna bevakning sköts av medarbetare på hemmaredak
tionerna. Här ser Politikens Brysselbevakning dock annorlunda ut; den är mer frekvent och komplet
terad med insändare och debattartiklar från danska europaparlamentariker och EU-tjänstemän. 

Från den kvantitativa analysen kan det vara värt att erinra om de övergripande skillnaderna mellan 
tidningarna som redovisades i närstudien av utrikespolitiska frågor i kapitel 7. Redan av samman
fattningen här ovan och av förteckningen går det att göra observationen att det fulla medlemskapet 
inte har lett till att europeisk miljöpolitik står särskilt mycket högre på bevakningslistorna i de två 
nya medlemsländerna än som var fallet 1993. Problemet med att finna inslag av vad jag kallar gemen
sam bevakning återupprepas således även i genomgången av 1996 års miljöartiklar. 

11.2.2 Miljöpolitik i texterna 
Viss överlappning 
Det går, med Politiken som norm, att upptäcka en livlig nyhetsbevakning av flera och mycket stora 
miljöpolitiska förslag med dithörande debatter inom EU under urvalsperioden 1996. Här återfinns ett 
förslag om en ny femte miljöhandlingsplan, ett direktivförslag om rent dricksvatten, ett dito förslag 
om avfallshantering, skärpt kontroll av befintlig EU-lagstiftning och problem att förena miljöregler 
med WTO:s regler för den globala världshandeln samt problematiken rörande genförädlade produkter 
och kraven på konsumentmärkning. 

För att kunna identifiera sådana områden där det förekommer gemensam bevakning har jag dock 
tvingats till väsentligen förskjutna kriterier på vad som är gemensamt. Tre områden med visst gemen
samt stoff kan urskiljas om jag med överlappning menar att en tidning utöver Politiken bevakar 
frågan: 

• koldioxidbekämpning som är ett tungt spörsmål i den nyss nämnda femte 
miljöhandlingsplanen förekommer även i Dagens Nyheter och i Hufvudstadsbladet 

• miljöregler inom världshandeln återfinns även i Aftenposten 
• genmanipulerade produkter berörs även av Dagens Nyheter 

EU:s femte miljöhandlingsplan och bekämpning av koldioxid 
Redan inledningsvis vill jag påpeka att det är mycket få gemensamma nämnare mellan Politikens 
bevakning av EU:s femte miljöhandlingsplan, och de artiklar som i Dagens Nyheter och 
Hufvudstadsbladet handlar om EU:s beröring med koldioxidbekämpning. Koldioxidproblemen är 
integrerade tillsammans med många andra miljöproblem i det femte miljöhandlingsplanen och 
Politiken är den enda av tidningarna som uppmärksammar detta breda och mer långsiktiga politiska 
åtgärdsförslag. 

Politiken 

Den danska tidningen publicerar sju artiklar med fokus på femte miljöhandlingsprogrammet, varav 
fyra är påtagligt stort uppslagna, en är placerad på förstasidan och två aviserade på tidningens 
förstasida. En ledare ingår också i denna grupp av artiklar. 

Stormlob mod EUs miljöpolitik 
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Europa-parlamentet vil foreslå generelle stramninger (10/10) 

Enligt den första artikeln går Europaparlamentet i ett betänkande till angrepp mot Kommissionens 
förslag till revision av den nuvarande miljöhandlingsplanen från 1992. Parlamentet föreslår upp-
stramningar över "hele linjen med konkrete krav og tidsplaner inden for alt fra landbrug til 
luftorurening". Ordförande i detta specifika ärende är Lone Dybkjser ( R) och hennes betänkande 
rymmer över 100 ändringsförslag "som tilsammen danner en sonderlemmende kritik af oplegget".7 

Nu har betänkandet med alla dess ändringsförslag antagits av miljöutskottet, varefter detta kommer 
upp till behandling i det samlade parlamentet under november. 

Under samma tid har Kommissionens "forslag til en vandpolitik ...fået en hård medfart i parla
mentets milj0udvalg. " Ordförande för detta ärende är den konservative Karl-Heinz Florenz som 
finner att vattendirektivet är "helt utilstrekkeligt". 

Här finns två stora saker som tillsammans, säger Lone Dybkjaer, enligt Europaparlamentets upp
fattning är en signal om att miljö nedprioriteras av "den her kommission ". Hon medger att det 
normalt är EU:s ministerråd, dvs de 15 medlemsländerna som är bromskloss men här har Kommis
sionen inte uppfyllt sina förpliktelser. Inför revisionen av miljöhandligsplanen har rapporter utar
betats som visar "at det går den forkerte vej nesten overalt. Men dem har EU-kommissionen ikke 
brugt til at gå ind og sige, at her er det helt galt, her må vi gore noget, sier Lone Dybkjcer ". 

Artikeln redovisar också en hel del av de konkretiseringar och ändringsförslag som Europaparla
mentets förslag innehåller. Många mjuka vändningar omvandlas till förpliktande krav och tidsgränser 
för konkreta åtgärder inom energiområdet, jordbrukspolitiken, avfallsområdet och förslag "til at lose 
det årelange slagsmål om en C02-afgift... ". 

Auken: EU svigter miljoet (11/10) 

Hemmaredaktionen rapporterar om den danske miljöministerns, S vend Aukens (s) hårda utfall mot 
Kommissionen där han "er trcet af (sv trött på) at EU-regler for det indre marked forhindrer 
medlemslandene i at leve op til kravene i FNs klimakonvention fra 1992 om at reducere CO2-
forbruget ". 

Miljöministern är i färd med att sammanställa en lista med exempel "på EU-regler, der direkte 
forhindrer Danmark i at nå den målscetning". På ett möte med EU:s miljöministrar kommer han att 
inom några dagar be de andra länderna att göra samma slags förteckningar. Han framhåller att han 
kommer att tvinga Kommissionen uttala "at EU ikke kan leve op til sine forpligtelser, eller også må 
vi systematisk fjerne de barrierer, der gor det umulig for landene at yde et bidrag, siger Svend 
Auken ". 

EUs miljoudvalg i opror mod Ritt B. 
EU-kommissaeren erkender 
mangelfuld indsats for miljoet8 (9/11) 

Här fortsätter rapporteringen från Bryssel om revideringen av EU:s femte miljöhandlingsprogram, 
med Europaparlamentets 50 ändringsförslag. Men "milj okommisscer Ritt Bjerregaard er på 
kollisionskurs mot Europa-parlamentets miljoudvalg " och hon förväntas enligt artikeln avvisa 
ändringsförslagen "når hun moder parlamentet på tirsdag ". Miljökommissionären tillstår visserligen 
"blankt, at det står slojt (sv: dåligt) til med at nå målene i handlingsplanen ", men anser inte att en 
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ny handlingsplan är vägen framåt. Hon pekar på att en del av problemet är att "landene ikke er 
villige til at vedtage de forslag kommissionen lœgger frem, og at de er langsomme til at gennemfore 
de direktiver, der rent faktisk er vedtaget". Därtill har det också gjorts konkreta framsteg när "så 
sent som i onsdags " fattades beslut om bl a skatt på C02-utsläpp och begränsad användning av 
lösningsmedel. 

En lägesrapport från den europeiska miljömyndigheten i Köpenhamn fastslår att miljömålen inte 
uppnås inom sju av nio granskade områden. Detta till trots har Kommissionen inte lagt några kon
kreta förslag. Särskilt den gröna partigruppen i Europaparlamentet är mycket högljudd i sin kritik av 
kommissionären och hotar till och med "at krœve hendes afgang, hvis ikke hun giver efter for parla
mentets près under samlingen i Strasbourg i nœste uge " och därför att hon inte står upp mot 
"industrivenlige folk i kommissionen som tyskeren Martin Bangemann ". 

Ritt Bjerregaard säger att det där är en av älsklingsmyterna som gång på gång dementeras när hen
nes kabinett får igenom konkreta förslag. Men samtidigt påpekar hon att det ibland måste bli fråga 
om kom-promisser i samarbetet "nöjaktig som der må i den danske eller enhver anden regering". 

Auken: Ritt reagerer uklogt (13/11) 

Artikeln är införd samma dag som Europaparlamentet formellt röstar om miljöhandlingsprogrammet. 
Miljöminister S vend Auken beklagar den strategi som miljökommissionären Ritt Bjerregaard valt 
"når hun bliver fornœrmet over kritik fra Europa-parlamentets miljoudv alg... ". I stället för att bli 
förnärmad är det enligt Auken bättre att uppfatta kritiken som handräckning. Det som miljöministern 
omedelbart har reagerat på är ett uttalande av miljökommissionärens talesman, Peter Jorgensen, om 
Europaparlamentets miljöutskott. Där betecknar talesmannen parlamentets förslag "til en mere 
ambitiös miljöpolitik i Kommissionen som utrovcerdig og prceget af misforståelser og dårligt 
arbejde ". 

Ritt B. i store vanskeligheder 
Forholdet til Europa-parlamentet forvaerret (14/11) 

Artikeln börjar med att förklara att tilliten till Ritt Bjerregaard är mycket nära nollpunkten efter 
hennes "optrœden under denne uges parlamentsmode i Strasbourg ". Både ordföranden i parla
mentets miljöutskott, socialdemokraten Ken Collins, och "den respekterede leder af den liberale 
gruppe, Gijs de Vries ", kritiserar hårt miljökommissionärens utspel i dansk press och särskilt 
användandet av ord som "utrovcerdig" om miljöutskottet. Herrarna beklagar att Ritt Bjerregaard inte 
förstått att ta emot en utsträckt hand och inte insett att man inte bör stöta sina "naturlige allierede " 
ifrån sig. Parlamentets samling beskrivs däremot som en seger, inte minst för att den s k Dybkjaer-
rapporten med sina 50 ändringsförslag fick ett mycket starkt stöd. Ytterligare kritik av både miljö
kommissionären och Kommissionens njugghet i miljöfrågor uttalas av bl a Caroline Jackson från den 
konservativa gruppen och svenske Per Gahrton för De Gröna som tom övergick till att tala danska. 

EFs miljöpolitik står svagt 
Europa-parlamentet kraever mere 
handling fra EU-kommissionen (16/11) 
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Artikeln summerar parlamentsmötet i Strasbourg och noterar att missnöjet med Kommissionens 
politik på miljöområdet "blev skåret ud ipap " (sv: förklarat uti minsta detalj). Parlamentets linje har 
varit "at styrke miljokommissœren over for de andre medlemmer af EU-kommissionen ". Men när 
miljökommissionären gick ut i våldsam offentlig kritik främst riktad mot miljöutskottets danska sak
ordförande, började parlamentarikerna frukta att Ritt Bjerregaard "slett ikke har forstået der es rolle ". 
Flera parlamentariker, även socialdemokrater, beklagar dessa missförstånd och att samarbetet mellan 
parlamentet och kommissionen har fått djupa rispor. 

Parlamentets krav på åtstramningar av det femte handlingsprogrammet antogs på onsdagen och 
utgör "den overordnede ramme for EUs miljöpolitik ogfastlœgger en rekke mål på området for år 
2000 ". Några av parlamentets krav är att Kommissionen före 1997 års utgång kommer med tydliga 
åtgärds-förslag på alla de områden där målen i 1992 års plan inte förverkligats. Konkreta förslag krävs 
vad gäller C02-utsläpp, bl a i form av minskad bensinförbrukning i nya bilar från 2005.1 samma 
syfte skall energiförbrukningen minska med tre procent årligen i förhållande till ländernas brutto
nationalprodukt och parlamentet kräver därtill ett stopp för alla former av stöd till verksamheter 
inom energiområdet som motverkar energisparande. Parlamentet önskar också se ett förslag till 
minskad användning av sprutningsmedel, ett förslag till miljöavgifter och ett direktivförslag om 
avfallshantering. Artikeln förutser att det avstånd som uppstått mellan kommissionärens och parla
mentets hållningar kommer att påverka behandlingen av ärendet i EU:s miljöministerråd. 

EUs kustode (sv: musei vakt) 
Ritt Bjerregaard svigter miljoet (16/11) 

Ledarens kritik av Ritt Bjerregaard avser hennes insatser som miljökommissionär i Bryssel och den 
beklagar samtidigt att hon inte tagit med från hemmaplan sin förmåga "at sœtte vœsentlige, hidtils 
tabu-belagte problemer på dagsordenen, f eks. opgoret med kustoderne i Socialdemokratiet... ". Ritt 
Bjerregaard har gång efter annan lyckats stöta parlamentet ifrån sig. Hennes första pressmöte i kom
missionens huvudkontor kom att handla om "at hun hellere ville på skiferie, en hun ville deltage i en 
konferance om bindende gr cens er for C02-forureningen ". 

Hon har också isolerat sig i Kommissionen genom den uppmärksammade publiceringen av sina 
dagboksanteckningar. Ledaren finner att allt detta går att leva med om det enbart gick ut över Ritt 
Bjerregaard. Men nu är det så att hon innehar en förtroendepost. "Og hun er Europas eneste 
miljokommissœr ". Särskilt från kvinnan som i sin tid inledde uppgörelsen med "kustodene " har vi 
rätt att förvänta oss att makten inte enbart visas upp och bevakas, utan används "til fremadrettet 
dialog med de 'menige ' folkevalgte" säger ledaren vidare. 

Uenighed om mål for miljo 
Rige lande bruger alle kneb for at slippe 
for at reducere deres udslib af drivhusgasser (12/12) 

Den sista omfattande nyhetsartikeln i Politiken om det komplexa C02-problemet handlar om de 
pågående förhandlingarna inom EU i Bryssel och på FN:s klimatkonferens i Genève. Trots att 1996 
som många senare år ser ut att bli "det varmeste år i Jordens nyere historié, men de industrialiserede 
lande har fortsat meget svœrt ved at tage den menneskeskabte drivhuseffekt alvorligt". Vid konfe
rensen i Genève är det inte bara USA som ihärdigt försöker slippa undan att minska sina C02-
utsläpp utan även Frankrike försöker nu "slippe af med en del af 'aben ' Bakom Frankrikes solo
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spel, att utsläppen fastställs per invånare i ställer för total omfattning, ligger ett sammanbrott i "EUs 
interne forhandlinger om en fordelingsnogle. E Us miljoministre kœmpede mandag til langt ud på de 
små timer for at blive enige om fœlles mål for reduktioner i udslippet af drivhusgassen kuldioxid 
(CO2). Samman-brottet var framprovocerat av Kommissionen, Tyskland och Danmark som 
"insisterede på, at valget stod mellem substans i en fœlles holdning - eller ingenting 

Både Danmarks miljöminister, Svend Auken, och en av Världsnaturfondens klimatmedarbetare, 
Lars Georg Jensen, är på sitt sätt nöjda därför att konsekvenserna nu blir att de enskilda medlems
länderna inom tre månader "må spille ud med, hvilke C02-mål de vil kcempe for i henholdsvis 2005 
og 2010". Både vi i Danmark och våra nordiska grannar måste visa att vi menar allvar, säger Auken, 
och avvisar helt det franska förslaget (som Sverige stöder). Enligt den danska Energistyrelsen skulle 
förslaget kräva en mycket liten insats av Frankrike som trots sin atomkraft "er Verdens 11. störste 
CO2 -syndeer ", "sammanbruddet afspejler virkeligheden ", menar Världsnaturfonden, och det är 
bättre att få det fram i ljuset än att EU fortsätter "at camouflerer sine uenigheder i brede formule-
ringer, fastslår han ". 

Förhandlingarna i Genève går vidare vid ett möte i Japan om ett år där ett protokoll antas till FN:s 
klimatkonvention från 1992. Först skall protokollet fastlägga i-ländernas förpliktelser och därefter 
uppställs mål för u-länderna, som under överskådlig tid har mycket små utsläpp per invånare. 
"Derfor vil tankegangen om pr. capita-udslip vcere alletiders chance for u-landene til at få udskudt 
ethvert initiativ i mange år, fastslår Svend Auken ". 

Hufvudstadsbladet 

Det är många som delar på miljönotan (23/10) 

Utgångspunkten för denna stora artikel är Kommissionens arbete med "förslag till åtgärder för att 
minska vägtrafikens koldioxidutsläpp till år 2005 ". Finlands miljöminister, Pekka Haavisto, som 
tillsammans med sina EU-kollegor fått del av Kommissionens förslag till gränsvärden "anser att 
EU:s miljökrav kunde vara ännu strängare" Han understryker att med utnyttjande av ett rikt tek
niskt kunnande och genom utnyttjande av beskattning kan man "styra konsumtionen mot miljö-
vänligare bränslen ". 

En helt annan syn presenteras av Sven Eckerstein, vice VD för Volvo Personvagnar. På Volvo ser 
man "dystertpå EU-kraven ". Effekterna kan bli ödesdigra för Europas bilindustri om alla 
biltillverkare producerar "i stort sett identiska bilar styrda av en enhetlig bränsleförbruknings
gräns ". Kunderna erbjuds inte längre valfrihet och enligt Eckerstein "kommer europeisk bilindustri 
att förlora mot Japan och USA ". Eckerstein förespråkar en procentuell minskning av koldioxid
utsläpp i stället för, som EU föreslår, en fast gräns. Samtidigt förklarar han att en procentuell 
minskning "har avsedd effekt bara om alla biltillverkare och övriga sektorer i samhället tar på sig 
motsvarande åtaganden. " Sven Eckerstein säger sig avvakta "trovärdigapolitiska beslut" om alter
nativa bränslen. För att minska produktionskostnaderna av motorer till alternativa bränslen måste de 
politiska förutsättningarna harmoniseras i många länder. "Bollen ligger faktiskt inte hos oss... " 

Dagens Nyheter 
Den svenska tidningen innehåller fyra artiklar som på olika sätt uppmärksammar EU och åtgärder 
mot koldioxid. De två första artiklarna handlar om ett svenskt regeringsförslag. 
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Väntan på EU sinkar höjd skatt (9/11) 

Detta är en kort enspaltare som informerar om ett regeringens förslag om en fördubbling av koldioxid
skatten för industrin, som nu har bordlagts i finansutskottet "tills EU ger besked ". EU måste god
känna den del av förslaget som går ut på att den energiintensiva industrin skulle få vissa lättnader. 
Godkännande krävs eftersom unionen inte tillåter subventioner till den egna industrin. "Och behand
lingen i EU drar ut på tiden ", säger Finansutskottets vice ordförande, Per-Ola Eriksson. 

Grönt ljus för ny svensk skatt 
Koldioxid. EU godkänner 
undantag för energitung industri (5/12) 

Brysselkorrespondenten meddelar att Kommissionen gett grönt ljus för den nya svenska energi
skatten "trots att dess undantag för energitung industri bedöms som statsstöd som kan påverka 
handeln inom EU". Kommissionen skriver att skattelättnaden omfattar ett begränsat antal företag 
och att den "tar hänsyn till att miljömålen med den nya koldioxidskatten ligger i linje med EU:s mål 
på detta område... ". Dessa förutsättningar motsvarar de villkor som föreskrivs i "riktlinjerna som är 
tillämpliga för statligt stöd till miljöskydd, skriver Kommissionen ". 

EU lyckas inte enas om utsläpp (10/12) 

En enspaltare på politiksidan rapporterar från veckans miljöministermöte som inte kunde enas "om 
hårdare tag mot utsläppen av koldioxid". EU-ländernas försök att enas om en "gemensam klimat
politik misslyckas gång på gång. " 

Irlands miljöminister, Brendan Howlin, driver ett kompromissförslag bl a med stöd av Sveriges 
Anna Lindh, men utan framgång. De övriga ministrarna "var splittrade i två fraktioner: en som inte 
alls ville gå med på så hårda tag och en som krävde ännu hårdare ". Frågan om koldioxidutsläpp 
skall disku-teras hösten 1997 inom ramen för den globala klimatkonventionen. Ministrarna kunde 
dessutom "inte enas om vilken princip som skall styra arbetet" som t ex högre krav på nationer vars 
utsläpp är stora per medborgare. Tidigare har EU-länderna "enats om det föga radikala målet att 
utsläppen vid sekel-skiftet inte får vara högre än vad de var 1990. " 

Lasttrafiken ökar på EU:s vägar 
Miljöproblem. Svårt för medlemsländerna 
att nå målet att stabilisera 
och minska koldioxidutsläppen (16/12) 

Artikeln på näringslivssidan rapporterar från ett seminarium om EU och miljön som arrangerats av 
utrikes- och miljödepartementen i Stockholm. David Wilkinson vid institutet för europeisk miljö
politik i London uttalade att "Det finns en fundamental konflikt mellan frihandel och miljöskydd. 
EU-kommissionen inser detta och kommer nästa år att publicera en rapport om hur den fria mark
naden inom EU har påverkat miljön ". 

Kommissionen har beräknat att mellan 1990 och 1994 ökade lasttrafiken på EU:s vägar med 15 %. 
Därmed ökade även koldioxidutsläppen och också svårigheterna "för EU att nå sitt mål att stabilisera 
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eller minska koldioxidhalterna Kommissionen menar att "en bättre överensstämmelse mellan 
marknadspolitik och miljöpolitik är en nyckelfråga för EU". 

David Wilkinson pekar särskilt på tre problem som EU:s miljöpolitik står inför. Det första är 
utvidgningen, där de nya medlemsländerna i östra Europa kommer att ges längre övergångsregler och 
undantag. "Risken är att detta bromsar en fortsatt förbättring av miljökraven ". Det andra problemet 
är konkretiseringen, att gå från vackra miljömål till preciserade krav väcker "snabbt motståndet från 
enskilda regeringar ". Tredje problemet är tillämpningen, där EU tenderar att glatt enas om stolta 
miljöambitioner, "men inte bry sig om att följa de miljöregler som faktiskt finns ". 

Miljöregler inom världshandeln 
Frågan om huruvida miljöpolitik skall bli en del av reglerna för den globala värlsdshandeln får 
aktualitet av det toppmöte inom Världshandelsorganisationen WTO som skall hållas i Singapore i 
december månad 1996. 

Politiken 
Tre artiklar i Politiken visar att frågan har både europeisk, nordisk och inhemsk dansk betydelse. 

Norden skuffet over WTO (13/11) 

De nordiska miljöministrarna har diskuterat det kommande WTO-mötet och "samtlige nordiske 
milj0ministre er skuffede (sv: besvikna) over den miljo-politik som i nceste måned bliver en del af den 
globale Verdenshandel ". 

EU-länderna har framför allt ställt två krav på miljöpolitiken i WTO. Det är dels att den 
europeiska miljömärkningen skall kunna fortsätta, därför att den inte bara ställer krav på själva varan 
utan även på tillverkningsmetoderna. Det andra kravet är att WTO inte ska kunna undergräva 
ingångna internationella miljöavtal genom att sätta egna regler före. 

Den danske miljöministern S vend Auken (s) säger att förväntningarna var höga när WTO för två 
år sedan tillsatte ett särskilt utskott för miljö och handel. "Men idag må vi konstatere at det ikke er 
blevet bedre. Ogglœde os i det omfång, der ikke ligefrem er tale om tilbageskridt... ". Det mandat 
som den danske utrikesministern fått från Folketingets Europautskott, tidigare kallat 
Markedsudvalget, fastslår att den danska regeringen "ikke måtte godkende noget tilbageskridt i 
forhold til den nuvœrende situation ". 

Miljohensyn ikke ind i handelsregler 
Danmark og EU står föran et nederlag 
i verdenshandels-organisationen WTO (16/11) 

Denna artikel på näringslivssidan tar fasta på att Danmark ligger i frontlinjen inom EU och att EU i 
sin tur är en "progressivfaktor" bland de 125 medlemsländerna i WTO när det gäller att den ökade 
frihandeln skall utvecklas hand i hand med miljökrav och sociala rättigheter. 

Folketinget har diskuterat nästa månads WTO-möte i Singapore och ett brett flertal i parlamentet 
markerade att det finns uppslutning bakom kraven på gröna och sociala ramverk för den fria handeln. 
Utrikesminister Niels Helveg Petersen ( R) redogjorde för EU:s påtryckningar för att förbjuda export 
av farligt avfall och stopp för ozonnedbrytande gaser. Några sådana beslut kommer inte att fattas i 
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Singapore enligt utrikesministern, som också erkänner att EU inte heller kommer att få igenom sina 
krav på säkring av miljömärkning inom WTO. 

Folketingsdebatten återges i stora drag, med skilda parters och namngivna företrädares stånd
punkter och vissa meningsskiljaktigheter, men trots allt en uppslutning kring regeringens förslag. 
"Dagsordenen fastslår, at WTOs regler skal respektere internationale miljoaftaler og at der skal 
nedsœttes en arbejdsgruppe om sikring af lonmodtagernes rettigheder i WTO". Även om besluten 
inte fattas denna gång i Singapore menar utrikesministenr att "tiden arbejder for denne tankegang". 

Ett problem som utrikesministern påtalar är u-ländernas misstro mot skärpta miljöregler som kan 
göra deras varor mindre konkurrenskraftiga. "Helveg " hoppas att på längre sikt detta motstånd kan 
övervinnas genom att öka u-ländernas tillgång "til de rige landes markeder. Men kravet öm oget 
markedsadgang stöder på modstand internt i EU". 

Tre partier i Folketinget reser krav på ökad folketingskontroll över regeringens förhandlingslinje i 
WTO, ett krav som stöds av ordföranden i parlamentets Europautskott, "de folkevalgte skal 
stcerkere ind i WTO-sporgsmål, men ville ikke komme med konkrete bud på hvordan 

Ja til harmonisering (19/11) 

Denna förstasidesartikel beskriver hur upprörda oppositionspolitiker "lœgger nu op til en politisk 
storm mod udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) ", när det blivit känt att utrikesministeriet 
godkänt ett förslag till global harmonisering utan att "Folketinget er blevet orienteret". Det förslag 
som departementet sagt ja till är ett förslag från EU med gemensamma internationella normer och 
krav på livsmedel, kemikalier och elektrisk utrustning. EU-förslaget har redan varit föremål för 
förhandlingar med u-ländernas inom WTO som har godtagit förslaget, varför det väntas bli formellt 
godkänt vid toppmötet i december. Politiker på både vänster- och högerflygel i folketinget fruktar att 
"planen kan tvinge Danmark og de övrige EU-lande til at sœnke beskyttelsen av miljö, forbrugere 
og sundhed". En talesman för SF ser detta som helt oacceptabelt, om regeringen känt till planen utan 
att ha orienterat Folketinget, och att det försvårar samarbetet med regeringen i fortsättningen. 
Redaktionen har inte kunnat nå utrikesministern för en kommentar. 

Aftenposten 

Hard miljefront mellom u- og i-land (25/11) 

Utvecklingsländer och industriländer står ännu en gång "steilt mot hverandre i internasjonale 
handels sporsmål ". Med Indien och Egypten i förgrunden kämpar utvecklingsländerna hårt mot 
förslagen om att "få miljotiltak inn i kjorereglene for Verdens handelen ". Industriländerna, med EU i 
spetsen, vill på allvar få upp miljöåtgärder på världshandelsorganisationen WTO:s dagordning. 

Utvecklingsländerna fruktar enligt artikeln för att miljökrav som förs in i det internationella regel
verket leder till att deras varor utestängs från marknaderna i väst och ödelägger möjligheterna til 
export "til landene i den rike del av verden... ". U-länderna hävdar att det i praktiken är tal om en ny 
form av protektionism. 

EU-länderna är de som vill gå längst i miljökraven och hävdar att multinationella miljöavtal som 
ingåtts måste gälla som internationella regler och "at disse ikke skal kunne etterproves av WTO ". 
Organisationens egen kommitté för handel och miljö har arbetat i två år och trots att den "hatt 13 
möter, har det kommet lite ut av arbeidet i form av konkrete forslag ". Artikeln redovisar ett antal 
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olika teman som har varit föremål för diskussioner, men förutser att det knappast lär bli tal om några 
betydande beslut vid WTO:s första ministerkonferens i december i Singapore. "Til det er uenigheten 
mellom landene for stor, og vedtak i WTO-regi krever enighet blant alle landene ". 

I relation till EU:s krav är Norges inställning mer återhållsam, konstaterar Aftenposten. Rege
ringen önskar att kommittén för handel och miljö skall permanentas och att frågorna om handel och 
miljö utreds med sikte reella förhandlingar "etter ministerkonferansen i 1998 

Genmanipulerade produkter 
Som tredje miljöproblem där en viss överlappning mellan tidningarnas bevakning av miljöfrågor går 
att skönja finns problem som uppstår kring genförändrade produkter. Politiken publicerar fyra 
dithörande artiklar, där de två sista i stort sett täcker en helsida. 

Politiken 
Ritt svigter miljoet (23/11) 

En 'Kommentar' på ledarsidan författad av Ulla Sandbsek, ledamot i Europaparlamentet och aktiv i 
JuniBevaegelsen, granskar beslutsprocessen om genmanipulerad majs. Trots att 13 av 15 medlems
länder är emot godkännande, kan produkten komma att tillåtas. Detta, hävdar skribenten, låter som 
ett dåligt skämt men är "en konkret konsekvens af E Us udemokratiske struktur og den danske 
miljokommisscers udulighed". Förloppet är att en av Europas största kemikoncerner, Ciba Geigy, 
fått tillstånd i Frankrike att "markedsfore deres gensplejsede majs" När Frankrike sände sitt 
avgörande vidare för godkännande i EU ställde sig miljokommissionären överraskande på Frankrikes 
linje och bereder därmed mark för "en teknisk og bureaukratisk afgorelse af et politisk sporgsmål". 
Ritt Bjerregaard har "stukket hovedet i busken og overladt sagen til endnu en videnskabelig komité ". 

Förfarandet med att överlåta frågor till vetenskapliga kommittéer innebär att om kommittén inte 
kan ställa upp med kvalificerad majoritet till fördel för Kommissionens förslag "kan Kommissionens 
forslag allige vel kun forkastes af et enstemmigt ministerråd". Om ministerrådet inte är helt överens 
om mot-satsen, blir förslaget gällande lag i hela EU. 
Detta inslag i EU: s beslutsstruktur, "den mest udemokratiske af disse mange procedurer "används i 
frågan om gen-majs och kommer även att användas i det kommande direktivförslaget om dricks
vatten. Proceduren heter 3 A men kunde enligt författaren bättre kallas "jatak og jävel proceduren ". 

Europaparlamentet har gjort återkommande försök att bromsa utnyttjandet av procedur 3A. Nu 
senast föreslår man att de över 150 miljoner som kommittéerna årligen kostar skall utgå ur nästa års 
budget och därmed skulle den "finansielle navlestreng" till de 350-550 kommittéerna kapas. 

Skribenten uppmanar den danska regeringen att agera kraftfullt inom den pågående regerings
konferensen för att få bort de bestämmelser som på detta sätt ger Kommissionen och kommittéerna 
"en uforholdsmcessig stor og illegitim indflydelse ". 

Sandbask avslutar sitt inlägg med en diskussion om den representativa demokratins förutsätt
ningar, "fri adgang til information og gennemskuelighed i beslutningsprocessen". Politiska frågor 
skall inte avgöras av tekniska och byråkratiska artiklar i traktaten utan ansvaret bör ligga hos de 
nationella regeringarna som kan göras ansvariga inför de nationella parlamenten. 

Genmaerkning fra april 
Nye EU-regler ventes i kraft fra april -
teknologiske spring forbedrer maerkningen (5/12) 
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Den första av två stora artiklar på näringslivssidorna meddelar att Europaparlamentet har lyckats få 
till stånd ändringar i de formuleringar som skall avgöra om och hur genmanipulerade produkter skall 
märkas. Det skall inte vara avgörande hur stor skillnaden mellan naturliga respektive genmodifierade 
produkter faktiskt är. Om det överhuvud taget föreligger någon mätbar skillnad skall varorna märkas. 

I en intervju med Kirsten Jensen (s), som är vice ordförande i miljöutskottet i Europaparlamentet, 
framgår att den teknologi som kan fastställa förändringar i arvsanlagen har utvecklats mycket snabbt. 
Inom kort kan 80 % av alla produkter fångas in och det dröjer inte länge förrän allt kan märkas. 

Det uttalade kravet på märkning från bl a Tyskland och Danmark har "rejst praktiske problemer, 
fardi leverandoren af de gensplejsede bonner, Monsanto, har blandet de gensplejsede og naturlige 
sojabonner" och Monsanto avser inte att upprätthålla någon åtskillnad med hänsyn till särskilda 
nationella krav. Kirsten Jensen hoppas att gemensamma EU-regler skall tvinga leverantörerna till 
bättring. Det kan lyckas i kombination med påtryckningar från detaljhandeln och organisationslivet. 

Ämbetsmän som intervjuas, bl a i danska Forbrugerrådet (sv: Konsumentverket), Levneds-
middelstyrelsen (sv: Livsmedelsverket) förklarar s ig bara delvis nöjda med den förlikning som 
Europaparlamentet lyckats åstadkomma. EU-reglerna kunde gå mer rakt på sak och man förutser 
även problem med kontroll av produkter där genmanipulerade organismer ingår indirekt. 

I gårdagens debatt i Folketinget om genmanipulerade sojabönor hänvisades till Folketingets beslut 
från 1994 "der siger at genteknologiskfremstillede produkter skal farsynes med en klar forbrugder-
mcerkning". Hälsoministern kunde inte lova att varje enstaka vara blir märkt. Vare sig danska 
regeringen eller Folketingets Europautskott har tagit slutlig ställning till om "Danmark skal stemme 
far de nye regler ". Men Tyskland som ligger på samma linje som "de danske holdninger" har redan 
accepterat EU-förlikningen, vilket innebär att reglerna väntas gå "glat igennem EUs Ministerråd". 

Slaget om generne 
EU og industrien ger indrommelse (sv: eftergift) 
til nervose forbrugere (5/11) 

Den andra artikeln på samma sida orienterar om den bakomliggande problematiken där "EU-
kommissionen, anfart af den tyske industri-kommisscer Bangemann, står helt ude på den ene floj i 
striden om mcerkning af gensplejsede produkter " Här har han sällskap av bl a industrin och den 
amerikanska regeringen. 

Martin Bangemann argumenterar att det inte finns någon anledning att "brœndemœrke " de nya 
matvaror som den nya bioteknologin framställer. Genmodifierade produkter "bliver slett ikke tilladt, 
hvis der er nogen miljö- eller sundhedsrisiko förbundet med dem ", hävdar han. Bangemann och 
Kommissionen har dock gått med på att levande organismer, som t ex hela tomater, skall märkas om 
de i princip kan "leve videre i den fri natur Detta är en eftergift till konsumenter som känner sig 
otrygga inför tanken på spridning i naturen. 

Ett antal regeringar lyckades vidga EU-reglerna till att märkning skulle krävas av "en del af de pro
dukter, hvori gensplejsede organismer indgår". Europaparlamentet krävde emellertid, i linje med 
den danska hållningen, att alla produkter skall märkas. Förlikningen mellan EU:s ministrar och 
Europa-parlamentet ingicks förra veckan och betyder att produkter skall märkas om det går att mäta 
att de är genmanipulerade. 

Artikeln beskriver de invecklade tolkningar och värderingar som ligger till grund för vittgående 
skillnader i policy, när det gäller märkningen, mellan i ena änden USA och i den andra änden miljö
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organisationen Greenpeace. En tillhörande grafik visar på avgörande gränser i kraven på upplysning, 
där även den officiella danska inställningen är mer långtgående än förlikningen inom EU. En 
kampanj ledare för Greenpeace i Danmark kräver att alla produkter som "har vceret i kontakt med 
bioteknologi " skall märkas, även om detta enbart är i indirekt form. Ett exempel är ostlöpe, tillverkat 
med genmanipulerade enzymer som därefter används i tillverkningen av ost. Han anför att konsu
menterna inte har fått någon hjälp i Folketingets behandling av saken. "Ogfår det heller ikke af EU". 

EU-regler for gen-maerkning 
Kommissions-forslag om nye regler (10/12) 

Korrespondenten i Bryssel följer upp frågan om märkning av genmanipulerade matvaror. Gårdagens 
miljöministermöte enades om att regler för märkning skall ingå i det förslag som Kommissionen 
kommer att lägga fram nästa år om utsättning och marknadsföring "afgensplejsede organismer ". 
Beslutet var väntat efter den förlikning som förra veckan ingicks mellan Europaparlamentet och EU:s 
ministerråd och som även bekräftats av miljökommissionären Ritt Bjerregaard vid ett pressmöte." 

Det skall arbetas vidare med märkningsproblematiken och i den omstridda frågan om genmajs 
väntas Kommissionen "i nœste uge at tage endelig stilling til, om EU skal tillade markedsforing af 
genmodi-ficeret majs ". Miljöministrarna såg också ut att kunna enas om ett förslag om vilka regler 
som skall tillämpas för användningen av genmanipulerade organismer i forskning och industri. EU:s 
irländska ordförandeskap kom med ett kompromissförslag som skärpte Kommissionens eget utspel 
"at reglerne fremover på en lang rœkke punkter kunne revideres i ekspertkommitéer uden 
inddragelse af minister-rådet og Europa-parlamentet". Kompromissen innebär att de principiella 
delarna av detta arbete skall ske i ministerrådet. 

I motsats till Kommissionens förslag betyder kompromissen också, enligt upplysningar från 
"Miljostyrelsen ", att det blir fråga om ett s k minimidirektiv som tillåter strängare nationella regler. 
Därmed försvinner risken att "forringe miljobeskyttelsens niveauet i Danmark". 

Ärendet går nu åter till Europaparlamentet. 

Dagens Nyheter 

Genförändrad majs 
på EU-marknaden (10/12) 

I en kort enspaltig artikel rapporterar Bryssel-korrespondenten om att genmanipulerad majs nu 
importeras till EU "trots att den inte får säljas på EU-marknaden ". När EU: s miljöministrar möttes 
i början av veckan uttryckte fler ministrar "oro " över detta. Risken är att när genförändrad majs utan 
särskild märkning lagras tillsammas med vanlig majs blir det svårt att "skilja på produkterna när de 
kommer ut till kunderna ". Sveriges miljöminister, Anna Lindh, bekräftar att "Flera länder var 
oroade över importen ". "Enligt kommissionen är det upp till enskilda medlemsländer att vidta 
åtgärder ". 

Artikeln upplyser också om att Kommissionens ordförande, Jacques Santer, även diskuterade frå
gan med USA:s sändebud, Stuart Eizenstadt. Enligt en talesman uttryckte Eizenstadt "oro över den 
europeiska debatten om den genförändrade majsen som är en viktig produkt för USA ". 
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11.2.3 Motsättning mellan miljö och ekonomisk tillväxt 

Huvuddrag i analysen 
I förhållande till de tidigare anförda innehållsaspekterna urval och betydenhet, visar det granskade 
materialet för 1996 på en enligt min uppfattning väsensskild bevakning i Politiken jämfört med de tre 
andra tidningarna. Troligtvis kan Politikens särställning till och med riskera att uppfattas som en 
klasskillnad: är det ens längre tal om jämförbarhet mellan de fyra tidningarna? 

I den ena miljöfrågan efter den andra: femte miljöhandlingsplanen, miljöregler inom världshandeln 
och genmanipulerade produkter, har Politiken en väl synlig, återkommande och analyserande 
bevakning. I kontrast härtill blir det återhållsamhet som gemensamt betecknar rapporteringen i 
Hufvudstadsbladet, Aftenposten respektive Dagens Nyheter. 

Jag kan således inte finna att det fulla medlemskapet i EU gett någon nämnvärd förstärkning av 
den europeiska politiska kommunikationen, åtminstone avseende samarbetet i miljöfrågor, för vare 
sig Hufvudstadsbladet eller Dagens Nyheter. Även om den förra tidningen ännu tydligare margina-
liseraroch avpolitiserar det europeiska miljöarbetet, så tycker jag mig också finna i det innehåll som 
jag undersökt i Dagens Nyheter undgår att på allvar observera det som jag uppfattar som huvud
ämnet, nämligen själva det europeiska miljösamarbetet och dess politiska innebörd. 

För Aftenposten gäller, som visats i Huvudstudien, en halvering av den totala EG/EU-
bevakningen jämfört med 1993. Miljöfrågor hör tydligen till de bevakningsområden som fått stryka 
på foten, när det egna landet inte heller direkt är involverat i samarbetet. Intressant är ändå, att 
närstudierna om både utrikespolitik och miljöpolitik antyder att Aftenposten lättare uppmärk
sammar internationella frågor där EG/EU är en av aktörerna. Här senast i artikeln om den hårda 
fronten mellan i- och u-länder i den omstridda frågan om miljöreglering av världshandeln inom WTO. 

Politikens publicering, både på nyhets- och opinionsplats, exponerar miljöproblem och EU:s roll 
som ytterligt angelägna samhällspolitiska problem. Komplexiteten och maktkamperna tydliggörs 
samtidigt som kunskaperna om det politiska och byråkratiska maskineriet följer med som ett helt 
eget värde (illustreras t ex av den första artikeln om genmanipulerade produkter). 

Frågorna betraktas i Politiken som långsiktiga och vittgående, europeiska eller världsom
spännande, samt konfliktfyllda. Inte minst den inbyggda motsättningen mellan miljötillstånd och 
industriell tillväxt går som en röd tråd genom Politikens innehåll. I motsats härtill finner jag de andra 
tidningarnas bevakning som kortsiktig, ytlig, enkelspårig och tämligen tillfällig. Dagens Nyheters 
artikel om lasttrafiken som ökar utgör härvid ett undantag och lyfter fram motsättningarna mellan 
tillväxt och miljöhänsyn. Även de inre EU-förhållanden som förhindrar större framsteg i miljö
politiken synliggörs (tillämpningar av gällande miljöregler, konkretiseringen av stolta deklarationer). 

Nätverksbyggande, politiskt tålamod och de två- eller flernivåspel som ansetts utmärka den 
international!serade politiken löper genom nästan samtliga artiklar i Politiken, oavsett vilken 
miljöfråga som aktualiseras. På nationellt plan förankras alternativt ifrågasätts den egna regeringens 
hållning i olika instanser: Folketingets partigrupper och partiföreträdare gör sina utspel och 
Folketingets Europautskott är ofta part i målet. Även de egna myndigheternas, departementens och 
organisationernas ställningstaganden i förberedelser och genomförandet av EU-beslut innefattas i 
Politikens rapportering, t ex i problematiken runt märkning av genprodukter. Europaparlamentet 
framträder som pådrivande och aktivistiskt, med uttalade krav och strategier och som Kommis
sionens ständiga motpart. Den bild som mejslas fram av Kommissionen blir en prekär och dubiös 
aktör. Inte minst gäller detta miljökommissionären som i Politiken framstår som galjonsfigur och 
företrädare för idel misslyckanden. Här syns ett påtagligt inslag av personifiering, inte minst är det 
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uppenbart tilltalande för rubriksättarna att apostrofera Ritt Bjerregaard eller bara Ritt, som välbekant 
och omtvistad redan inom dansk inrikespolitik. Det är tänkbart att hennes person och utsatta 
position bidrar till Politikens uppmärksamhet på EU:s miljöpolitik. Däremot kan jag inte finna att 
inslagen av personifiering på något sätt överflyglar fokuseringen på det pågående europeiska 
miljösamarbete som präglas av förhandlingar, kompromisser och motsättningar och - om än 
begränsade - framsteg. 

Det allra mesta av ovanstående ingredienser av europeisk politisk kommunikation saknas i de tre 
andra tidningarna. Särskilt i den finska och den svenska tidningen hade en skälig förväntan varit att 
mer av de nya europeiska miljöpolitiska frågorna skulle ha aktualiserats, flera europeiska aktörer 
synliggjorts etc. I den genomgång av gemensamma frågor som underbygger slutsatserna hittills blir 
det på sin höjd tal om ett eller annat episodiskt inslag, något planmässigt pågående arbete syns 
knappast, med undantag av relativt summariska uttalanden från egna landets ministrar i samband med 
EU-ministermöten. 

Som jag påtalat tidigare är det med urvalets konstruktion alltid möjligt att den mer fullödiga 
europeiska politiska kommunikationen finns representerad andra dagar än de som ingår i urvalet. För 
att ge en så komplett bild som möjligt av tidningarnas bevakning av europeisk miljöpolitik gör jag i 
det följande en summering av den övriga publicering som tidningarna innehåller, utöver den tidigare 
belysta gemensamma bevakningen. Denna summering görs mera översiktlig än den föregående; det 
bör likväl vara möjligt att upptäcka om där öppnas andra fönster mot europeisk politisk kommuni
kation om miljöproblem. 

De empirinära teoretiska begrepp som aktualiseras av den nyss analyserade bevakningen är kom
plexitet, där försöksvis motsatsparet kallas förenkling, vilket väl gäller när en nationell frame 
dominerar allt för mycket. Den transnationella politiska processen kräver även tålamod, vars mot
satta begrepp här kallats beslut nu. Ytterligare empirinära teoretiska begrepp som kan tillfogas de 
övriga är politisering på europeisk och global nivå som återfinns i Politiken och den marginalisering 
och avpolitisering som de övriga tidningarna ger prov på. 

KOMPLEXITET FÖRENKLING 

POLITISKT TÅLAMOD HANDLING NU 

POLITISERING A VPOLITISERING 

11.2.4 Övriga miljöpolitiska frågor: vatten, avfall, torsk och kemikalier 
Det skulle föra alltför långt att ge en någorlunda rättvis återgivning av allt det övriga miljöinnehåll 
som Politiken publicerat, utöver de många inslag som jag redan refererat till om EU:s femte miljö
handlingsplan och koldioxidbekämpning, miljöregler i världshandeln samt problemkomplexet runt 
genmanipulerade produkter. 

Två huvudfrågor behandlas i Politiken med i stora drag likartad presentation som tidigare ägnats 
femte miljöhandlingsplanen och gen-problematiken: dricksvatten och avfall. Återkommande och sam
mansatt rapportering, många röster och tydlig, konstruktiv kritik, inte minst i åsiktsmaterialet är vid 
det här laget välkända karakteristika för den danska tidningens EU-bevakning. 

Frågan om rent dricksvatten har sitt ursprung i ett förslag till nytt direktiv för dricksvatten som 
Kommissionen presenterat. Förslaget till en ny plan för avfallshantering läggs fram ungefär samtidigt 
och dricksvattendirektivet väcker "Dansk vrede over miljoudspil" (10/10). 
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Den föreslagna politiken för hantering av avfall utsätts för en liknande publicitet, där såväl Folke
tingets som Europaparlamentets hårdhänta kritik och motförslag torgförs. Kommissionens förslag 
betraktar avfall som "en vara og ikke et miljöproblem ", anser de konservativas miljötalesman i 
Folke-tinget (10/10). Om avfall ges varustatus så kan det leda till att förbränningsanläggningar "her 
hjemme selv (kan) velge, hvorfra de vil höbe der es äff aid, og det han fore til at tonsvis af tysk off aid 
bliver importeret hertil ". I Europaparlamentet möter förslaget samma hårda omdömen och där råder 
en viss förundran över att Kommissionens förslag är så 

Med anledning av det stundande valet i Finland, det första direkta valet till Europaparlamentet 
och samtidigt kommunalval har Hufvudstadsbladet under vinjett Valhörnan publicering av "korta 
inlägg och komprimerade talreferat " av skilda kandidaters uttalanden, mestadels svenska folk
partiets (sfp) kandidater. Två sådana uttalanden rör miljöpolitik och EU. 

En helsida under vinjett "Overfiske og resurs-slosing" publiceras I Aftenposten samma dag som 
förhandlare för Norge och EU-länderna möts i Bergen för att fastställa nästa års fiskekvoter i Nord
sjön. Det är ett svårt val de sitter med: Om torsken fredas, går många fiskare i konkurs. Om de får 
fiska som förut, kan torskbeståndet kollapsa. "Tusener av fiskebåter fra EU-landene og Norge 
tråler Nordsjoen og de kystncere områder. Kontrollen er dårlig, og slöseriet er enormt... " 

En omfattande artikel i Dagens Nyheter konstaterar att "Sverige måste söka strid med EU om 
kemikalierna " Den slutsatsen drar miljöjuristen Karolina Ardesjö som tillsammans med professor 
Staffan Westerlund analyserat Sveriges och EU: s kemikalielagar. De båda juristerna hävdar att det blir 
mycket svårt för Sverige att få behålla sina "betydligt strängare miljöregler" och Sverige bör över 
hela linjen vägra att införa EU:s svagare regler för att i stället söka konflikt i EU-domstolen. 

Liksom på många andra områden inom miljöpolitiken är det hela havet stormar i den noggrannare 
bevakningen och mera av enstaka organs politik i övrigt. Jag säger solitär som motsatt begrepp. 

HELA HA VET STORMAR SOLITÄR 

11.2.5 Att synliggöra internationella miljöproblem 
Tillskottet av tidningarnas övriga bevakning för 1996 ändrar inte på det mönster som grundlagts i 
både miljöinnehåll för 1993 eller det s k gemensamma innehållet för 1996. Med mitt sätt att läsa och 
förankra analysen, i analysschemat härlett ur kärnbegreppet framing, är det danska Politiken som 
företräder en efterföljansvärd europeisk politisk kommunikation. Talrika inslag av angelägna euro
peiska och större internationella miljöproblem blir synliga, en mångfald av aktörer, intressen och 
brokiga motiv kartläggs samtidigt som komplexitet, långsiktighet och inblickar i sinsemellan ofören
liga målsättningar exponeras. Det är en politisk journalistik som är analyserande, eftertänksam och 
ansvarsfull. Det sagda kan framstå som övertolkning och kanske okritiska överbetyg och beror i så 
fall närmast på det faktiska jämförelsematerialet i de andra tre tidningarna och mitt sätt att studera 
och analysera. 

Det som jag främst saknar i alla de tre andra tidningarna är dels de konkreta gemensamma euro
peiska miljöfrågorna, med undantag av Aftenposten helsida om slöseriet i Nordsjöfisket och hoten 
mot den ekologiska balansen och ett par blänkare i Dagens Nyheter om retursymbolen och oron för 
genmanipulerad majs på EU-marknaden. Inte i något av dessa exempel går det att finna annat än till
fälligt intresse och några inslag av politiskt arbete, bud och motbud kopplas knappast till sakfrågorna. 

Här känns det angeläget att framhålla att de miljöfrågor som faktiskt uppmärksammas i sig är 
mycket angelägna och i en viss mening även europeiska, dvs de flesta länder har samma och minst 
lika stora problem. I det granskade innehållet betraktas och presenteras problemen dock som entydigt 
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nationella. Här tänker jag på Hufvudstadsbladets artiklar om kadmiumgränserna, de svenska bur
hönsen, de finska äggproducenterna och det jordbrukspolitiska paketets miljöstöd. I Dagens Nyheter 
är det likaledes ett nationellt synsätt som anläggs på bekämpningsmedel, svensk koldioxidskatt och 
uppvaktningen av industrikommissionären Bangemann. De gemensamma europeiska miljöfrågorna 
lyser tydligt med sin frånvaro eller finns i endast på marginalen. 

Aftenposten kan ju inte förväntas ha samma tillgång till eller anledning att nära följa den euro
peiska miljöpolitikens frågor eller aktörer. Men Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter borde under 
urvalsperioden 1996 ha haft tydliga anledningar att bevaka miljöfrågor. Både Ja- och Nej-sidorna 
tycks ha lagt vikt vid denna fråga inför och under folkomröstningskampanjerna, vilket också var 
uppenbart i de två tidningarnas opinonsmaterial under 1993 års period. Någor liknade åsiktstoff 
återfinns överhuvudtaget inte 1996, med undantag av en insändare i DN om returglas. "Valhörnan" 
antyder att europeisk miljöpolitik var sparsamt förekommande i den finska valdebatten, som utöver 
kommunalvalet även avsåg val av representanter till Europaparlamentet. Detta tycks bekräfta det 
tidigare nämnda förhållandet att finska väljare, i nordisk jämförelse, inte värderar miljöfrågor som 
särskilt angelägna i förhållande till EG/EU. 

Något som därtill saknas, vilket förbryllar mig, är själva det politiska livet. Jämfört med Politiken 
saknas den beredning och debatt som hör det politiska arbetet till, som är nödvändigt för att någon 
förståelse alls skall kunna uppstå. De nationella parlamenten tycks inte spela någon roll, ingen 
debatt, inga utspel eller falanger för eller emot bestämda förslag eller samarbetets färdriktning mer 
generellt. Inte heller de två nya medlemsländernas särskilda utskott för hantering av Europasam
arbetet, Stora Utskottet i Finlands riksdag och EU-nämnden i Sveriges, har några synliga uppgifter 
eller någon roll i EU:s miljöfrågor. När de egna ländernas ministrar rapporteras ha deltagit i ett eller 
annat ministermöte i EU bidrar rapporteringen knappast till att någon sakfråga får vare sig djup eller 
bredd. Att ett förberedelsearbete pågår finns ett enstaka exempel på i Dagens Nyheters artikel om 
bekämpningsmedel, men som i de flesta andra artiklarna handlar det snarare om Sverige mot EU, inte 
som medspelare i ett större samarbete. 

Den svaga uppmärksamheten kring EU:s miljöpolitik medför också, i kontrast med Politiken, att 
inte heller de europeiska aktörerna på allvar träder fram eller erbjuds utrymme. De enormt rika 
sociogram som skulle kunna klarlägga aktörerna i den europeiska miljöpolitiken enligt Politikens 
rollförteckningar, skulle med utgångspunkt i Hufvudstadsbladet eller Dagens Nyheter te sig tämligen 
ödsliga, både vad gäller spelare på den nationella arenan eller den europeiska och internationella. 
Europaparlamentet, som i Politiken framställs som en aktiv pådrivare i den europeiska miljö
politiken, dyker upp en enda gång i Dagens Nyheter, men då som plats för de svenska politikernas 
uppvaktning av industrikommissionären och som den arena där den svenska miljöfronten sprack. 
Kommissionen och någon förbiskymtande kommissionär bidrar inte till framväxten av några insikter 
om hur samarbetet i EU egentligen går till eller vilka manöverutrymmen, strategier och motdrag som 
går att urskilja eller vilka ramar som verkar begränsande på samarbetet - allt detta som fyller 
Politikens spalter. 

Parallellerna är många i de mönster som jag funnit mellan de båda närstudierna av utrikespolitiska 
och miljöpolitiska frågor i de fyra tidningarnas publicering. 

De empirinära teoretiska begrepp som analysen föder, utöver flera tidigare nämnda är begrepps
paret beredning/beslut, dvs insikt i den politiska processer. Som motsatspar har jag försöksvis satt 
upp tom dagordning för att återge en bevakning som inte följer de politiska beslutens gång. Jag har 
tidigare sagt att främst Politiens politiska journalistik är analyserande, eftertänksam och ansvarsfull, 
vilket motiverar ytterligare ett begreppspar. 
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11.3 Europeisk politisk kommunikation om miljöproblem 
Framing kan betraktas som olika sätt att producera mening genom att skapa en brygga mellan samhäl
lelig verksamhet och vardagliga förståelser av denna. Jag granskar de fyra nordiska tidningarnas inne
håll utifrån förväntningarna att en europeisk politisk kommunikation borde uppstå som en följd
verkan av den radikala förändring av samhällslivet som den europeiska integrationen för med sig. 

Kommunikativ kompetens 
När det gäller närstudier av tidningarnas innehåll om EG och miljöpolitik, finner jag att Politikens 
nyhetsmaterial utgör en förebild för europeisk politisk kommunikation. Där framträder övergripande 
och långsiktiga miljöproblem och där finns aktörer på många olika nivåer i arbetet med konkreta 
förslag til l åtgärder. Miljöfrågorna har bestämda orsaker, moraliska implikationer och ses ofta i 
bredare sammanhang. Samtidigt finns det i Politikens nyhetsbevakning och debattinslag en nära 
koppling till de roller som innehas av det egna landets regering, parlament och enskilda represen
tanter, branschföreträdare ävensom myndigheter, intressegrupper och allmänheten i termer ömsom 
som konsumenter och ömsom tilltalade som tidningens läsare. 

Jag finner att Politikens mediering sammantaget företräder en god portion av de förväntningar och 
krav som ställs på mediernas roll i den teoretiska diskussionen om medierna och demokratin. Som det 
t ex formulerades av flera tänkare på området, vilka presenterats i teorikapitlet 2, är det medierna 
som tillhandahåller underlag för medborgarnas ställningstaganden för och emot konkreta förslag och 
som ser till att medborgarna får tillräcklig information och förståelse för att upptäcka egna prefe
renser. Det är just detta - att ge underlag för deltagande i politiska processer och underlag för 
moraliskt grundade värderingar och val - som enligt många forskare är kriterierna för en fungerande 
demokrati. Golding (1990) ställer kravet att medborgarna behöver tillgång till hela registret av bilder 
och fakta som förutsättning för kommunikativ kompetens och handling. 

Kritisk kapacitet 
Det som kanske mest påtagligt skiljer Politiken från de andra tre är förmågan att återge den euro
peiska politiken som en process på flera nivåer. Där ingår utspel och förhandlingar på hemmaplan; 
förslag, kontroverser och beslut på europeisk nivå, liksom förhandlingar, problem och krav även på 
en vidare internationell nivå. Problemens karaktär av gränsöverskridande, med många mäktiga och 
motstridande intressen, återkommer gång efter annan, något som jag tror är viktigt och kanske nöd
vändigt för att ge ökade insikter om det "politiska tålamod" som politikens internationalisering ställer 
krav på.9 Det europeiska samarbetet och politikens internationalisering generellt ställer medierna 
inför mycket tuffa utmaningar att även klara av att överbrygga gränserna mellan nationellt, mellan-
statligt och internationellt. Kravet bygger på att medborgarnas delaktighet i utformningen av politiken 
betraktas som ett angeläget mål i sig. Med en sådan inflytande strategi utvidgas kommunikationens 
roll i internationaliserad politik - med Woltons (1999) begrepp gäller det att utöka medborgarnas 
kritiska kapacitet. 
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Distans till EG/EU 
De tre andra tidningarnas marginella nyhetsbevakning har främst ett nationellt förhållande i centrum 
som mera avlägset anknyter till EG/EU och miljöfrågor. Det är i sig stora och viktiga nationella 
förhållanden som lyfts fram: ny energiskattemodell i Fin land, EG:s positiva värdering av Norge som 
miljö- och resursmedvetet ansökarland och EG-förhandlingarnas yrkanden på sänkta miljökrav i 
Sverige. Det bidrag som opinionsmaterialet i de tre tidningarna definitivt medför 1993 är en tydlighet 
och större närhet till EG som miljöaktör, men företrädesvis ses EG och den europeiska miljö
politiken i relation till det egna landets eventuella medlemskap och i termer av Ja alternativt Nej i en 
kommande folkomröstning med miljöargument i förgrunden. Inslag av liknande opinionsbildning 
saknas under 1996. 

Den begränsade bevakningen bidrar inte till att nämnvärt minska distansen till det samarbete som 
pågår i EU och efterlämnar enligt mitt sätt att skärskåda innehållet i kontrast till Politikens en diffus 
föreställning både av samarbetet i sig och av aktuella miljöpolitiska insatser därutöver. I stort sett 
handlar det fortfarande 1996 enbart om den egna nationens relation till EU, i den snävare bemärkelsen 
av anpassning, egna undantag som är i fara, bibehållande av särregler och EU som hinder eller förse
ning av nationella åtgärder. Då och då har jag funderat om journalistiken fortsatt influeras av ett kvar
dröjande Ja- respektive Nej- perspektiv, i en mer övergripande mening, och om detta kan fördunkla 
förutsättningarna att uppmärksamma det som sker. 

Ett nationellt/relationelit förklaringsperspektiv 
Den begränsade omfattningen av tidningarnas innehåll om EG/EU och europeiska miljöfrågor som 
närstudien bygger på gör det i viss mån tveksamt att föra någon diskussion om tänkbara möjligheter 
att förstå innehållet i avseende på europeiska, nationella/relationella eller redaktionella förhållanden. 
Samtidigt går det förstås också att på olika sätt försöka belysa varför det finns en så påtaglig skillnad 
mellan Politiken och de andra tre tidningarna, men då i medvetenhet om att underlaget är bräckligt och 
att det finns risker för att tillfälligheter har inverkat. 

Förslagsvis går det att föra ett resonemang enligt följande. Att Politikens nyhetsflöde fångar upp 
en mängd pågående och viktiga inslag i EG/EU:s miljöarbete medför att där konstrueras en synlig 
europeisk miljöpolitik som det går att förhålla sig till. Downings (1996) uttrycker förväntningar på 
nyheter som en social resurs och på samma tema uttrycker Tuchman (1978) nyheternas roll "as a 
basis for social action" (båda har återgetts i kapitel 2). 

Det är tänkbart att om min studie omfattat helt andra europeiska länders medier, t ex Stor
britanniens eller Belgiens konstruktion av europeisk miljöpolitik, hade Politikens bevakning kommit i 
en helt annan relativ belysning. Här erinrar jag mig den i kapitel 3 nämnda komparativa studien av 
amerikansk respektive brittisk valbevakning, där det som tidigare bedömts som överflöd, nämligen 
den amerikanska valbevakningen, förvandlades till något som liknade fattigdom (Semetko et al, 
1991).Jag menar att det mönster som är synligt delvis kan förklaras av urvalets sammansättning, dvs 
med andra länders medier kunde mönstret vara annorlunda. 

När i denna nordiska jämförelser Politiken avviker, så ligger det dock nära till hands att föreställa 
sig detta som förknippat med Danmarks på viktiga punkter avvikande situation 1993, jämfört med 
de tre andra länderna. Som tidigare redovisats är det danska långvariga medlemskapet och ordfö
randeskapsrollen under urvalsperioden för 1993 samhäll s strukturellt baserade inslag i försöken att 
förstå de mer översiktliga skillnaderna som uppträder mellan tidningarna i Huvudstudien. Jag finner 
att det troligen är samma förhållanden som kan förklara Politikens särställning i närstudien av miljö
frågorna. Så långt som detta resonemang är trovärdigt så är det en kombination av ett europeiskt och 
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ett nationellt/relationellt förklaringsperspektiv som ser ut att ha ett inflytande på Politikens 
bevakning. 

Ett danskt miljöintresse 
1996 har det yttre förutsättningarna ändrats, men Politikens särställning består och ökar märkbart. 
Jag tvingas då leta efter andra influenser än enbart medlemskapet i EU. Jag är övertygad om att den 
kunskap och de åsikter som tidningen tillhandahåller likväl kan vara producerade i det nationella och 
sociala sammanhanget och beroende av samhällskontexten. Ett utfall av en sådan samhällskontextuell 
influens kan vara ett betydligt större intresse och engagemang i miljöfrågor i Danmark som land. 
Linné (1993) visar i en komparativ studie av brittisk respektive dansk miljöbevakning att miljöfrågor 
i slutet av 80-talet fick dubbelt så mycket uppmärksamhet i huvudkväll s sändningarna i Danmarks 
Radio som i BBC. 

De många danskar med central placering inom det europeiska miljöpolitiska samarbetet kan vara 
ytterligare en bekräftelse på ett genuint danskt miljöengagemang: miljökommissionären Ritt 
Bjerregaard, ordförande i saken om femte miljöhandlingsprogrammet Lone Dybkjaer, vice ordförande 
i Europaparlamentets miljöutskott Kirsten Jensen, Köpenhamns överborgmästare tillika ordförande i 
miljöutskottet inom EU:s Regionalkommitté, danska europaparlamentariker och chefstjänstemän 
som gör inlägg i Politikens spalter. Det är lätt att föreställa sig att denna lista över sakligt införstådda 
politiker och ämbetsmän samtidigt utgör en värdefull tillgång som källor för de danska journalisternas 
arbete i Bryssel, även för andra länders journalister går det att tillägga. Förklaringsansatserna sam
verkar på ett intrikat sätt. 

Miljöproblem hamnade på de danska väljarnas EG-dagordning i slutet av 1980-talet, enligt Siunes 
studier och trots de danska folkomröstningarnas skiftande konkreta valfrågor verkar miljöproblemen 
hålla sig kvar på en fast plats på dagordningen. 10Det bör tilläggas att enligt flera av studierna 
uppmärksammar även de danska dagstidningarna tydligare miljötemat, t ex jämfört med TV, och att 
den i min studie aktuella Politiken inte på något nämnvärt sätt skiljer sig från de andra danska dags
tidningarna som ingick. 

De pikanta turerna kring miljökommissionären Ritt Bjerregaard utgör en frestelse för journa
listerna och det är närmast en självklarhet att en nyhetsredaktion utnyttjar ett sådant tillfälle (som 
utanförstående iakktagare kan jag ana inslag av gamla inrikespolitiska gräl och "ge igen för gammal 
ost"). Sensation och personifiering anses höra nyhetsjournalistiken till, men som jag tidigare anfört är 
detta inte något avgörande inslag i försöken att förstå varför Politikens innehåll så entydigt bjuder på 
en europeisk politisk kommunikation. 

Förhandlingarna skymmer 1993 
I jämförelse med Politiken har de tre andra tidningarna knappast uppmärksammat att också miljö
problem står på den europeiska politiska dagordningen. 1993 finns en spännvidd mellan opinions
materialet med klara kopplingar till Ja- och Nej-ståndpunkter grundade i miljöargument och det lilla 
nyhetsmaterialet, som huvudsakligen har nationellt fokus. Debattinläggen utgår från att det hos 
läsarna/medborgarna finns en bas för politisk handling, dvs så småningom rösta Ja eller Nej till med
lemskap i EG, baserat på kunskaper om EG som samhällets svar på vissa gränsöverskridande miljö
problem. Men för sådan kunskap är de flesta beroende av vad medierna förmår att förmedla av kon
kreta upplysningar rörande både problemen i sig, vad de består i, hur de uppstår och vilka faktiska 
försök till problemlösningar som aktualiseras. Det kan förvisso vara så att de tre andra tidningarna 
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vid helt andra tidpunkter, vid sidan av urvalets dagar, haft fylliga rapporteringar om EG:s försök att 
angripa bestämda miljöfrågor, men med tanke på studiens omfattning verkar det inte särskilt troligt. 

Mina funderingar kring det här problemet leder mig till att dra slutsatsen, vad gäller materialet för 
både 1993 och 1996, att det först och främst är en nationell/relationell och redaktionell aspekt som 
kan sprida ljus över varför de tre andra tidningarna skiljer sig från Politiken. Från den kvantitativa 
innehållsanalysen har det framgått att mycket stora satsningar görs 1993 på bevakningen av de 
inledande förhandlingsöppningarna, med de egna ländernas förhandlingsutspel, de egna politikerna i 
huvudrollerna och därefter en noggrann återkommande bevakning av det s k förhandlingsspelets 
detaljer. Det är rimligt att större delen av de för EG-bevakningen tillgängliga redaktionella resurserna i 
form av korrespondenter, EG-bevakare på hemmaredaktionen, spaltutrymme, bedömt läsarintresse 
mm, anslogs till denna förhandlingsbevakning och därmed bl a miljöpolitiken inte förmådde tränga 
över den s k nyhetströskeln. Det är själva den framtida relationen till EG/EU som är det ämne som 
tidningarna redaktionellt förberett sig på. Innan något av de tre länderna ännu är medlemmar så har 
EG:s miljöarbete ett principiellt men inte lika självklart konkret intresse, en del beslut har mindre 
direkta effekter, inga nationella aktörer är direkt involverade i EG:s beslutsprocesser osv. 

Professionella rutiner 
Om det förhåller sig på nyss skisserat sätt, borde motsvarande analys av tidningarnas innehåll för 
urvalsperioden 1996 ge andra besked. Finland och Sverige har då varit fullvärdiga medlemmar i cirka 
ett och ett halvt år, något som bör göra det interna EG-arbetet, även på miljöområdet, till mera 
naturligt intressanta bevakningsområden. Men nyhetsmaterialet lider av samma nationella bias som 
1993 och ett opinionsmaterial saknas (så när som ett undantag i DN) och den europeiska politiska 
kommunikationen är i stort begränsad till Politikens spalter. 

Här ligger det nära till hands att tro att de europeiska samarbetsfrågorna skulle vara så nya och 
därmed okända att ett och ett halvt års medlemskap inte räcker till för att få grepp om deras 
betydelse fullt ut. Samtidigt är det de snabba förändringarna och dessas betydelse som utgör den 
professionaliserade journalistikens domäner. Viktigt att framhålla i detta sammanhang är att den s k 
anpassningen till europeisk integration och EG/EU egentligen pågått en längre tid, inom alla samhälls
sektorer inklusive miljöfrågor. Det sades ofta om de tidigare nordiska ansökarländerna att de var mer 
EG-harmoniserade än de flest av EG:s dåvarande medlemsländer.11 

De miljöfrågor med kopplingar till EG/EU som faktiskt fmns i Hufvudstadsbladets och Dagens 
Nyheters innehåll för 1996 är i sig en ytterligare fingervisning om ett dominerande nationellt synsätt i 
mediernas arbete. Men detta förhållande är inte tillräckligt för att förstå att så gott som allt av det 
som enligt Politiken de facto pågår kan exkluderas i de andra tidningarna och särskilt i två av de nya 
medlemsländernas ledande publicistiska organ. 

Mediernas nyheter antas, när det gäller samhällsfrågor, tillhandahålla en prioriterad syn på världen 
där sakfrågor med tillhörande referensramar växer fram och försvinner, där olika politiska och sociala 
intressen artikuleras och där resurser erbjuds för förståelse, tolkning och ställningstaganden.12 Detta 
gäller även miljöfrågor och kanske finns det skäl att tro att de gränsöverskridande, internationella 
miljöproblemen kommer att öka som offentligt betydelsefulla frågor. 

Vilket förstoringsglas kan bidra till en närmare förståelse av så vitt skilda sätt att definiera vilka 
frågor som bör höra hemma i offentligheten och vilka åtgärder eller resurser som krävs? Hur går det 
att närmare begripa att Politiken ensam får syn på: den femte miljöhandlingsplanen, med en uppsjö 
av sinsemellan sammanhängande miljöproblem och förslag att angripa dessa, miljöregler inom världs
handeln, genmanipulerade produkter inkluderande skiljaktigheter runt märkning och mot bakgrund av 
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det globala industriella komplexet; vattendirektivet; avfallshantering eller skydd av utrotningshotade 
arter? 

Jag stannar tills vidare i ett redaktionellt, organisatoriskt förklaringsperspektiv när det gäller 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. Den europeiska politiska bevakningen är relativt ny och 
kräver troligen en förändring av de professionella rutiner som ingår i grundformuläret för den tra
ditionella, inhemska politiska bevakningen. Den politiska och institutionella komplexiteten i EU-
maskineriet, även dess nya avläggare på hemmaplan utgör troligen en enorm utmaning, både för de 
enskilda journalisterna och för organiseringen av den mottagande kapaciteten, för organiseringen runt 
källor och utrymme och andra resurser. Kanske krävs en ny definition av nyheter och nyheters 
betydelse? En pluralism i synen på det nya etablissemang som växer upp i det europeiska jämsides 
med de välkända etablerade maktstrukturerna? Kanske krävs det också ett nytt sätt att förstå poli
tiskt beslutsfattande för att få grepp om den internationaliserade politikens villkor, där mångfalden 
och spännvidden mellan intressen och strategier snabbt ökar och där nya kombinationer av konflikter 
och konsensus följer i spåren? Häri vill jag inbegripa en förändrad syn på konflikt, som ofta ges bety
delse av destruktiv karaktär, när konflikten egentligen är en ständigt närvarande och ett legitimt inslag 
i den politiska metoden? Förhandlingar, konflikter och kompromisser är sättet att lösa gemensamma 
politiska problem. 

Miljöbevakning en utmaning 
Som om nyssnämnda krav på omorientering och ny expertis inte vore nog som utmaning för redak
tionerna går det att, just i anslutning till miljöproblem, framhålla att miljöbevakningen i sig utgör en 
utmaning i journalistiskt arbete. De flesta miljöproblemen är inte särskilt spektakulära eller särskilt 
väl ägnade för nyhetsjournalistikens rutiniserade arbete. Då de uppträder som mycket komplexa 
problem, med långsiktiga verkningar och enbart blir synliga i långsam takt (Burgess och Harrison, 
1993). Att berätta om gränsvärden, tekniska lösningar, sinsemellan motstridiga åtgärdsförslag i en 
sammansatt samarbetsstruktur med beslutsfattande på flera skilda nivåer sätter den mest luttrade och 
resursstarka redaktionella organisation på svåra prov. 

Jag betraktar närstudien av miljöproblem förknippade med EG/EU som ett angeläget inslag i den 
här komparativa studien. Den bidrar till att de skillnader som den kvantitativa innehållsanalysen 
identifierat i tidningarnas innehåll träder fram med större skärpa och belyser mediernas makt att 
konstruera moraliska sociala verkligheter, att legitimera miljöfrågor som politiskt signifikanta på 
europeisk nivå - eller inte. 

EMU skymmer 1996 
De oräkneliga samhällsfrågor som medierna väntas ge plats för skapar också visst utrymme för valfri
het. Det kan naturligtvis vara så att i sådana valsituationer den europeiska miljöpolitiken mer eller 
mindre medvetet valts bort och något annat bedömts viktigare. Till de influenser som gör det svårt 
för redaktionerna att röra sig bortom egenintresset kan även föreställningar om läsarna, "fantom
bilden", bidra. 

Av Huvudstudien framgår att ekonomiska tillväxtfrågor, i både Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter, kan ha trängt undan t ex miljöbevakning inom EU-arbetet. 1996 är det uppenbarligen 
valutapolitiken som skymmer. Valutaunionen EMU blir nämligen den fråga som dominerar bevak
ningen av EU 1996, på ett sätt som överstiger åtminstone mina personliga förväntningar. Frågan blir 
så stor i några av tidningarnas bevakning att den överskuggar andra nyheter om EU. 
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11.4 Empirinära teoretiska begrepp om europeisk politisk kommunikation 

Motsatspar 
Liksom i närstudien av EG/EU:s utrikespolitik (kapitel 10) härleder jag som framgått av texten en 
serie begrepp ur den nyss genomförda analysen av de nordiska tidningarnas bevakning av miljö
politiska EG/EU-frågor. Arbetsgången är som tidigare nämnts inspirerad av grounded theory. 

Den första iakttagelsen som måste göras är att de flesta - för att inte säga alla - begrepp som 
fördes fram i kapitel 10 i analysen av EG/EU:s utrikespolitik är tillämpliga även för att tydliggöra 
skillnaderna i bevakningen av miljöfrågor. Politiken står även i miljöbevakningen för en mer omfat
tande, inträngande bevakning, som har större förutsättningar att ge sammanhang. Denna bevakning 
bygger på danskt medansvar och inflytande i ett EG/EU som är aktivt i miljöarbetet, tillsammans 
med internationella aktörer och som innefattar folklig debatt om europeisk politik även när frågorna 
är sammansatta och svåra. EG/EU bejakas, men stryks inte alltid medhårs; kritiken är ibland obön
hörlig, men bygger på något självklart sätt ändå på att det gäller att ständigt gå vidare i det politiska 
arbetet på europeisk nivå. Detta trots att framstegen inte är glasklara eller snabba eller att utfallen 
alltid går i den riktning som dansk opinion skulle vilja. 

Att kommunicera det politiska livet 
När det gäller nya begrepp som resultat av närstudien om miljö, vill jag fokusera på just förhållanden 
som jag menar har med insikten i hur den politiska processen utformas på europeisk nivå, om det 
politiska livets villkor. Begreppen konstrueras återigen som motsatspar som illustrerar vad jag upp
fattar som olika typer av konstruktioner av europeiska politiska frågor. Dessa begrepp är delvis 
överlappande men kompletterar också varandra och fångar förhoppningsvis den framing som äger 
rum av EG/EU:s miljöpolitik. Varje tidnings innehåll eller varje artikel kan klassificeras längs en eller 
flera av dessa dimensioner. 

Återigen vill jag poängtera att urvalet av begrepp är subjektivt, trots den avsedda förankringen i de 
texter som refererats och analyserat. En annan uppsättning begrepp är säkerligen möjliga att utvinna 
genom samma förfarande. 

I huvudsak är den vänstra kolumnen i tablå 11:1 ett ideal av europeisk politisk kommunikation, 
med anknytning till den normativa diskussionen i kapitel 2, både till den teoretiska diskussionen och 
till de intervjuer som gjorts med svenska, norska och tyska journalister. Skillnaden ligger i att de 
begrepp som redovisas i tablån åtminstone i princip vuxit fram ur analysen av faktiskt empiriskt 
innehåll.. Tilläggas bör kanske att förväntningar även knyts till att begreppen skall vara meningsfulla 
för utövarna inom det studerade fåltet. 

Begreppen i den vänstra kolumnen ligger nära en karakteristik av Politikens innehåll. De övriga tre 
nordiska tidningarna hör i stor utsträckning hemma närmare den högra kolumnen, med de undantag 
som analysen pekat på, t ex Aftenpostens mer internationellt orienterade miljöbevakning, om än 
sparsam. Begreppen kan således sägas vara användbara för analys av likheter och skillnader mellan de 
nordiska tidningarnas bevakning av EG/EU:s miljöpolitik. 

Till ett försök att härleda teoretiska begrepp på en högre abstraktionsnivå av europeisk politisk 
kommunikation återkommer jag i kapitel 13. 
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Tablå 11:1: EU i nordiska dagstidningar: teoretiska empirinära begrepp om europeisk politisk 
kommunikation om miljöpolitik 1993 och 1996. 

POLITIKENS LAGAR 

POLITISERING 

DIALOG 

HELA HAVET STORMAR 

BEREDNING/BESLUT 

POLITISKT TÅLAMOD 

MORALISKA DRIVKRAFTER 

TRANSNATIONELLA 
FÖRHANDLINGAR 

EFTERTÄNKSAM 

KOMPLEXITET 

I-LÄNDER OCH U-LÄNDER 

MARKNADENS LAGAR 

AVPOLITISERING 

MONOLOG 

SOLITÄR 

TOM DAGORDNING 

HANDLING NU 

EGENNYTTA 

VI MOT DEM 

KATEGORISK 

FÖRENKLING 

INHEMSKT/HEMMA VID 
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Förteckning över artiklar om EG och miljöfrågor 1993. Appendix 13:1 

Rubrik/underrubrik Placering/ Kanal Datum 
Genre 

- Skibs-sikkerhed Utrikes Reuters 25/1 

Skrappe EF-krav til olietanker (avi l:an) 
Lodstvang og tvangsruter på ministermbordet i dag 

- Sikkerheden skaerpes Utrikes Korre 26/1 
EF-lande vil presse på for at Bryssel 
få skrappere regler til S0S 

- Minister onsker EF-afgift på C02 Inrikes Redaktion 2/2 

- Eurokamp for de vilde dyr Ekonomi Korre 8/2 
Europa i Glimt Bryssel 

- Koleskabe far karakter Inrikes Redaktion 10/2 

- Rensning af Sortehavet Utrikes Korre 3/3 - Rensning af Sortehavet 
Bryssel 

- Politikere krsever nye miljömål i EF Utrikes Korre 18/3 
Europaparlamentet vil skasre udslip af kuldioxid ned Bryssel 

- Godt dansk miljo-signal Ledarsida Dansk 18/3 
Debatt EP- ledamot 

- EF lover at tjekke C02-udslip Utrikes Korre 23/3 
Medlemslande skal lave energiplaner Bryssel 

- Hållbar utveckling gäller även EG Kultur Finsk 6/3 
Debatt forskare 

- Ny energiskattemodell slår mot fossilbränslen Ekonomi Redaktionen 7/4 

- Tankskipsulykker skaper debatt om sikkerhet Utrikes Korre 20/1 
EF noler med tiltak Bryssel 

- Miljobloff i EF-debatten Andres Norsk 27/1 
mening ungdoms
Debatt politiker 

- Dam nation Ledarsida Norsk 10/2 
Krönika I dag forskare 

- Brundtland fornoyd Inrikes Korre 25/3 
(avi l:an) Rom 

- Naturen tål inga systemfel Kultur Redaktionen 26/1 

- Försurningen ökar med EG-medlemskap Läsarnas DN Insändare 28/1 

- EG en välsignelse för miljön DN Debatt Forskare 5/2 

- EG-kampanj för svensk miljöpolitik Inrikes Redaktionen 26/3 
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Förteckning över artiklar om EG och miljöfrågor 1996 
(Ämne I och Ämne II) 

Rubrik/underrubrik 

- EU-pris til Albertslund 

- Stormlob mod EUs miljöpolitik 
Europa-parlamentet vil foreslå 
generelle stramninger 

- Dansk vrede over miljo-udspil 

- Miljohensyn i alle EU:s politikker 
Den danske regering har ikke svigtet 

- Auken: EU svigter miljoet 

- Ritt Bjerregaard afviser kritik 
Miljökommissaeren er tilfreds 
med drikkevanddirektivet 

- Amputation 

- EU vil bevare miljotilskud 
Europa-parlamentet onsker at stötte 
miljöorganisationer med 50 mill kr 

- Lördag 2610. Kalendarium 

- Bedre miljokontrol 

- Kritik af Ritt Bjerregaard 
EUs miljoudvalg i opror mod Ritt B. 
EU-kommissœren erkender 
mangelfuld indsats for miljoet 

- Dansk surhed over miljostotte fra EU 
Hoyreflojen forsogte at stoppe regler 
der generer Stålvalsevaerket 

- Auken : Ritt reagerer uk logt 

- Norden skuffet over WTO 

- Rent vand 

- Nederlag for Ritt 
Ritt B. i store vanskeligheder 
Forholdet til Europa-parlamentet forvaerret 

- EF:s miljöpolitik står svagt 
Europa-parlamentet krsever mere 
handling fra EU-kommissionen 

Placering/ 
Genre 

Inrikes 

Inrikes 

Inrikes 

Debatt 

l:a sida 

Inrikes 

Ledarsida 
Debatt/ins 
Inrikes 

Ekonomi 

EU-sida 

Inrikes 
(avi l:an) 

Ekonomi 

Inrikes 

Ekonomi 

Kroniken 
(avi l:an) 
Inrikes 
(avi l:an) 

Inrikes 

Kanal 

Ritzau 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

OrdfEuropa-
udvalget 

Redaktionen 

Redaktionen 

Insändare 

Redaktionen 

N.A 

Korre 
Bryssel 
Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Danska 
forskare 
Korre 
Bryssel 

Korre 
Bryssel 

Datum 

9/10 POL 

10/10 

10/10 

10/10 

11/10 

12/10 

12/10 

18/10 

21/10 

25/10 

9/11 

9/11 

13/11 

13/11 

13/11 

14/11 

16/11 
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- Europa-parlamentet: 
Affaldsplan for slap 

- Miljohensyn ikke ind i handelsr egler 
Danmark og EU står föran et nederlag i 
verdenshandels-organisationen WTO 

- EUs kustode (sv: museivak t) 
Ritt Bjerregaard svigter miljoet 

- Ja til harmonisering 

- Farligt skibsgods skal folges 

- Affald skal ikke vore en vare 

- Kommissionen kasmper for miljoet 
Det er ukorrekt, at tingen styres 
af industri-lobbyister 

- Ritt svigter miljoet 

- Genmasrkning fra april 
Nye EU-regler ventes i kraft fra april -
teknologiske spring forbedrer masrkningen 

- Slaget om generne 
EU og industrien gav indromm else 
til nervose forbrugere 

- Hjaslp til truede dyr 
Bedre beskyttelse af truede dyrearter 
Skrappere kontrol ved graenserne 
skal standse dyresmugle 

- EU-regler for gen-maerkning 
Kommissions-forslag om nye regler 

- Uenighed om mål for miljö 
Rige lande bruger alle kneb for at 
slippe for at reducere deres 
udslip af drivhusgasser 

- Rent vand skal vasre rent vand 

- Miljöfrågor berör alla 

- Jansson förundrad över 
presidentens kompromissvilja 

- Nej tack! 

- Det är många som delar på miljönotan 

- Strängare krav på svenska ägg 

- Finland håller fast vid kadmiumgränserna 

- Mjölkkvoterna för dyra, anser minister Hemilä 

- Nye EU-krav til si kkerhet ombord 

Inrikes 

Ekonomi 

Ledare 

l:a sida 

Inrikes 

Inrikes 

Debatt 

Ledarsida 
Debatt 
Ekonomi 

Ekonomi 

Inrikes 
(avi l:an) 

Ekonomi 

Inrikes 

Debatt 

Debatt 
Valhörna 
Inrikes 

Debatt 
Valhörnan 
Inrikes 

Inrikes 

Inrikes 

Ekonomi 

Ekonomi 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Ritzau 

Redaktionen 

EU-tjänsteman 

EP-ledamot 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

EP-ledamot 

EP-kandidat 

Redaktionen 1 

EP-kandidat 

Frilans 

Korre 
Bryssel 
FNB 

Redaktionen 

N.A 

1 6 / 1 1  

1 6 / 1 1  

16/11 

19/11 

19/11 

21/11 

21/11 

23/11 

5/12 

5/12 

10/12 

10/12 

12/12 

18/12 

9/10 HBL 

1/10 

11/10 

23/10 

19/11 

5/12 

10/12 

9/10 AFT 
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- Torskekrise i Nords joen 

- Hard miljöfront mellom u- og i-la nd 

- Retursymbol bör behållas 

- Fortsatt förbud mot färgad saft 

- Svårt få behålla miljöregler 
Undantag i fara. EU kan tvinga Sverige 
att tillåta förbjudna bekämpningsmedel 

- Miljön oroar int e makthavare 

- Miljöfrågor avhandlades utan v och mp 
EU-uppvaktning. Svensk front har spruckit, 
enligt Per Gahrton 

- Väntan på EU sinkar höjd s katt 

- Grönt ljus för ny svensk skatt 
Koldioxid. EU godkänner undantag 
för energitung industri 

- Genförändrad majs på EU-marknaden 

- EU lyckas inte enas om utsläpp 

- Lasttrafiken ökar på EU:s vägar 
Miljöproblem. Svårt för medlemsländerna 
att nå målet att stabilisera och 
minska koldioxidutsläppen 

- Returglas offras på EU:s altare 

Bakgrund 

Ekonomi 

Ekonomi 

Ekonomi 

Inrikes 

Ekonomi 

Politik 

Inrikes 

Politik 

Politik 

Inrikes 

Ekonomi 

Läsarnas DN 

Utsänd 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Utsänd 

TT 

Korre 

Korre 

Redaktionen 

Redaktionen 

Insändare 

13/11 

25/11 

7/10 DN 

7/10 

21/10 

21/10 

23/10 

9/11 

5/12 

10/12 

10/12 

16/12 

17/12 
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Kapitel 12: En närstudie av europeisk politisk kommunikation: 
Ekonomiska och monetära unionen EMU 

I detta kapitel redovisas den sista av tre närstudier som granskar valda delar av huvudstudiens 
totala innehåll om EG/EU. När studiens dubbla syfte har presenterats i inledningen till kapitel 9 
(9.1.1), liksom de arbets- och analysmetoder som används. 

12.1 Förberedelser för den Ekonomiska och monetära unionen 1993 

12.1.1 Inledning 
Planer på en ekonomisk och monetär union tog mer konkret form i slutet av 1980-talet för att, 
tillsammans med genomförandet av den inre marknaden, stegvis omvandla EG-området till ett 
enhetligt ekonomiskt system. Förverkligandet inleddes med en första etapp 1990 när valuta
regleringarna mellan länderna togs bort och övervakningen av ländernas respektive ekonomiska 
politik skärptes. Man kan säga att kärnan i Maastricht-fördraget var just hur den Ekonomiska och 
monetära unionen EMU skulle slutföras i två återstående etapper.1 

EMU hör nära samman med genomförandet av den inre marknaden med fri rörlighet över grän
serna för personer, varor, tjänster och kapital. Handel och investeringar väntas stimuleras då kost
nader för valutaväxling och valutakursrisker försvinner. Att knyta medlemsländernas ekonomier 
närmare varandra tänks också stärka och fördjupa den politiska integrationen. 

Ekonomisk återhämtning 
Kommissionens arbetsprogram för 1993-94 utformas mot bakgrund av nedgång i ekonomisk tillväxt 
och kaos (eng: turmoil) på de internationella valutamarknaderna.2 Ett framgångsrikt genomförande av 
den inre marknaden framhålls som det viktigaste instrumentet för ekonomiskt tillfrisknande, motåt
gärder mot växande arbetslöshet, sjunkande tilltro till näringslivet och urspårad regional balans. För 
den inre marknadens framgång krävs ledning, skötsel och förvaltning där exemplarisk övervakning och 
uppföljning av de 282 antagna inre marknads-direktiven är avgörande. 

Av mer långsiktig betydelse för Europeiska Unionens makroekonomiska stabilitet är den Ekono
miska och monetära unionen EMU. Kommissionen framhåller att den negativa ekonomiska utveck
lingen och valutaoron har ökat nödvändigheten att omedelbart starta förberedelserna av EMU:s etapp 
två. Hit hör att föreslå regler för penningpolitisk samordning och inrättandet av Europeiska monetära 
institutet, EMI, det organ som skall förbereda verksamheten inom den Europeiska Centralbanken, 
ECB, som senare i etapp tre övertar ansvaret för utformningen av penningpolitiken. Kommissionen 
kommer även att rapportera hur länderna lever upp till de s k konvergenskriterierna, ett antal ekono
miska krav som varje land måste uppfylla innan deltagande i valutaunionen kan aktualiseras. 

Arbetsprogrammet redogör även för ett antal mer kortsiktiga åtgärder för ekonomisk återhämtning. 
Ett särskilt tillväxtinitiativ, "The European Growth Initiative", har redan beslutats av Europeiska 
rådet. Detta innefattar uppbyggnad av en Europeisk investeringsfond och nya lånemekanismer inom 
den Europeiska investeringsbanken, EIB, för finansiering av stora infrastrukturprojekt. För att öka 
näringslivets konkurrenskraft skisseras ett stort antal initiativ som utveckling av transeuropeiska 
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nätverk inom järnvägs- flygtrafik- hamn- och flygplatsverksamheter samt bredbands- och digitala 
telekommunikationer. Forsknings- och utbildningsinsatser av betydelse för näringslivets utveckling 
och för anpassning till industriell förändring kommer att få särskilt stöd. 

Valet att i denna närstudie fokusera på de fyra tidningarnas bevakning av EMU-projektet moti
veras främst av att Huvudstudien tydligt visar att EMU var den största ekonomisk-politiska frågan 
både för urvalsperioden 1993 och särskilt 1996. 

Att Kommissionen ger projektet högsta prioritet i s itt arbetsprogram betyder, som också anförts i 
anknytning till de tidigare närstudierna, att här utpekas en europeisk samarbetsfråga av politisk vikt 
som kan förväntas väcka stort allmänintresse och därmed även medieintresse. Uttryckt på annat sätt 
kan EMU-projektet vara den typ av radikal förändring av det politiska livet som Downing (1996) 
menar även bör ge återverkningar i den politiska kommunikationen.3 

Närstudie av tidningarnas bevakning 
Enligt Huvudstudien var EMU inte någon särskilt uppmärksammad fråga 1993. Den samlade bevak
ningen framgår av följande ruta, dvs alla artiklar som i den kvantitativa innehållsanalysen kodats som 
ämne EMU/ERM antingen som huvudämne eller första biämne för hela urvalsperioden. EMU/ERM 
var ändå den enskilt största ekonomisk-politiska delfrågan, med "ekonomisk tillväxt/ marknads
krafter" som en ungefär lika stor delfråga i två av tidningarna (Hufvudstadsbladet och Aftenposten). 

Av innehållsanalysen framgår att exempelvis både handels- och jordbrukspolitik är mer uppmärk
sammade. För de tre ansökarländernas tidningar var jordbrukspolitiken ett tungt vägande inslag inför 
medlemsförhandlingarna och då i huvudsak betraktad som en ekonomisk fråga, med betydligt större 
bevakning än mer renodlade ekonomisk-politisk samarbetsområden (arktiskt jordbruk och annat 
jordbruksstöd i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, fiske i Aftenposten). Särskilt i Polit iken 
men även i Aftenposten var de internationella handelspolitiska relationerna mellan EG och t ex USA, 
Central- och Östeuropa, u-länder och GATT/WTO mer uppmärksammade än den framväxande 
ekonomiska och monetära unionen. Till bilden hör också att tidningarnas bevakning under urvals
perioden 1993 som helhet mera handlade om EG:s institutioner och relationer än om särskilda 
politiska sakområden. 

Artiklar om EMU 1993 

Tidning Antal (varav kod I) Utrymme (spcm) 
Politiken 9 (6) 654 
Hufvudstadsbladet 4 (2) 310 
Aftenposten 6 (4) 328 
Dagens Nyheter 6  ( 1 )  530 

I jämförelse med de två tidigare närstudierna av EG/EU:s utrikes- respektive miljöpolitik är EMU en 
betydligt snävare och mer avgränsad fråga, i meningen mindre sammansatt av vitt skilda delfrågor 
eller dimensioner. Däremot kan man knappast säga att EMU är en okomplicerad fråga, då invecklade 
penning- och finanspolitiska sammanhang kommer i förgrunden och en viss grad av ekonomisk 
specialistkompetens kan vara nödvändig både för att förstå och förklara för andra. En journalistisk 
utmaning med andra ord! 
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Närstudien har samma uppläggning som de två tidigare, vilket innebär att jag först presenterar s k 
gemensamma frågor för var och en av tidningarna, nyhetsbevakning skilt från åsiktsmaterial och 
därefter eventuella inslag som någon av tidningarna ensam fångar upp. 

Några spörsmål som ställs under komparitionen av texterna är: Vilka likheter och skillnader går det 
att iaktta i de fyra nordiska tidningarnas EMU-bevakning när den granskas på närmare håll? Ges 
EMU-frågan större eller mindre vikt i någon eller några av tidningarna, för vem eller vilka? Vilken 
närmare innebörd och vilka konsekvenser förutses? På samma sätt som i de föregående närstudierna 
fortsätter även sonderingen efter mer abstrakta begrepp som anger särskiljande drag i innehållet. 

12.1.2 Valutakrisen i texterna 
Artikelmaterialet kan sägas avhandla två EMU-relaterade frågor som med variationer återkommer i 
alla fyra tidningarna eller åtminstone i tre. Den första gemensamma frågan som bevakas är den valuta
kris som drabbar Europa i början av februari 1993, den andra gemensamma frågan är EMU som en 
del av förhandlingsstarterna för Finland, Norge och Sverige. 

Valutakrisen, ömsom kallad valutastorm, valutaupplösning eller valutatumult återfinns i fyra 
nyhetsartiklar och två debattinlägg i Politiken, en nyhetsartikel i Hufvudstadsbladet, fyra nyhets
artiklar i Aftenposten och en ledarkommentar i Dagens Nyheter. 

Politiken 

En första, mycket stor rapport från Brysselkorrespondenten är införd på utrikessida den 2 februari 
1993: 

Femte offer for valutastorm 
Efter irsk devaluering 
er der nervositet for krone og franc 

På ett snabbinkallat lördagsmöte i Bryssel enades EG:s monetära kommitté att devalvera det irländ
ska pundet med 10 procent, detta efter anmodan från irländarna själva som inte längre orkade kämpa 
emot. "Det irske punt blev det femte offer i den storm, som EF's valutasamarbejde EMS'en, har 
vceret i det sidste halve år 

Detta är den största devalveringen sedan valutasamarbetet EMS inleddes 1979. Den fortgående 
valutastormen har enligt artikeln pågått sedan före den franska folkomröstningen om EG (sept 1992) 
och fyra andra EG-valutor har fått ge efter för pressen. Det brittiska pundet och den italienska liren 
har helt släppt bindningen till EMS och det är också det brittiska pundet som direkt orsakat den 
irländska devalveringen. 

När det brittiska pundet nu för "en fri og selvstœndig tilvœrelse uden for EMS'ens snœvere 
rammer", utnyttjar den brittiska regeringen situationen för att försöka kämpa Storbritannien "ud af 
den ekonomiske krise, som hcerger hele Europa Storbritannien är Irlands viktigaste handelspartner 
och när britterna ännu en gång sänkte räntan i förra veckan ledde det till kursfall för det britttiska 
pundet, något som för Irland skulle "betyde eksportfald og tab af tusindvis af arbejdspladser i et 
land, der i forvejen har 17 procent arbejdslose 

Den irländske arbetsmarknadsministern anklagade också under lördagens möte den brittiska rege
ringen men även de europeiska kollegorna i övrigt för att inte ha stöttat Irland. Den "britishe antipati 
mod EF-unionen var en af forklaringene på, at det irske punt måtte devalueres 
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Författaren menar dock att det är den ekonomiska tillbakagången i hela Europa som har kastat 
"EMS'en ud i krise. 11 EF-lande har ventet i mange måneder og venter fortsatpå et tysk rentefald, 
der kan sœtte gang i vœksten og bringe ro over valutasamarbejdet 

Danmarks ekonomiminister Marianne Jelved avvisar valutaexperternas spådomar att det nu är 
kronan och den franska francen som blir spekulanternas nästa mål. Hon hävdar att den danska ekono
min fundamentalt är stark även om de många devalveringarna inom EMS tillsammans med Sveriges 
och Finlands tidigare devalveringar "forringet den danske konkurrenceevne alvorligt". 

Hittills har den franska francen kunnat stå emot valutapressen "på grund af massiv stötte fra den 
tyske Bundesbank". Något sådant stöd har tidigare vare sig det brittiska pundet eller nu det irländska 
erhållit. Det kan komma nya prövningar för valutasamarbetet de närmaste dagarna, varnar artikeln. 
"Men den tysk-franske valutaakse er i dag det, der holder EMS'en sammen ". 

Därefter infors den 5 februari en artikel på näringslivssidan under rubrik: 

Glaede over tysk rente-nedsaettelse 

Gårdagens beslut i tyska Bundesbank att sänka räntan utlöser glädjekommentarer både från den 
danska regeringen, Kommissionens ordförande och vice ordförande och från danska bankdirektörer. 
Detta är vad Europa väntat på och Kommissionen ser det som ett mycket viktigt "bidrag til valuta
risk ogpengepolitisk stabilitet i Europa även om ordföranden, Jacques Delors, "tilfojede, at den 
ikke var stor nok". Danmarks ekonomiminister, Mogens Lykketoft (S), menar att det är en efter
längtad signal om att det finns vilja att försvara det som återstår av det europeiska valutasamarbetet. 

Artikeln gör också en tillbakablick över hur Bundesbank flera gånger tidigare "ligeledes efter près 
fra EF-kollegerne" sänkt räntan, men att det gått nästan tio år sedan den sänktes "med et helt point". 

På samma sida finns en notis, från nyhetsbyrån Ritzau: 

Ingen EMU uden franc i EMS 

Den franske statsministern, Pierre Bérégovoy, kommenterar krisen i valutasamarbetet och den tyska 
räntesänkningen med att det är möjligt att "francen engang i de kommende år kan bliv e rev aluer et 
over for D-marken ". Den franska valutan måste uppnå samma stabilitet som D-marken. Enligt 
Bérégovoy kan man inte tänka sig en europeisk ekonomisk och monetär union "uden en fortsat 
fransk deltagelse i det europceiske valutasamarbejde ". 

Den sista nyhetsartikeln kommer också från Brysselkorrespondenten och är införd 25 mars: 

Belgien i krise 
Maastricht-traktat skaber problemer 

Artikeln anknyter mindre till den s k valutastormen än till ett av de andra leden i förberedelserna 
inför EMU, där medlemsländerna kämpar för att uppfylla de s k konvergenskriterierna. Här rappor
teras att Belgien kastats ut i en regeringskris när de fyra regeringspartierna hamnat på kollisionskurs 
och sammanbrott i förhandlingarna som "skulle gore Belgien i stand til at leve op til de skrappe krav 
i EF's okonomiska og monetœre union ". Den belgiske premiärministern Jean-Luc Dehaene har läm
nat in sin avskedsansökan till konungen som inlett konsultation med partiledarna. 

Artikeln framhåller att Belgien anses vara ett av nyckelländerna som skall vara de första att ingå i 
EMU, men Belgiens budgetunderskott är "langt storre, end det efter Masstricht-traktaten bor vœre ". 
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Det var ett sista sparkrav på sju miljarder kronor som fick regeringen att kollapsa. Jean-Luc Dehaene 
uttalar att orsaken till krisen inte är huruvida Belgien skall uppnå kraven, utan "sporgsmålet er, 
hvordan vi skal gore det... " 

Det första inslaget av åsiktsmaterial är veckokrönikan "Ugen på tvsers" som är stående inslag på 
en av Politikens börssidor och den 10 mars skriver redaktören under rubriken 

Unionens plager 

att allt verkar för ögonblicket gå galet för "EF og EF-unionen ". Om vi inte levde i vår moderna och 
upplysta tid skulle "Maastricht-tr aktaten forlcengst vcere sat i bås med andre fœnomener, der af en 
eller anden grund fremkalder gudernes forbandelse 

Så lättvindigt kommer man inte undan förklaringarna i dag; utan olyckorna som "vœlter ned over 
EF-samarbejdet " måste granskas och kan då ses höra till fyra huvudgrupper. Den ena gruppen be
står primärt av just ekonomiska olyckor som den "almindelige oplosning af det europœiske valuta-
samarbejde, EMS, " den ökande arbetslösheten och den höga tyska räntan. Om en annan grupp av 
olyckor är befolkningarnas ökande skepsis mot Maastricht-traktaten, som t ex "den danske befolk
nings nej tak til Maastricht unionen sidste år ", så är även de ekonomiska olyckorna djupare sett för
anledda av Maastricht-traktaten! Sett några år bakåt i tiden så tillkom Unionen som Tysklands betal
ning för stödet till den tyska återföreningen. Den franske presidenten Francois Mitterrand "onskede 
at få snor (sv: sätta rep på) Tyskland, når dette land kom til at bestå af 80 millioner indbyggere i en 
bomstcerk okonomi ". 

Ödets ironi är att återföreningen "i stedet har udviklet sig til ett okonomisk mareridt for Tyskland 
- ogfor resten af Europa ".Återföreningen har bl a pressat den tyska räntan i höjden och den höga 
tyska räntan har i sin tur pressat en rad länder ut ur valutasystemet och därmed "odelagt en del af 
forudsœtningerne for en okonomisk union og en fœlles valuta ". 

Den avsedda "indkapsling af Tysklands magt" har också varit avgörande för många danskars 
accept av EG-unionen. Nu är Tyskland drabbat av s k nolltillväxt, ökande arbetslöshet och utbredd 
politisk turbulens. "Genforeningen var med til at skabe unionen, og genforeningen er med til at 
odelœgge grundlaget for unionen " 

Artikeln analyserar även de två andra grundorsakerna till "Unionensplager", dels de mycket stela 
planekonomiska system som EG har utvecklat (t ex är jordbrukarna rasande trots att de får mer eko
nomiskt stöd än några andra i världen) och dels den fjärde orsaksgruppen som återfinns i EG-länder-
nas bristande förmåga "til i tide at enes om noget som helst ", oavsett om det rör sig om utrikespolitik 
(t ex Jugoslavien) eller liberalisering av världshandeln (t ex GATT). 

På Politikens debattsida, vid sidan om ledarsidan, publiceras en större debattartikel den 23 mars: 

Toget valgte et andet spor 
Det er for få, der er rede 

Författaren redogör för sin förstämning inför den kommande andra folkomröstningen om Maastricht-
avtalet (som skall äga rum den 18 maj enligt kungörelse den 4 februari). I den första omröstningen 
avgav han "et helhjertet ja " utifrån tankar på att Danmark skulle komma att bli en del "af en over
national europœisk sammens lutning, med storre vœgt kunne deltage i lösningen af de internationale 
problemer... " (kriget i tidigare Jugoslavien, uppbackning av de nya länderna i Östeuropa, Nord-Syd 
problematiken och globala miljöproblem). 
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Dessvärre finner författaren att utvecklingens tåg valt ett annat spår och den ändrade inter
nationella rollfördelningen "giver stadig svagere belceg for at bygge videre på et Europa med 
Maastrichttraktaten som model". Framför allt är det EG:s misslyckanden på den internationella 
arenan som fått skribentens farhågor att växa (GATT-förhandlingar, Gulf-kriget och ex-Jugoslavien), 
men senare har tillstött att "Det Europceiska Montcere System (EMS) er på randen av sammenbrud". 
De ekonomiska förutsättningarna hos EG: s sydliga handelspartners är inte så bärkraftiga som man 
trott och kanske vore det klokare om det danska näringslivet satsade mer på andra växande mark
nader, som t ex Stillahavsområdet. 

Författaren avkräver danska politiker några gedigna och hållbara argument, både för och emot, 
inför den andra omröstningen och inte, som nu kan skönjas, en "regulœr trusselskapmpagne med 
armvridning af partiernes vcelgere Politikerna förlamas av det svaga mandatet, när befolkningarna 
som den danska, franska, schweiziska och brittiska är i starkt tvivel. Politikerna kan inte uppträda 
vederhäftigt när de tvingas förlita sig på en traktat "der er amputeret af en halvhjertet opbakning fra 
de europceiske folk". 

Hufudstadsbladet 

tar upp valutakrisen i en omfattande och kompakt artikel på näringslivssida den 2 februari. Artikeln 
bygger på material från tre nyhetsbyråer (FNB-Reuter-AP) och rubriceras: 

Irländska krisen fjärde på kort sikt 

Artikeln tar sin utgångspunkt i devalveringen av det irländska pundet, "den fjärde krisen på fyra 
månader i EG:s valutasystem och den hittills största devalveringen inom systemet". Spekulationerna 
och "marknadens angrepp " har pågått i flera månader och successiva räntehöjningar ledde enligt en 
intervju med Irlands finansminister, Bertie Ahern, till att försvaret blev alltför kostsamt. Ahern 
uppgav att "det irländska pundet attackerats av stora amerikanska och japanska banker ". 

En lång tillbakablick beskriver utvecklingen av "krisen i EG:s valutasystem " som anses ha börjat 
med den danska folkomröstningen i juni förra året. Marknaden började tvivla på planerna om en 
valutaunion och undan för undan lösgjordes den finska marken från sina bindningar till ecun, den 
italienska och brittiska valutan lämnade valutakursmekanismen, ERM, den spanska pesetan deval
verades och i nästa omgång lämnade den svenska kronan sin bindning till ecun. Processen pågår hela 
hösten och enbart EMS' s k centralvalutor, D-marken och Beneluxländernas valutor, lyckades stå 
emot marknadens tryck, tillsammans med den franska francen och den danska kronan, för vilka de 
internationella nyhetsbyråerna just nu förutspår ökade påfrestningar. 

Tre nordiska länder, Finland, Norge och Sverige, knöt tidigare ungefär samtidigt sina valutor till 
ecun. De har samtliga tvingats släppa bindningen och låter nu sina valutor flyta. 

Aftenposten 

publicerar fyra nyhetsartiklar i förbindelse med valutakrisen, den första är en fyllig rapport på 
utrikessida från Brysselkorrespondenten den 29 januari: 

Helmut Schlesinger tilfreds med rentene: 
Men prisene bekymrer 
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Det finns ett högljutt krav på att Tyskland måste sänka räntenivån, men "Helmut Schlesinger - den 
mektige sjefen for Bundesbank i Frankfurt " - anser inte att räntenivån ligger för högt, han bekymrar 
sig betydligt mer över prisökningarna i Tyskland. 

Han menar att påståenden om att "Tyskland försöker å styre gjenforeningsutgiftene over på 
utlandet er ikke riktige... På en presskonferens i Bryssel hade han inte så mycket att säga till "dem 
som venter på en rentesenkning": banken diskuterar räntenivån var fjortonde dag, för en vecka sedan 
såg vi inga skäl att göra något och jag kan ju inte säga vad vi gör om en vecka. 

Schlesinger berömde den irländska regeringen som kämpar för sitt vacklande pund, hade också 
några vänliga ord till Belgien och Italien för deras anti inflations-politik och han avvisade även rykten 
om att de franska och tyska centralbankerna planerar ett eget närmare samarbete. Och även om "EFs 
valutasamarbeids-system (ERM) i den senere tid er blitt utsatt for store påkjenninger og skarp 
kritikk, for eksempel fra London, så han ingen grunn til å endre systemet. Derimot mente han det 
ville vcere fint om fiere fulgte systemets regler ". 

I ett tal senare på kvällen försvarade Schlesinger på nytt sin banks politik, efter återföreningen 
toppar inte Tyskland längre utan ligger "bare midt på EFs velferdsskale". Att Tyskland tvingas ha 
höga korttidsräntor måste vara i alla EG-länders intresse, "at man igjen kan få okonomisk stabilitet i 
det land som har den viktigste valutaen, tilfoyde han ". Bundesbank opereras helt oberoende av 
politiska myndigheter, en väg som enligt Schlesinger alla andra EG-länder också bör slå in på. Obe
roende centralbanker kan stärka trovärdigheten i den planerade Europeiska Centralbanken, vilket 
också finns inskrivet i Maastricht-traktaten om en ekonomisk och monetär union. Schlesinger gladde 
sig över att Belgien, Spanien och Frankrike tagit konkreta steg i den riktningen. All erfarenhet visar, 
menar han, att oavhängiga centralbanker har större möjligheter att utföra ett gott arbete och att det är 
ett missförstånd att oberoende centralbanker skulle stå helt utanför politisk kontroll. Det är politiska 
organ som utser medlemmar i bankens styrelse och "i demokratiske land er det ingen mangel på 
granskning og kritikk, sa Helmut Schlesinger ". 

Nästa artikel kommer från Aftenpostens korrespondent i London, på näringslivssida den 2 
februari: 

Fiere valutaer er utsatt for press 

Här rapporteras om den fortsatta valutaoron, om devalvering av det irländska pundet och "den nye 
spenningen innen EMS... ". 

Downing Street har avvisat rykten och spekulationer mot det brittiska pundet. Dagstidningen The 
Sunday Times hävdar sig "ha meget sikre kilder " till den artikel där de skriver att "statsminister 
John Major har overtatt den okonomiske styringen fra finansminister Norman Lamont" och att nya 
räntesänkningar planeras med ytterligare två till fyra procent före sommaren. 

Valutamarknadens representanter uttalar ingen större tillit till den brittiska regeringens ekono
miska strategi, "men også EF-kolleger er kritiske til britene ". Den franske finansministern Michel 
Sapin beskyller britterna rakt av "for kun å tenke på seg selv, og han holder den britiske regering 
ansvarlig for den nye spenningen innen EMS og devalueringen av det irske punt ". 

Den irländska regeringen och ekonomin "har slitt hardt etter at det britiske pundet ble devalueret i 
fior host". När den irländska regeringen tvingades ge upp under helgen så förklaras det av att 
"Storbritania er Eires viktigste handelspartner... ". Den irländske utrikesministern Dick Spring 
efterlyste på ett möte med sina kollegor i Bryssel "en umiddelbar gjennomgang av hele det 
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europeiske valutasamarbeidet, EMS". Vi måste reagera raskt, hävdade han för att förhindra att andra, 
solida ekonomier utsätts för samma öde, vilket skulle undergräva solidariteten inom EG. Spring an
klagade också "sine EF-partnere for ikhe å tre stotternde til for å redde det irske punt". 

På samma sida återfinns även den tredje artikeln: 

Rentenedgang: 
Hindres av valutaoro 

Efter ännu en helg med valutaoro i Europa är det ett gott facit för Norge, kronan "holdt seg imidlertid 
sterk, også målt mot den europeiska valutaenheten ECU". Den troliga förklaringen är att dollarn 
samtidigt stärkts i förhållande till de flesta europeiska valutorna och "Dollarkursen betyr mye for 
norsk olje- og gassvirksömhet". Men räntorna sjunker knappast i Norge förrän de europeiska valu
tamarknaderna faller till ro igen. 

Inom det europeiska valutasystemet riktas just nu uppmärksamheten tydligast mot Köpenhamn 
och den danska kronan där Nationalbanken bekräftat att den gjort stödköp av kronor för att upprätt
hålla kursen. Men norska valutaanalytiker tror att det finns starka krafter som arbetar "for å bevare 
störst mulig ro omkring danske kroner" tills den andra folkomröstningen om Maastricht-traktaten 
avhållits. 

Fortsatt knyts förväntningar på att den tyska Bundesbank skall sänka räntorna "og dermed fjerne 
mye av presset på valuta- og rentemarkedene i Europa ". Men tipset är att en tysk räntesänkning 
knappast kommer den här veckan, en vecka som också bör bringa klarhet i frågan om den tyska 
regeringen får till stånd "sin såkalte solidaritetspakt som ska rette opp det tyske statsbuds]ett". 

Och under tiden fortsätter "den internas]onale gj etteleken om vilken valuta som nå står for tur til 
å bli nedskrevet i forhold til tyske mark... ". Nu återstår nästan bara danska kronor och franska franc. 
Sedan den finska marken släppte det europeiska valutasystemet den åttonde september "har de fulgt 
etter som perlet på en snor: Italia, Storbritannia, Sverige, Spania og, Portugal. Den norske kronen 
flyter siden 10 desember. Lördag var det Irlands tur". "Hvem blir den neste? " 

Även Aftenposten sista artikel om valutakrisen kommer från Brysselkorrespondenten. Det är en 
omfattande artikel på utrikes, även aviserad på förstasidan: 

Delors: Verden mangier lederskap 
Delors tar bladet fra munnen 

Den så kallade europessimismen tog ny fart inom EG i Qol i takt med att det folkliga motståndet mot 
Maastricht-traktaten stadigt når nya höjder.I går "sluttet EF-kommisjonens leder, Jacques Delors, 
seg med full tyngde til pessimistenes rekker". Vid ett möte med sina socialistiska partikamrater i 
Europaparlamentet tog han bladet från munnen och kritiserade regeringarna i världens industriländer 
för bristande ledarskap, G7-länderna samarbetar allt mindre och Protektionismen ökar. Delors var 
dock beredd att ge Bill Clinton lite mer tid till att visa vad han går för. Han gav "Storbritannia et 
ekstra spark, samt tok nesten livet av EFs planer om å opprette en okonomisk union allerede 1997". 

Den nuvarande djupa ekonomiska krisen åtföljs av dystra prognoser "om at intet lys skimtes i 
tunnelen ". EG-samarbetet genomgår en djup politisk kris vars mest allvarliga kännetecken är att 
länderna verkar ty sig till nationella lösningar, konstaterade Delors. 

Utöver valutakrisen har frågan om så kallad social dumping lett till en rasande debatt i Frankrike 
(Amerikanska Hoover flyttar sin produktion, 650 arbetsplatser, från Dijon i Frankrike till Skottland, 
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vars krisdrabbade arbetare gått med på att göra avkall på en rad rättigheter i utbyte mot jobb) och 
Delors sa att statsminister John Major tycks ha gjort social dumping till sin politiska vision. 

Enligt artikeln har den kristne socialisten Delors tydliga politiska visioner om ett Europa och en 
värld som "har solidaritet og utjevning som ett av sine fremste kjennetegn ". Den utveckling han ser 
nu går i rakt motsatt riktning och han beklagar detta djupt inför sina partivänner. Kommissionen har 
försökt förmå länderna att samlas kring ett ekonomiskt tillväxtinitiativ, för utan stark tillväxt blir det 
ingenting av en ekonomisk och monetär union, "det er helt oplagt". Delors fick det att framstå som 
självklart att förhållandena skulle se bättre ut "dersom dens ledere hadde lyttet mer til EF-
kommisjonen 

Dagens Nyheter 

avhandlar valutakrisen i en underledare den 2 februari (huvudledaren kommenterar 
förhandlingsstarten i Bryssel): 

Tumult fram till franska valet 
Irlands devalvering belyser bräckligheten i 
växelkursmekanismen - små steg löser inget 

Ledaren anbefaller försiktighet när det gäller "att odugligförklara den europeiska växelkursmeka
nismen ERM". Det kunde annars lätt inträffa efter det att samarbetet mellan länderna i en hel rad fall 
"uppenbart inte räckt för att lugna marknaderna ". Uppgivande av försvaret för den irländska valu
tan under helgen kunde vara det senast i raden av argument för odugligförklarande. Ledaren framhåller 
dock att "långsiktiga slutsatser kan lätt bli alltför svepande ". 

Visserligen spelar den tyska räntan och Bundesbanks antiinflationspolitik fortfarande "ödes
rollen " och den tyska återföreningen "har blivit dyrbar för alla ". Här lånar ledaren en bild från 
industriförbundets Ulf Jakobsson som uttryckt problemet så at det är "fler länder än Sverige som 
hamnat i en saxning mellan tysk räntecykel och anglosachsisk konjunkturcykel". Utan det speciella 
tyska problemet kunde kanske ERM ha fortsatt utan spänningar och framtvingade kursjusteringar. 
Det finns inget skäl att tro att dagens obalans måste fortsätta t ex fram till 1997, starten för valuta
unionen, eller till 1999 som är automatiskt startår för alla länder starka nog att klara inträdet. 

Irland är också, framhåller ledaren, ett specialfall med sitt beroende av den brittiska marknaden. 
Men "valutasystemet fräts av det slags bitterhet som Dublin nu redovisar inför öppen ridå ". Det är 
ett faktum att EG: s finansministrar "gång på gång har backat upp Irlands ståndaktighet - för att till 
sist inte kunna stötta det irländska pundet". Men enligt Dublin var det "ett rent svek", vilket påmin
ner om britternas kritik tidigare: "Tyskarna bryr sig bara om att rädda franska francen ". 

Ledaren frågar: "Vadgöra med ett bräckligt system? Små steg löser inget". Förväntningarna tilltar 
om en tysk räntesänkning, kanske under februari, Frankrike fortsätter med tysk hjälp "sin kamp mot 
marknaden, en motståndslinje som idag står landet dyrt (3 miljoner arbetslösa, korta ränta på 13,5 
procent) ". Marknaden väntar sig att en nyvald fransk regering i mars ska ge upp den franska francen. 
Men fram till dess "åtminstone, får vi räkna med tidvis uppblossande valutatumult". 

EG-kommissionen i Sverige 
Bildt och Wibble diskuterade 
framtida ekonomiskt samarbete 
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Valutakrisen syns även i fonden den 2 februari i en större nyhetsartikel med ovanstående rubrik. 
Arti-kelns huvudämne är EMU och de överläggningar som förts mellan Kommissionens vicepresi
dent Henning Christophersen, ansvarig för EG:s ekonomiska politik, och Sveriges stats- och finans
ministrar. Besöket äger rum samma dag som förhandlingarna med EG "högtidligt inleddes i Bryssel". 
Diskussionerna rörde "bland annat Sveriges deltagande i EG:s framtida ekonomiska samarbete ". 
Christophersen kommer att förhöra sig med varje ansökarland hur de planerar att inrätta sina kon-
vergensporgram, "hurudan ekonomisk politik de tänker föra för att fylla de krav som ett deltagande i 
EG: s ekonomiska och monetära union förutsätter". 

Finansminister Wibble underströk att den svenska regeringen inte ser konvergenskraven som något 
huvudmål, men däremot "att föra en ekonomisk politik som tryggar sysselsättning och välfärd". 
Wibble uttryckte sig svävande och har inte någon fastslagen tidtabell för svenskt deltagande i växel
kurssamarbetet ERM. "Det finns inga krav på deltagande ens för EG-medlemmar ". 

Trots den rådande valutakrisen, eller just därför, förespråkar Christophersen "ett så snabbt 
genomförande av den europeiska monetära unionen EMU som möjligt. ". Han presenterade också 
EG:s "tillväxtinitiativ" som skall få fart på den europeiska ekonomin via bl a investeringar i infra
struktur. Artikeln åtföljs av en faktaruta som informerar om de tre stegen i EMU:s genomförande. 

12.1.3 En ekonomisk mardröm för hela EG4 

I detta avsnitt gör jag en närmare utforskning av hur de fyra tidningarna uppmärksammade valuta
krisen med tillhörande problematik i det europeiska monetära samarbetet EMS/ERM. Vilka likheter 
och skillnader finner jag i dessa koncentrerade empiriska exempel? I granskningen riktas intresset mot 
vilka inslag av europeisk politisk kommunikation som går att upptäcka. Vägledande för analysen är 
återigen de teoretiska och empiriska utfallsrum som presenterades i kapitel 2 och det analysschema 
som presenterades i kapitel 9. 

Tydliga likheter Politiken - Aftenposten 
Politiken och Aftenposten liknar tydligt varandra både vad gäller omfattande och återkommande 
bevakning, vilket i jämförelse med Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters enstaka inslag ger 
intryck av att händelserna kring valutakrisen av de två förstnämnda tidningarna tillmäts större 
betydelse som allmänpolitiskt intressanta händelser. Artiklarna i Politiken och Aftenposten är 
omfattande och har ofta framträdande placering, något som antyder att valutakrisen ses som 
betydande inslag i en händelseutveckling i Europa. I termer av urval (selection) och betydenhet 
(salience) upprepas här ett mönster som var synligt även i de två tidigare närstudierna avseende 
urvalsperioden 1993: likheterna mellan Politikens och Aftenpostens Europabevakning. 

Unionens plågor 
För mig framstår likheterna mellan Politiken och Aftenposten som mycket tydliga, särskilt i jämfö
relse med de två andra tidningarna som jag återkommer till något senare. En bild av "unionens plågor" 
som mycket allvarliga, aktuella och komplexa ges i båda tidningarna. Valutakrisen beskrivs både som 
ekonomisk mardröm för hela EG, upplösning och djup politisk kris. I bevakade händelser och skeen
den växer en kortare historieskrivning fram, en bakgrund som samtidigt ökar förståelsen av det kom
plexa inbördes beroendet länderna emellan, som lett till denna ekonomiska mardröm. 

Delar i processen har undan för undan spätt på den upplösning av valutasamarbetet som kulmi
nerar med Irlands devalvering, senare även den efterlängtade tyska räntesänkningen. De danska och 
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franska folkomröstningarna med tydliga uttryck för det folkliga motståndet mot Maastricht-fördraget 
var en startpunkt för krisen. Båda tidningarna tar upp de problem som i ekonomiskt avseende upp
stått som följd av den tyska återföreningen och anklagelser mot Tyskland för att skjuta återföre
ningskostnaderna på de andra länderna. Enligt Politiken var stödet till återföreningen något som tysk-
land fick betala genom att gå med på Maastricht-avtalet. Och avtalet i sin tur ett uttryck för den 
franska presidentens politiska strategi att sätta koppel på Tyskland. 

Som pärlor på ett snöre 
EG:s utveckling mot en europeisk ekonomisk och monetär union har skapat nya beroenden och 
representanter för enskilda regeringar, EG-institutioner, statsministrar, centralbankschefer och snabb-
inkallade monetära kommittén avlöser varandra med ömsom kritik och starka utfall och ömsom 
beröm. Båda tidningarna ger likartade beskrivningar av Irlands prekära situation och den mindre 
sympatiska roll som Storbritannien tycks spela. Den brittiska regeringen får stark kritik från de flesta 
och då främst från Irland som inte heller skräder orden om resten av EG-kollegorna som inte bistått 
det utsatta Irland. Tydlig kritik drabbar även det tysk-franska samarbetet, med Bundesbank som 
försvarar den franska valutan. Efter kritik sänker Bundesbank senare de höga tyska räntorna. 

Irland kräver en omedelbar genomgång av hela valutasystemet med motivet att fortsatt valutakaos 
kommer att undergräva solidariteten inom hela EGA bakgrunden finns den s k valutamarknaden och 
aktuella spekulationer mot den danska och franska valutan. Båda tidningarna avstår från att sätta den 
egna ekonomin i fokus: i Politiken uttalar danska regeringsrepresentanter tilltro till den grundläggande 
starka danska ekonomin och i Aftenposten anses facit av valutakaoset vara gott för Norges del, tack 
vare dollarkursens styrka. Aftenposten tar inte heller hoten mot den danska kronan särskilt allvarligt 
då starka krafter anses arbeta för att bevara lugnet tills den danska folkomröstningen är över. 

I de båda tidningarnas rapportering träder även en mångfald av europeiska källor och elitpersoner 
fram och även om politiskt ledarskap ofta tar sig uttryck i s k planerade utspel ges samtidigt en vär
defull möjlighet att också förstå och förhålla sig till hur politik även på europeisk nivå ofta påverkas 
av just enstaka personliga utspel. I närheten av karismatiska, vältaliga ledargestalter sätts journali
stiken på hårda prov på balans och medvetet förhållningssätt. Aftenpostens artikel om Jacques 
Delors möte med sina partikamrater i Europaparlamentet läste jag de första gångerna som något av en 
hyllning till "den kristne socialisten" med högtsvävande, världsomfattande målsättningar och entydig 
kritik av västvärldens ledarskap. Senare läsning leder dock till en mer balanserad bild av Delors som 
en ledare präglad av viss hybris - världen hade sett bättre ut om man lyssnat mer på Kommissionen. 

Kritisk granskning av EG och EMU-planerna 
Det finns många uttryck för kritik både av EG-samarbetet i stort och av det monetära samarbetet mer 
specifikt i båda tidningarna. Allvarligast verkar vara att länderna tyr sig till nationella lösningar. 
Bundesbank bekymrar sig mer om de höga priserna i Tyskland, britternas antipati mot EG i största 
allmänhet leder till bristande insatser för att bistå Irland och till social dumping som politisk vision 
samt avslöjanden på bred front om avsaknaden av andra motiv än nationellt egoistiska drivkrafter. 
Det är också det senare som gör att krav reses på översyn av hela valutasamarbetet. Nyss påtalad 
kritik återfinns i nyhetsrapporteringen, så gott som alltid med referens till olika utpekade källor 
(franske finansministern, representanter för Irlands regering, Kommissionens ordförande eller den 
mäktige chefen för Bundesbank). Tung kritik finns även indirekt i den historieskrivning som återger 
de politiska processerna kring Tysklands återförening, den svaga ekonomiska tillväxten med ökande 
arbetslöshet, Maastricht-fördraget som fört med sig ett ökande motstånd från befolkningarna. 

317 



Gudarnas eller Maastrichts förbannelse? 
Politikens åsiktsmaterial fyller på de negativa värderingarna av detta EG drabbat av gudarnas för
bannelse. Det är oväntat att den mest svidande kritiken framförs på tidningens börsavdelning, något 
som jag får anledning att återkomma till. Ett av EG:s riktigt stora problem, utöver de redan nämnda, 
är enligt analysen de stora planekonomiska systemen inom t ex jordbruket och oförmågan till hand
lingskraftiga gemensamma beslut. På debattsidan avkrävs den danska regeringen några riktigt tungt 
vägande argument, både för och emot, inför folkomröstningen. Författaren pekar på det starka tvivlet 
i befolkningarna om Maastricht och EMU är det rätta steget och hur ett så svagt och amputerat 
mandat urholkar politikernas förmåga till vederhäftigt och förtroendeingivande agerande. 

Politiken och Aftenposten uppvisar som sagts tidigare tydliga likheter, där ytterst komplicerade 
frågor om räntenivåer, valutor och växelkurssystemet EMS/EMR framställs, i mitt tycke, som goda 
exempel på hur europeisk politisk kommunikation kan utvecklas. De två andra tidningarna, Huvud
stadsbladet och Dagens Nyheter, saknar en sådan kontinuitet och närhet som kan skapas i återkom
mande bevakning. Däremot är det stora skillnader mellan i det ena fallet en enormt omfattande och 
kunskapsrik nyhetsartikel och i det andra fallet en ledarartikel där den senare har till uppgift att ana
lysera och uttrycka redaktionens mer principiella ståndpunkter, förespråka eller ta avstånd, i förhåll-
lande till dagsaktuella samhällsfrågor. 

Marknaden som huvudaktör 
Hufvudstadsbladet kompakta nyhetsartikel har rent saktligt sett mycket gemensamt med den danska 
och den norska tidningens samlade nyhetsmaterial. Den akuta valutakrisens framväxt och förlopp 
redovisas detaljerat, nästan dag för dag. Denna enstaka, men rikhaltiga artikel bygger på material från 
tre stora nyhetsbyråer som tillsammantaget erbjuder ett veritabelt kalendarium av stora kapital
rörelser, valutornas frigörelse från EMS, affärsbankernas räntejusteringar - allt det som på fyra måna
der försatt EG:s valutakurs system i akut kris. Ingående redovisningar görs även över de stora kost
nader som nationalbankernas valutaförsvar kostat i Finland, Storbritannien, Frankrike och Sverige. 

Den stora skillnaden som jag upplever i Hufvudstadsbladets innehåll, jämfört med den danska och 
norska tidningen, är det förändrade perspektivet. Hufvudstadsbladet kommer inte i närheten av de 
enskilda EG-ländernas eller andra EG-aktörers möten, inbördes beroenden, utspel eller kritik. Här 
dominerar ett marknadsperspektiv där dramats huvudaktörer är valutamarknadens storspekulanter 
som gör sina miljardvinster, som fortsätter spela med valutainvesteringar, går till angrepp, börjar 
tvivla på eller går till ny attack. Nu menar jag inte att marknadsperspektivet är vare sig fel eller rätt i 
någon sorts moralisk mening, många håller nog med om att det primärt är marknadens villkor som får 
regeringar, antingen enskilt eller samordnade inom EG: s ramar, att reaktivt agera. Men som en följd 
av att marknadsperspektivet dominerar blir inte heller någon europeisk och politisk kommunikation 
särskilt tydlig. Visserligen framskymtar även i Hufvudstadsbladet den irländske utrikesministern 
Dick Spring och hans krav på en brådskande översyn av det europeiska valutasystemet EMS, men 
utan att detta ingår i något tydligare politiskt europeiskt sammanhang. 

En intressant avvikelse uppstår genom Hufvudstadsbladets marknadsperspektiv, i motsats till ett 
europeiskt politiskt perspektiv, då det gäller att försöka förklara valutakrisens orsaker. Här har den 
sin botten i ett ekonomiskt-tekniskt förhållande, nämligen att EMS låste valutorna vid fel tidpunkt, 
då de bakomliggande nationalekonomierna utvecklade sig i olika riktingar. Som följd härav kom valu
torna alltmer att övervärderas i förhållande till de respektive ekonomiernas prestationsförmåga. I 
Politiken och Aftenposten uppges snarast orsaker i det europeiska politiska samarbetet, bl a de 
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danska och franska folkomröstningarna, befolkningarnas ökande tivel om Maastricht-traktatens 
välsignelser samt till den tyska återföreningen och valutasamarbetet mellan Tyskland och Frankrike. 

Små steg löser inget 
Ledaren i Dagens Nyheter blir i jämförelsen mellan alla fyra tidningarna det mest avvikande och 
också svårtolkade inslaget av alla. Jag har tidigare i bl a närstudien av EG:s utrikespolitik stött på 
svårigheter att jämföra när någon av tidningarna enbär tar upp en fråga på ledarplats, utan uppback-
ning i någon nyhetsbevakning. I det här aktuella fallet är svårigheterna snarast av det slaget att det är 
svårt att förstå vad ledaren egentligen står för, kort sagt kan jag inte begripa vad "små steg löser 
inget" är för ståndpunkt. Vilka sorts små steg är det tal om? Det går inte att utläsa i ledaren, som i 
övrigt ger en beskrivning i stora penseldrag av valutakrisens förlopp och orsaker. Men Dagens 
Nyheter undviker de starka beteckningar som de övriga tre tidningarna är fulla av; här talas det om 
tumult, dagens obalans och om ett bräckligt system. Ordvalen för närmast mina tankar till allmän 
villervalla och misspassning och jag får intryck av att ledaren medvetet håller en låg profil i förhål
lande till det europeiska valutakaoset. Kanske vill tidningen undvika att oroa en skeptisk läsarskara? 

Även Dagens Nyheter har som jag ser det ett marknads orienterat perspektiv, som samtidigt inte 
ger utrymme för några EG-nära aktiviteter. Utöver de omnämnda finansministrarna är det svårt att 
finna politiska europaaktörer. Utom, bör tilläggas, även medlemslandet Irland som dock betraktas 
som ett specialfall (och därmed inte relevant för valutakrisen i övrigt) och som ledaren närmast ankla
gar för att med sin bitterhet fräta på valutasystemet. Möjligen kan ledarens "små steg" avse just 
Irlands krav på en total översyn av valutasystemet men det är en ren personlig gissning (med ledning 
av läsning i de andra tidningarna). Ledaren ger ingen vägledning härvidlag och jag kan enbart spekulera 
om meningen med dessa varningar: inga små steg och lång-siktiga slutsatser som lätt kan bli alltför 
svepande. En vågad tolkning kunde vara att ledaren egentligen manar politikerna att hålla sig borta 
från några ingrepp. Förutsägelsen är ändå den att marknaden räknar med en ny fransk regering, att en 
sådan ger upp kampen om den starka francen och fram till dess får vi räkna med "tidvis uppblos
sande valutatumult" enligt marknadens lagar? 

EMU som en del av förhandlingsstarten 
Vid sidan av de analyserade artiklarna om valutakrisen finns ett antal artiklar där EMU ingår som en 
delfråga i samband med bevakningen av de s k förhandlingsstarterna. 

Huvuddelen av dessa artiklar finns i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter (tre respektive fyra 
artiklar), en likartad artikel i Aftenposten (Norges förhandlingar inleddes betydligt senare). De 
aktuella artiklarna i den finska och svenska tidningen har klart fokus på förberedelserna och den 
faktiska förhandlingsstarten i Bryssel och har redan analyserats i närstudien om EG:s utrikespolitik 
och då under delrubrik "Sveriges alliansfrihet". 

Den tidigare analysen visade att bevakningen var tydligt inriktad på det dagsaktuella arbetet 
nationellt med intrikata formuleringsaspekter på de tal som inleder förhandlingsöppningen och de 
respektive ansökarländernas faktiska utspel i Bryssel. Jag bedömer att en förnyad anlays av detta 
material inte tillför tillräckligt av nytt värde för att vara motiverad. 

Ytterligare debatt i Politiken 
Utöver det åsiktsmaterial som Politiken publicerade i anslutning till valutakrisen innehåller tidningen 
ytterligare tre debattinlägg om EMU-frågan, varav den ena är en Kronik av sedvanligt omfång. Alla är 
entydiga i sin kritik av EMU-projektet vilket redan antyds i rubriksättningarna och även om den 
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kommande folkomröstningen inte direkt fokuseras så går det att se debattinläggen i ett sådant sam
manhang (Folkomröstningen är utlyst till den 18 maj och är den andra danska folkomröstningen om 
Maastricht-traktaten). De röster som får komma tilltals är en dansk medlem av Europaparlamentet, 
en forskare från Handelshögskolan i Sonderborg och en tidigare ekonomisk rådgivare i EG. 

Något motsvarande åsiktsmaterial erbjuds inte i någon av de andra tre tidningarna och jag erinrar 
om att värdet av många röster påpekas i tidigare diskussioner om mediernas roll i samhället. 

Empirinära teoretiska begrepp 
När jag analyserat tidningarnas innehåll 1993 parallellt med varandra har jag också stickordsmässigt 
utnyttjat några empirinära men mer teoretiskt inkluderande begrepp. Detta för att försöka karak
terisera olika inslag/ingredienser i medieinnehållet där tidningarna antingen i varierande grad liknar 
varandra eller är olika. Begreppen känns lätt igen från de två andra närstudierna och förefaller, enligt 
mina hittillsvarande erfarenheter, förmå att fånga in aspekter av innehåll som beskriver viktiga inslag i 
utbredningen av en europeisk politisk kommunikation. 

De begrepp som närstudien om EMU 1993 särskilt lett fram till fokuserar på det kontroversiella i 
EMU. EMU ingår i Maastricht-traktaten och förknippas av många med en strävan mot en federal 
europeisk stat, med överstatlighet och politisk centralisering och är i hög grad kontroversiell i många 
länder. Men ett förpliktande samarbete innehåller också en komponent av gemensamt ansvar som 
medierna borde uppmärksamma; de borde inte ensidigt fastna i de nationella eller marknadsekono
miska drivkrafterna för EG-samarbetet. 

De empirinära teoretiska begrepp som den första analysen i EMU-fallet leder till är således 
begrepp som avser bevakningen av det folkliga motståndet mot EMU, som ofta tycks sammanfalla 
med ett allmänt motstånd mot hela EU. Det som för min del känns viktigt i en europeisk politisk 
kommunikation är att medierna berättar om detta folkliga motstånd och den mindre önskvärda mot
polen blir att detta motstånd inte tillmäts betydelse. Parallellt med detta folkliga motstånd kan 
medieutbudet också bidra med medvetenhet om grundtankarna bakom EG eller begränsa sig till de 
egoistiska motiv som är aktuella i varje stor fråga som t ex EMU. 

POLITIKENS LA GAR MARKNADENS LA GAR 

UPPMÄRKSAMMA DÖLJA 
FOLKLIGT MOTSTÅND FOLKLIGT MOTSTÅND 
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12.2 Förverkligandet av den Ekonomiska och monetära unionen 1996 

12.2.1 Inledning 
Omfattande bevakning av EMU 
Som redan berörts i inledningen till det här kapitlet är EMU ett marginellt spörsmål för de fyra 
tidningarnas bevakning av EG 1993, ett förhållande som dramatiskt förändras 1996. Det totala 
antalet artiklar som helt eller delvis berör den ekonomiska och monetära unionen 1996 uppgår till 204 
med ett sammanlagt spaltutrymme på 10.441 spaltcentimeter. Och då är artiklarna begränsade till 
sådana som kodats EMU som Ämne I eller Ämne II, dvs som huvudämne eller första biämne: 

Artiklar om EMU 1996 

Tidning Antal (varav kod I) Utrymme (spcm) 
Politiken 31 (19) 1.693 
Hufvudstadsbladet 87 (81) 3.492 
Aftenposten 13 (11) 915 
Dagens Nyheter 73 (65 ) 4.341 

I närstudierna om EG:s utrikespolitik respektive miljöpolitik har Politiken varit den av tidningarna 
som haft ojämförligt flest artiklar och mest utrymme anslaget. Så är det inte när det gäller EMU 
1996, även om den danska tidningen fortfarande har en stor bevakning, nära nog av samma omfång 
som frågorna om utrikes- och miljöpolitik. (Deltagande i EMU:s s k tredje fas är ett av de danska 
undantagen enligt det folkomröstningsbeslut som i maj 1993 accepterade vad som kallas den natio
nella kompromissen och den fråga som på nytt underställs de danska väljarna i september 2000). 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter är de två tidningar som enligt huvudstudien visar ett väldigt 
stort intresse för genomförandet av EMU, för Dagens Nyheters del handlar det om mer än hälften av 
den totala bevakningsvolymen 1996 (övrig EU-bevakning minskade med 25 %). Även Aftenposten 
har inom ramen för den reducerade totala EU-bevakningen en tydlig täckning av EMU-utvecklingen. 

Ett urval artiklar i närstudien 
För att åstadkomma ett mer hanterligt empiriskt underlag för närstudien av EMU-bevakningen 1996 
har jag gjort ett slumpmässigt urval av alla de dagar som ingår i Huvudstudien. Urvalet omfattar sex 
dagar (12/10, 4/11, 19/11, 25/11, 13/12 och 18/12) eller 20 % och medför att den förestående 
närstudien bygger på nedanstående kvantum innehåll: 

Artiklar i närstudien om EMU 1996 
Tidning Antal (varav kod I) Utrymme (spcm) 
Politiken 8 (7) 438 
Hufvudstadsbladet 15 (15) 684 
Aftenposten 4 (4) 237 
Dagens Nyheter 14 (13) 1.087 
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Vid sidan av den slumpmässiga reduktionen av den totala EMU-bevakningen härrörande från 
Huvudstudien, följer närstudien av EMU 1996 samma arbets- och analysprocedurer som de 
förutvarande (enligt kapitel 9). 

Övergången till EMU:s tredje fas - årtiondets utmaning 
Kommissionens arbetsprogram för 1996 ger en del anvisningar om vilka beslut eller andra åtgärder 
som krävs för att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen (uppgifterna är hämtade från 
Kommissionens arbetsprogram för 1996)5. 

Fullföljandet av EMU-planerna är ett av de fyra högstprioriterade arbetsområdena för perioden. 
De övriga tre är insatser mot arbetslösheten inom unionen, fullt utnyttjande av de resurser som följer 
av den inre marknaden samt avslutande av regeringskonferensen med målsättningarna att underlätta 
den andra rundan av utvidgningen och att öka Europas roll i världen. 

Vad gäller fullföljandet av EMU-projektet är det Kommissionens viktigaste mål att på olika sätt 
åstadkomma högsta möjliga gynnsamma villkor i ekonomierna inför övergången till den tredje fasen. 
Tidtabellen är fastlagde i Maastricht-traktaten. Dels och främst måste en konvergens säkras, dvs att 
medlemsländernas ekonomiska utveckling sammanjämkas. Traktaten fastställer bestämda procedurer 
för vad som kallas multilateral övervakning av bl a efterlevnaden av breda ekonomisk-politiska 
riktlinjer och för att förhindra orimliga statsunderskott, procedurer som måste tillämpas mycket 
strikt.6 

Därtill kommer att övergången till gemensam valuta omfattar en rad delfrågor för vilka både 
tekniska och tidsmässiga planer måste fastställas. De tekniska förberedelserna görs i nära samarbete 
med det europeiska monetära institutet (EMI), medlemsländerna och andra berörda. En lång detalje
rad lista över föreslagna åtgärder omfattar bl a lagstiftning, upprättande av det europeiska central
bankssystemet (ESCB) och etablering av den ekonomiska och finansiella kommittén samt den 
europeiska centralbanken (ECB). 

Kommissionen framhäver behovet av att medborgarna förbereds inför den gemensamma valutans 
introduktion. Det är angeläget att förklara valutans betydelse och att objektiv information erbjuds om 
medborgarna ska förstå såväl fördelarna som problemen i att genomföra en operation av sådant maka
löst format. Beslut om en adekvat kommunikationsstrategi fattas vid en rundabordsförhandling i 
början av 1996. 

12.2.2 Stabilitetspakten i texterna 
Det slumpmässiga urvalet av dagar för närstudien av EMU-bevakningen 1996 visar att alla fyra tid
ningarna gemensamt bevakar två förlopp med klar anknytning till EMU-projektet. Det första handlar 
om uppgörelsen kring den italienska liren och är i tiden begränsat till en enda dags rapportering. Den 
andra gemensamma bevakningsmängden består av det omfattande problemkomplexet som här kallas 
konvergenskrav och stabilitetspakt, tidsmässigt mer utsträckt och med en höjdpunkt i bevakningen 
sammanfallande med det toppmöte som äger rum i Dublin i mitten av december månad. 

Förutom nämnda gemensamma bevakning innehåller två tidningar, Hufvudstadsbladet och Dagens 
Nyheter, en i snävare betydelse gemensam bevakning, det egna landets potentiella anknytning till 
EMU. Till denna rapportering återkommer jag längre fram i detta kapitel, eftersom här återfinns mer
parten av de båda tidningarnas omfång av innehåll rörande EMU 1996. En analys av det gemensam
ma stoffet om konvergenskrav och stabilitetspakt mm kommer efter den nu följande textåtergiv
ningen, ett sammandrag av de fyra tidningarnas artiklar. 
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Konvergenskrav och stabilitetspakt 
Konvergenskrav och stabilitetspakt uppmärksammas i sex artiklar i Politiken, åtta artiklar i Huvud
stadsbladet, två i Aftenposten samt två i Dagens Nyheter. 

Politiken 

Först i Politiken kommer en mindre artikel på ekonomisida den 4 november: 

Fiere lande klar til 0MU'en 

Kommissionen väntas teckna en ljus bild av ekonomin inom unionen i den halvårsrapport som inom 
kort läggs fram. Hela tio medlemsländer väntas vara parata att klara EMU-kraven om statsskuld 
under kontroll, låg inflation och statsbudget i balans under 1997, men endast sju länder skulle vara 
helt färdiga att klara kraven nu och därmed kunna delta när det gemensamma myntet, euron, införs 
1999. 

Men "de glade toner fra Kommisionen risikerer at blive overskygget af stigende kritik... " Främst 
handlar kritiken om Frankrikes beslut att pynta eller städa i sin statsbudget genom att överföra 43 
miljarder kronor från pensionsförmögenheten i det statsägda France Télécom till statskassan. 
Experter från flera länder, speciellt Tyskland, "frygter, at godkendelsen af den franske model vii lede 
andre lande som Italien og Spanien " att tillgripa liknande metoder, Problemet handlar om huruvida 
de stränga EMU-konvergenskraven kommer att vattnas ur och "hermed underminere trovcerdig-
heden af de strenge 0MU-krav ". Problemet sattes med allvar på dagordningen efter det att tyska 
experter nyligen förutsåg att inte ens Tyskland skulle komma att leva upp till kravet om lågt budget
underskott för 1997. 

På samma sida återfinns ett näringslivskalendarium för den kommande veckan utarbetad av 
nyhetsbyrån Ritzau: 

I lobet af ugen 

Veckan väntas bjuda på minst tre EMU-intressanta händelser. En rapport från fmanshuset Deutsche 
Morgan Grenfell väntas visa att "Tyskland er på den rette 0MU-kurs när nya siffror för bl a han
del sö verskottet med utlandet, betalningsbalansen och industriproduktionen alla pekar i rätt riktning. 

Innevarande dag publiceras i Sverige en regeringsrapport som granskat "fordele og ulemper ved 
deltagelse i 0MU'ens tredje fase". Enligt den svenska dagstidningen Dagens Politik väntas rapporten 
(Calmforskommittén) rekommendera ett "Blodt svensk 0MU-nej ". Detta utesluter inte ett senare 
inträde i valutaunionen, men för tillfället är den "overraskende vurdering " att Sverige skulle ha för
delar av att stå utanför. 

Kommande onsdag offentliggörs en Konvergensrapport över vilka nationer som väntas delta i den 
ekonomiska och monetära unionen från starten den 1 januari 1999. Rapporten publiceras av EMI, 
föregångare till den kommande europeiska centralbanken, och preliminärt är det Benelux-länderna, 
Tyskland och Irland som är klara tillsammans med Frankrike, efter den senaste veckans trolleri. (Här 
återkommer de tidigare uppgifterna om pensionspengarna från France Télécom). 

Brysselkorrespondenten rapporterar på ekonomisida den 13 december att: 
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0MU'en ved at falde på pläds 
Enighed om stabilitetspagt på vej 

Rapporten kommer från Dublin där EU:s finansministrar, inför EU-toppmötet, ser ut att kunna enas 
om den så kallade stabilitetspakten som skall säkra tilliten till euron, EU:s gemensamma valuta. 
Mötet pågick fortfarande vid pressläggning, den danska ekonomiministern, Marianne Jelved (R ), 
informerade den danska pressen "at kun indenrigspolitiske hensyn i Italien og Frankrig ville kunne 
hindre" att stabilitetspakten faller på plats. Stabilitetspakten är den sista brickan som behöver falla 
ner i den större strukturen runt den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Pakten skall skapa 
garantier, under hot om böter, att EMU-länderna även efter valutaunionens ikraftträdande bl a be
gränsar sina budgetunderskott till högst tre procent av bruttonationalprodukten (BNP). 

Tyskland "har presset på for at få stramme, automatiske regler for, hvornår der fålder boder... ". 
I stort sett alla andra länder vill undvika sådan automatik och i stället tilldela EU:s finansministrar det 
politiska uppdraget att avgöra om ett medlemsland ska bötfällas. 

Enligt Maastricht-traktaten kan treprocentgränsen få överskridas om det föreligger extraordinära 
och tillfälliga omständigheter. "Striden har stået om definitionen af disse omstœndigheder". Flera 
olika förslag till sådan definitioner redovisas, liksom aktuella kompromissförslag. Samtidigt strider 
fler länder "i sœr Italien og Frankrig, stadig imod at få nogen form for definition af 'ekstraordinœre 
omstœndigheder ' ind i stabilitetspagten ". 

Danmark har stött det tyska förslaget om en hård definition, men ekonomiminister Jelved menar 
att man måste stå enig om att definitionen inte är uttömmande och att beslut om böter enbart kan 
träffas av rådet. En utdömd bot leder i första omgång till "et depositum til EUs kasse " och återbe
talas, utan räntor, om landet ordnat upp sin budget inom två år. "Eliers beholder EUpengene ". 
Beräkningen av bötessummor ligger mellan 0.2 och 0,5 % av BNP. Stabilitetspakten gäller även för 
länder som står utanför EMU, "men de vil ikke kunne blive idomt boder ". 

Samma dag har Politiken en osedvanligt stor artikel på förstasidan, signerad av korrespondenten i 
London: 

Europas svar på dollartegnet 
EU-kommissonen vil bruge 160 millioner kroner på 
at markedsfore europaeernes kommende mont-enhed 

Kommissionen har på eget initiativ låtit designa en valutasymbol för den nya gemensamma mynt
enheten. Resultatet har blivit att litet runt e med två tvärsgående streck. "Dollaren har det. Den 
japanske yen har det" (två tvärstreck). Och ingen ska kunna "angribe Den Europceiske Union for at 
stå tilbage for de store ". (Artikeln inkluderar en stor illustration i gult och blått av euro-tecknet 
"som Europas borgere skal lœre at elske ".) Ingen vet ännu om denna symbol officiellt kommer att 
godkännas men författaren menar att Kommissionen har en legendarisk förmåga till spontana idéer 
och förslag "som siden ender med at blive virkelighed". 

Kommissionen rapporteras ha fattat beslut om att anslå 160 miljoner kronor "på en gigantisk 
markedsforings-kampagne ", trots alla osäkerheter som fortfarande finns vad gäller antalet deltagar
länder, tidsplaner och detaljer i övrigt. "Ligesom der er stor folkelig modstand i Tyskland, hvor man 
ikke velvilligt ofrer den nationale stolthed, den stcerke D-mark". 

Den konservativa brittiska regeringen, med sin skepsis inför hela EMU-projektet "har kort og 
godt bedt om at blive fri for EU-kommissionens reklamekampagne ". Kommissionen har på egen 
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hand dragit slutsatsen att hålla kampanjen borta från Danmark, eftersom man alltför väl vet att i 
Danmark uttalas euro som ovro, (ung.EU-oro)symboliskt i överensstämmelse med många danskars 
"overvejende folelser om projektet ". 

Artikeln redogör även (fortsatt lätt spefullt) för den tävling som utlysts för att designa sedlarna 
och de stränga tävlingsregler som uppställts "i et forsog på ikke at trœde på nogle av Eruopas 
mange ligtorne fra en blodig historié " (brittiska segelfartyg skulle utmana Frankrike och Spanien, 
Eiffeltornet och lutande tornet i Pisa smakar för mycket av nationalsymboler, och när det gäller 
landskapsbilder så har man t ex varit rädd för att Finland inte skulle vara så intresserade av att ha 
grekiska medelhavsöar på sina sedlar). För den särskilt intresserade nämns även att ett av täv
lingsbidragen "har konstrueret en euro-kvinde, der i trcek er en hybrid mellem nordiske og 
sydländske trcek". 

Politiken publicerar den 18 december artikeln: 

Tyskland ger klar til euroen 
Positiv reaktion på EU-topmede 

Efter EU-toppmötets beslut om stabilitetspakten och därtill hörande bötessystem får förbunds
kansler Helmut Kohl beröm hemma i Tyskland både av "En bred kreds af politikere og medier... ". 
Alla välkomnar stabilitetspakten som avser att hålla den gemensamma valutan stark och stabil och 
alla säger att "det nu er på tide, at Tyskland gor klar til at opgive landets stolthet - D-marken ". 

Att det nu är allvar markerar flera tidningar genom att sätta färgbilder av de nya sedlarna på första
sidan. Frankfurter Allgemeine uttrycker i sin ledare att den gemensamma valutan mer skapar fruktan, 
än värmer tyskarnas hjärtan, i ängslan att en svag euro tränger bort den starka marken och en fruktan 
att oansvariga regeringar i andra länder hotar den ekonomiska stabiliteten i Tyskland. 

De hårda reglerna i stabilitetspakten har krävts av Tyskland där enligt opinionsmätningar hela 61 
% är "skeptiske over for de nye penge". Fortsatt finns kritiska röster som beklagar att tyska folket 
inte bereds möjlighet att ta egen ställning i en folkomröstning och många uppmanar Kohl att inte 
släppa taget med säkringen av den nya valutans stabilitet. 

Den sista artikeln publiceras på utrikessida den 18 december, kommer från Brysselkorres
pondenten och har rubriken: 

Pres på graesk regering 
Offentligt ansatte i 24 timers strejk 

Artikeln ger liksom den förra en bild av hur EMU-anpassningen påverkar medlemsländerna. Här 
rapporteras om Greklands ekonomiska politik för att "opfylde kr avene i EUs montunion, 0MU'en, i 
1999, så landet kan komme med i 0MU'en fra 2001, to år efter dess ikrafttrœden 

Regeringen har lagt fram ett budgetförslag för 1997 med den mycket ambitiösa målsättningen att 
minska budgetunderskottet från 7,6 % av BNP i år till 4,2 % nästa år. Medlen är bland annat anställ
ningsstopp i den offentliga sektorn, avskaffande av skatteavdrag och den strama ekonomiska poli
tiken drabbar landets bönder hårt. Bönderna kräver ekonomisk hjälp men premiärminister Kostas 
Simitis har hittills avvisat att ens möta dem. I snart tre veckor har bönderna blockerat landets 
huvudvägar och gränsövergångar. Böndernas blockad har drabbat exporten hårt och landet är på väg 
att gå i stå. Innevarande vecka aviserar de flesta fackförbund större eller mindre strejker, 
offentliganställda går ut idag i en 24-timmarsstrejk. Lärare , läkare och sjömän har redan gått i strejk 
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och landets största fackförening arrangerar en protestmarsch. Simitis har satsat på att bönderna ska 
tröttna, men regeringen är inte längre enig internt. Budskapet, i valet i september, var att nu är det 
dags för grekerna att kavla upp ärmarna. "Den massive stötte fra EU vil ikke vare evigt". 

Hufvudstadsbladet 

Hufvudstadsbladet har sammanlagt åtta artiklar om konvergenskraven och stabilitetspakten. Härav är 
sex artiklar införda under "Dagens diskussion", dvs ledarredaktionens urval av åsiktsbildningen inom 
andra medier i landet (även utländska medier kan förekomma, dock inte här). Pressgrannar av det här 
slaget bygger på utvalda uttalanden , ofta direkta citat i respektive tidnings ledarmaterial. Under 
Dagens Diskussion återges den 13 december två tidningars förhandsbedömningar av det instundande 
toppmötet i Dublin. Den första härrör från obundna Heisingin Sanomat, Finlands största dagstidning: 

Ifall Tyskland och Frankrike 

inte finner varandra i sista stund blir resultatet i Dublin magert, förutspår tidningen. Skiljaktigheten 
mellan de två gäller "inte enbart graden av stränghet i stabiliserings avtalet. Den är också principiell 
och därför svårjämkad' för tyskarna går eurons både interna och externa stabilitet före allt annat. 
För Frankrike gäller att man vill ha EMU "för att återfå det politiska inflytande som D-markens och 
Bundesbanks övermakt fråntagit landet". Denna förhoppning är dessutom Frankrike inte ensam om. 

I många frågor är det explicit britterna som strävar emot men det finns många fler som bromsar. 
"Det finns också motsättningar mellan små och stora, nordliga och sydliga samt militärt allierade 
och obundna medlemsländer ". 

Dublinkonferensen går till historien 

tipsar socialdemokraternas huvudorgan Demari förutsatt att man lyckas komma överens om "de 
stora, öppna frågorna och om tidtabellen för EMU... ". Av de stora och öppna frågorna skulle det 
vara en framgång för Finlands EU-politik om öppenheten i EU:s beslutsfattande allt mer närmade sig 
"den nordiska öppenheten " och om arbetslösheten blev en huvudfråga. Sysselsättningsfrågorna är 
mycket nära kopplade till genomförandet av EMU-projektet och Finland har föreslagit inrättandet av 
en särskild sysselsättningskommitté. Lyckas mötet i Dublin med detta kan det bli en historisk 
vändpunkt i EU: s historia som "stärkte samfundets ekonomiska bas och lyfte fram sysselsättningen 
som ett centralt mål". 

Hufvudstadsbladet publicerar en stor artikel på sin förstasida (eg. Den så kallade andraettan) den 
13 december: 

EU-ledare stakar ut riktlinjer för EMU 

När EU:s stats- och regeringschefer inleder toppmötet i Dublin är "tvisten om den så kallade 
stabilitetspakten " den stora frågan. Tysklands strikta krav ska "garantera budgetdisciplinen " hos 
de länder som går med i monetära unionen EMU. 

Statsminister Paavo Lipponen redovisar sin inställning för Hufvudstadsbladet och tror att frågan 
om stabilitetspakten "bör kunna lösas ". Han varnar dock för onödig provokation av Storbritannien. 
Ett misslyckande "kommer att stå medlemsländerna dyrt när börsen öppnar på måndag, säger 
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Lipponen ". EU:s finansministrar samlades redan dagen före toppmötet för att försöka nå en lösning, 
men Tyskland höll fortfarande fast vid att "ett EU-land endast under klart definierade förhållanden 
kan tillåta sitt budgetunderskott att växa över 3 procent av BNP ". En modell som "betecknas som en 
balansgång mellan tyska och franska önskemål " har föreslagits av EU: s monetära kommitté, 
tjänstemän från finansministerier och centralbanker. Med det är ännu oklart om Tysklands och 
Frankrikes finansministrar ställer sig bakom förslaget, om inte så "skjuts frågan vidare till stats- och 
regeringscheferna ". De nordiska finansministrarna "är optimistiska till EU:s förmåga att nå en 
lösning i fråga om stabilitetspakten ". Artikeln informerar även om Finlands representation vid de 
olika mötena. 

Ytterligare en stor artikel återfinns på ekonomisida samma dag: 

EMU:s stabilitetspakt avgörs 

Rapporteringen från Dublin ombesörjs av korrespondenten i Bryssel och spänner över många av de 
stora frågor som står på toppmötets agenda. Utöver EMU och stabilitetspakten gäller det bl a 
arbetslösheten, den gemensamma utrikespolitiken (Herr eller Fru Gusp), fördjupat samarbete och 
fler överstatliga beslut mot kriminalitet samt arbetet inom regeringskonferensen. I det sistnämnda 
ärendet deklarerar den franske utrikesministern, Hervé de Charette, att det liggande förslaget "är en 
sann avspegling av det oinspirerade förhandlingsarbete som har ägt rum hittills ". 

EU: s toppmöte "tjuvstar tade" med finansministermötet, Ekofin, för att "lösa det låsta läget om 
EMU:s stabilitetspakt". Här presenteras Tysklands krav på precisa definitioner av "exceptionell 
lågkonjunktur, som medger undantag från böter. Frankrike går i spetsen för en flexiblare 
bedömning". Finansministrarna har redan tidigare enats om en övervakningsmekanism, omfattningen 
av bötesskalan och ländernas tidsfrister för att uppnå konvergenskraven. Men hellre än att "gå med 
på en dålig stabilitetspakt " hotar Tyskland i stället att driva förhandlingarna "vidare in på nästa 
år". Den tyske finansministern Theo Waigel hävdar att den stora frågan är hur euron skall behålla 
sitt värde "när valutaunionen väl är etablerad". Risken finns, menar han, att länderna då "drar en 
lättnadens suck över att vara medlemmar, och släpper på den ofta inrikespolitiskt impopulära 
budgetdisciplinen, som gjorde att de kvalificerade sig i första hand". 

En andra EMU-fråga är förhållandet mellan medlemmar i EMU och "de länder som inte vill, som 
Sverige, Danmark och Storbritannien, eller kan, som Grekland... ". Till varje pris gäller det att 
undvika att dessa utanförstående länder "devalverar sig till konkurrenskraftighet gentemot Euro-
bröderna ". Förslaget härvidlag är att låsa alla "genom ett nytt europeiskt monetärt system, EMS", där 
valutorna måste förhålla sig stramt till euron. 

En tredje aktuell EMU-fråga är "hur euron ska få juridisk giltighet". Ett kontrakt i finska mark 
måste gälla också när Finland gått med i EMU och handlar i euro. Det gäller att undvika en "flodvåg 
av processer ". 

Efter toppmötet innehåller Dagens Diskussion på ledarsidan den 18 december fyra inslag av typ 
pressgrannar: 

Politiskt övervägande i EMU-disciplinen 

har enligt obundna Heisingin Sanomat satt punkt för vidare spekulationer om förverkligandet av 
EMU. Toppmötet "drev igenom de politiska besluten med kraft" och det viktigaste konkreta beslu
tet är skissen till den nya valutakursmekanismen, ERM II, som "blir en mycket invecklad och stram 
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tvångströja ". Den hårda ekonomiska disciplin som medlemsländerna förbinder sig att följa övervakas 
noggrant av EU och avsteg kan bestraffas. Ledaren frågar hur Finland skulle klara det stränga under
skottskravet och de straff som blir påföljden. "Om något land så är det just Finland som tvingas 
ställa denna fråga". Toppmötet godkände att ett underskott som överstiger tre procent anses tillåtet 
vid ekonomisk recession. På politiska grunder sattes gränsen för recession till en nedgång på 0,75 % i 
national-produkten. "Den djupa krisen i Finland på 1990-talet skulle ha uppfyllt bägge kriterierna ". 

Lösare än en tvångsskjorta 

blir i obundna, vänsterförbundet närstående, Kansan Uutiset, karakteristiken av stabilitetsavtalet. 
Avtalet föddes smärtsamt och liksom "så många gånger tidigare inom EU löste sig tvisten först då 
Tysklands och Frankrikes ledare personligen tagit sig an ärendet". 

Tysklands strama krav, omedelbar och automatisk bestraffning och Frankrikes strävan efter "ett 
lösare system " gick att tillgodose. Budgetdisciplinen är inget självändamål utan garanten för att "den 
nya gemensamma valutan skall vara stabil och stark". Alla länder som går med i EMU skall på lika 
fot delta i försvaret av EMU. Om Finland går med i EMU:s tredje fas är det värsta hotet för Finlands 
ekonomi en recession för skogsindustrin. Stabilitetsavtalet skyddar inte häremot men möjliggör "i 
alla fall att Finlands specialförhållanden beaktas... ". Åtminstone innebär det att böter inte genast 
drabbar "utöver den verkliga olyckan". 

Dublin förstärkte EMU-tron 

anser det socialdemokratiska huvudorganet Demari, som konstaterar att "Finländarna återvände 
nöjda från Dublin ". EMU kommer att realiseras år 1999 och vid dess sida inleds den nya valuta
kursmekanismen ERM II "som binder också de länders valutor som står utanför euron ". Den 
strama budgetdisciplinen går vidare och tidningen förutser "många nya nappatag " innan euron nått 
önskvärd stabilitet och trovärdighet". 

Allas framgång 

är betecknande för toppmötet enligt obundna, finlandssvenska Åbo Underrättelser. Men som 
EMU:iter är det lika bra att vi en gång för alla lär oss förstå "att EU snurrar kring sin tyskfranska 
axel. Utan axel, inget EU (och ingen fred, mumlar franska tillskyndare av EEC/EG/EU i sina 
gravar) ". Till denna bild hör också att efter en armbrytning mellan främst Tyskland och Frankrike 
åker alla femton statschefer hem med samma budskap i bagaget: mötet blev en framgång. 

"EU är ett projekt av framgångsnarkomani, man vågar inte möta en dag utan framgång". 
Helmut Kohl fick backa på sina hårda krav, men budgetdisciplinen från Dublin ser han "som en tysk 
seger ". Jacques Chirac återvänder till Paris med segern att bristande framtida budgetdisciplin 
bestraffas via en politisk process, inte en automatisk sifferprocess. "Sveriges vänta-och-se-stats-
minister Göran Persson jublade över att sysselsättningen får ett eget kapitel i det nya EU-fördraget". 
"Blå dunster av den typen behövs för att omvända den svenska opinionen som Persson ännu inte 
vågat utmana ". "Vår egen kör-på-och-vänta-inte-statsminister Paavo Lipponen fröjdar sig på ett 
allmännare plan ". Han har ju snabbare än sina nordiska kollegor insett att EMU verkligen blir av. 
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Aftenposten 

publicerar två artiklar om den ekonomiska styrningen av valutaunionen, båda införda den 13 
december. Första artikeln är ordentligt omfattande på utrikessida, aviserad på förstasidan och 
producerad av Brysselkorrespondenten som är på plats i Dublin: 

Valutastrid på EU-toppmötet 
Strid om disciplin truer EU-fred 

Förstasidesaviseringen uppmärksammar att Tyskland vägrar att offra den grundsolida D-marken i 
utbyte mot "en EU-valuta som kan undergraves av andres lossluppnepengebruk". Tyskarna säger 
i Dublin att det måste till disciplin och svidande straff 

Helgens toppmöte i Dublin Castle domineras av en "stark og fundamental uenighet om valuta
pakt " och om förslag till revision av Maastricht-traktaten (regeringskonferensen) där förslag om 
utvidgat bruk av kvalificerade majoritetsbeslut inom bl a invandringspolitik och utrikespolitik får 
statsminister John Major att hota med att lägga veto mot förslaget och "med å blokkere 
regjerings konferens ens videre arbeid... ". 

De femton EU-ländernas finansministrar försökte, tills långt in på natten före stats- och regerings
chefernas ankomst, bakom stängda dörrar, nå enighet om en stabilitetspakt för den planerade valuta
unionen. Den stora frågan är om "Tyskland og Nederland (ville) klare å presse de ovrige til å gå med 
på en så streng pakt som de krœver". Eller klarar de andra att tvinga Tyskland att släppa på kraven? 
Tyskarna kräver "automatiske straffetiltak og boter i milliardklassen ". 

Den fundamentala oenigheten gäller den ekonomiska styrningen av valutaunionen EMU efter dess 
start 1999. Ingångskraven för att få bli medlem är redan antagna i Maastricht-traktaten och redovisas 
i artikeln: budgetunderskott på högst tre procent av BNP, ett tak på statsskuldens storlek och låg 
inflation. Men Maastricht-traktaten säger ytterst lite om hur disciplinen skall upprätthållas när 
EMU kommit igång. 

Det är Tysklands finansminister Theo Waigel som föreslagit att "det må vedtas en stabilitetspakt 
som forplikter 0MU-landenene til stram disiplin i all fremtid". Diskussioner under hösten om det 
konkreta innehållet i pakten ledde till oenigheterna. Tyskarna och holländarna vill lägga "strenge 
objektive kriterier til grunn for automatiske straffereaksjoner mot dem som gir disiplinen på båten 

Alla de andra länderna kan också acceptera straffåtgärder men inte de föreslagna, tekniskt sett 
objektiva kriterierna som autuomatiskt skall utlösa straffåtgärder. Istället vill de att politikerna från 
fall till fall "skal vurdere bruddene på disiplinen og straff er eaksjonen " Striden har fört till en djup 
konflikt mellan Frankrike och Tyskland. Frankrikes statsminister Alain Juppé "har gjort saken til et 
demokratiskprinsippsporsmål". Det passar dåligt med Frankrikes "demokratiske konsept" att 
beslut knutna till budget, ekonomi och valuta skall överlåtas till ett automatiskt, teknokratiskt 
system "styrt av Den europeiska sentralbanken ". Theo Waigel verkade orubblig. "Alle 0MU-land 
må vœre fullt klar over konsekvensene hvis de överskrider tre prosent underskudd, sa han ". Orsa
ken till Waigels ihärdighet är fruktan för att den nya valutan skall bli svag. Han har lovat tyskarna att 
euron blir lika stark som dagens mark. Det blir omöjligt om, som nu Italien, Spanien och andra länder 
gör allt för att klara inträdeskraven men släpper "budsjettdisiplinen så snart de er innenfor ". 

Den andra artikeln kommer från Aftenpostens Londonkorrespondent och är införd på samma dag 
och sida som ovanstående: 
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Nye samarbeidsprosjekter 
Major til Dublin med bremsen på 

Britterna far till Dublin med lägre puls än vanligt inför EU-toppmöten tack vare oenigheten mellan 
tyskar och fransmän. Annars har de senare toppmötena dominerats av britternas problematiska 
förhållande till EU. 

Den gångna veckan har det brittiska EU-motståndet utspelats i en två dagar lång debatt i Par la
mentet. En debatt som krävts av både EU-anhängare och EU-motståndare, mot statsminister Majors 
vilja. Medan Major var upptagen av att förbereda sig för EU-toppmötet "lot EU-skeptikerne sin 
motstånd mot planene om feiles okonomisk og monetcer union (0MU) gå ut over finansminister 
Kenneth Clarke ". Clarke vill inte utesluta att Storbritannien kan komma att delta i EMU, vilket förde 
till "h0ylytte mishagsytringer fra flertallet av hans partifeller". Tidigare finansminister Norman 
Lamont var inte nådig i sin kritik mot Clarke och varnade för att brittiska medborgare känner att de 
blir svikna i förhålllande till Europa. 

Finansminister Clarke deltar sedan i går i finansministermötet om stabilitetspakten i Dublin. Så 
länge som president Jacques Chirac och förbundskansler Helmut Kohl inte är överens kan stats
minister John Major luta sig lite bakåt under Dublinmötet. Efter den gångna veckan kan han "saktens 
trenge en rolig helg". För hemma i London väntar en ny EU-storm i parlamentet, som på måndag 
håller den årliga debatten om "EU: feilesfiskeripolitikk... " 

Dagens Nyheter 

behandlar uppgörelserna runt konvergens- och stabilitetskraven i två artiklar där den första 
publiceras redan den 12 oktober. Artikeln är signerad Brysselkorrespondenten, införd på 
ekonomisida och är både omfångsrik och informationstät 

Regler för euron finslipas 
EU-kommissionen. Förslag om ny lagstiftning 
kan antas nästa vecka 

Här skildras Kommissionens intensiva tidsschema och arbete med ett nytt förslag om regler inför 
förverkligandet av den gemensamma valutan. Det är ett "tredelat paket " som skall föreläggas finans
ministrarna i november "för en sista duvningföre EU-ledarnas toppmöte i december". 

Den första delen handlar om lagstiftning, en legal ram för hur "skarven mellan nationella valutor 
och den nya enhetsvalutan ska fungera ". Detta har mest högljutt krävts av banker och finansinstitut 
med tanke på kontrakt, lån, obligationer och andra finansiella instrument. Den andra delen gäller 
växelkurser "och hur mycket utanförstående EU-valutor ska få fluktuera i förhållande till euron " 
Här är det goda chanser att det nuvarande bandet på plus/minus 15 % består. Den sista delen gäller 
förslaget om en stabiliseringspakt för medlemmarna i valutaunionen. Detta är ett tyskt krav "för att 
upprätthålla sträng ekonomisk disciplin " bland valutaunionens länder. "En knäckfråga är vilka 
böter som ska utmätas " om länder ådrar sig alltför stort budgetunderskott eller för stor statsskuld. 
En tänkbar lösning är att ett land "som avviker från den rätta vägen " först får betala in räntelösa 
depositioner och om ingen bättring sker under de två närmaste åren omvandlas dessa till definitiva 
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böter. Böterna, som går in i EU:s kassa, väntas ligga kring 0,2 % av BNP, vilket är betydligt lägre än 
vad Tyskland krävt. 

Kärnländerna Frankrike och Tyskland har krävt tillsättande av ett stabilitetsråd, men det tycks i 
stället bli finansministrarna, Ecofin-rådet, som står för övervakningen och beslut om sanktioner. 

Strama tyglar kommer även att gälla för de länder som stannar utanför valutaunionen. Konvergens
program måste levereras regelbundet. Frankrike och Tyskland har föreslagit regelrätt bestraffning om 
utanförstående länder tillgriper s k konkurrensdevalvering, men Kommissionen har funnit "att legal 
grund för detta saknas ". Kommissionen får lägga ett nytt förslag men ett problem är, enligt en hög 
källa inom Kommissionen, att "utanförstående länder lätt kan räkna ut hur mycket de vinner på att 
slippa betala böter... " Tidigare har finansministrarnas nuvarande ordförande, den irländske Ruairi 
Quinn, bedömt att med tre finansministermöten under hösten ska nödvändiga förberedelser gå att 
klara till toppmötet i Dublin i december. 

Den andra artikeln är införd den 13 december och kommer från Brysselkorrespondenten på plats i 
Dublin. 

Persson beredd svettas 
Möte i Dublin. 
Det finns viktiga konflikter att lösa 

Det kan bli ett dramatiskt arbetsmöte och "statsminister Göran Persson såg fram emot ett svettigt 
veckoslut " när han anlände till Dublin. "De flesta prognoserna dagen före invigningen " förutser ett 
ganska innehållslöst möte när EU:s regeringschefer möts för att dra upp riktlinjerna inför 2000-talet. 
Göran Persson trodde annorlunda; "Det blir dramatiskt. Det finns viktiga konflikter att lösa, och om 
vi inte löser dem får vi bekymmer ". 

"Mötets ödesfråga " är enligt Göran Persson den framtida gemensamma valutan EMU. Vid an
komsten till Dublin råder djup splittring mellan de femton regeringscheferna. "Huvudkonflikten 
gäller metoderna att straffa de länder som drar på sig större budgetunderskott än vad gemenskapen 
i övrigt vill acceptera ". Tysklands tuffa linje är att "syndande länder ska automatiskt bestraffas med 
böter utifrån på förhand fastlagda regler". Frankrike har en mjukare modell där EU: s politiker "från 
fall till fall ska bedöma försyndelse och straff". Göran Persson lutar mot Tysklands modell. Valutan 
måste bli stark och då får länder inte "dra iväg med sina ekonomier så att andra länder drabbas ". 

Göran Perssons favoritfråga i Dublin blir annars kampen mot arbetslösheten, ett delvis svenskt 
initiativ. Andra regeringschefer har utnämnt kampen mot terrorism och kriminalitet som den isär
klass viktigaste frågan. Göran Persson såg ingen motsättning mellan frågorna. 

12.2.3 Den politiska processen kring EMU synliggörs 
De fyra tidningarnas artiklar har vecklats upp och ligger så att säga sida vid sida och frågan är nu 
vilka likheter och skillnader som jag finner i den närmare granskningen och vilka uttryck för en 
europeisk politisk kommunikation som journalistiken bjuder på. 

En gemensam kärna 
Tidningarna tillhandahåller en kärna av fakta i själva sakfrågorna och i skildringar av förhandlings
processen som jag tar till intäkt för att en europeisk politisk kommunikation är skönjbar. Trots kom
plexiteten i både sak och förlopp utvecklar tidningarna beskrivningar där nyckelproblem, aktörer och 
motiv framträder och blir begripliga. Bevakningen uppgraderas tydligt i anslutning till toppmötet i 
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Dublin där stabilitetspakten är huvudfråga och där förberedande, konfliktfyllda förhandlingar om de 
fransk-tyska motsättningarna har höjt temperaturen inför mötet. Några av nyhetsjournalistikens väl 
kända drivkrafter är i spel: dramatik, konflikt, stora pengar och elitpersoner. 

I Politikens tidsmässigt mer utbredda bevakning, i Dagens Nyheters förhandsrapportering i mitten 
av oktober och i de förhoppningar som knyts till toppmötets resultat i Hufvudstadsbladets press
grannar framkallas bilder av den europeiska politiska processen runt EMU-projektet som en ansvars
full och maktpåliggande utveckling.Tidningarna fokuserar Tysklands (i Aftenposten stödd av Neder
länderna) skarpa krav på hur den nya valutans styrka ska kunna garanteras och även Frankrikes 
motstridiga uppfattningar. Här idagaläggs principiella skiljelinjer och definitioner av "extraordinära 
omständigheter", skilda uppfattningar om bötessystemets utformning och övervakningssystem, 
förslag, motförslag och kompromisser. 

En annan, men mer varierande behållning är de inblickar som rapporteringen ger av det samman
satta EU-systemet och de framväxande strukturerna runt EMU. Kommissionens arbete med bered
ning och förslag, finansministrarnas förhandlingar och kommande nya roll i bedömningen av even
tuella avsteg från den rätta vägen, den nya valutakursmekanismen (ERM II) som även skall hålla 
utanför-länderna på mattan, tekniska och tidsmässiga planer för övergången till euron ingår till
sammans i en relativt likartad bild av hur den institutionella samarbetsstrukturen växer fram. Den 
tysk-franska axeln framställs som den ovedersägliga drivkraften bakom hela utvecklingen. 

Från Dublin-rapporteringen har alla tidningarna konflikten och då främst motsättningarna mellan 
huvudkombattanterna Tyskland och Frankrike i fokus. Det är också tydligt att förhandlingarna om 
stabilitetspakten baserar sig på en misstro länderna emellan. Somliga länder väntas inte leva upp till 
kraven på ekonomisk disciplin när de väl kvalat in i den monetära unionen, ofta går misstankarna mot 
Italien och Spanien. Alla tidningarna med Aftenposten som naturligt undantag, ger också plats för det 
egna landets regeringsrepresentanter att bedöma möjligheterna att nå kompromiss i konflikten. Alla 
intar en försiktigt positiv hållning. 

Hufvudstadsbladet är den enda tidningen som, efter toppmötets avslutning, genom publiceringen 
av pressgrannar, markerar att besluten om stabilitetspakten även har nationella kopplingar. Stabi
litetskraven betraktas som en framgång, dvs att konflikterna kunde överbryggas, men åsikterna och 
uttolkningarna görs i termer av "stram tvångströja" alternativt "lösare än en tvångsskjorta". Allvaret i 
kraven konkretiseras i omsättningen till Finlands ekonomiska kris i början av 90-talet eller till en 
tänkt framtida ekonomisk chock i den finländska skogsindustrin. Jag ser dessa inslag i Hufvud
stadsbladet som uttryck för att Finland som medlemsland de facto ligger närmare ett medlemskap i 
EMU än något av de övriga nordiska länderna. 

Rubriker är viktiga i nyhetsjournalistiken både som intresseväckare och som anvisningar om det 
faktiska innehållet (tillsammans med visuella, grafiska strategier för helhetsintryck). Aftenpostens 
starka rubrikmässiga anslag om toppmötet som en strid som hotar EU-freden, även i den tydliga 
aviseringen på förstasidan avviker från både Politikens och Hufvudstadsbladets rubriker som är mer 
löftesrika - enighet är på väg. Dagens Nyheters rubrik "Persson beredd svettas" ser jag närmast som 
slarv i arbetet. Eventuellt behöver Aftenposten tillgripa krigsmetaforer för att alls väcka intresse, i 
en avlägsen och krånglig fråga som läsarna inte är närmare berörda av? 

På en övergripande nivå blir min slutsats av denna granskning av EMU-bevakningen att de fyra 
tidningarna visar vissa viktiga likheter som samtidigt införlivar viktiga, grundläggande beståndsdelar 
av europeisk politisk kommunikation. Här ingår först och främst sakfrågorna och aktörerna i det 
europeiska poltitiska förhandlingsspelet som av alla framställs som mycket centrala. Såväl euro
peiska institutioner som medlemsländer och enskilda aktörer synliggörs i olika roller som strateger, 
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motståndare, medlar etc och deras huvudbestyr är att kompromissa för att förverkliga EMU-
projektet. Det är likaså en gemensam bild av Frankrike och Tyskland som samarbetets motor, men 
oftast med skilda politiska drivkrafter bakom, som erbjuds. 

Jämfört med de två tidigare närstudierna blir den här aktuella EMU-bevakningen ett av de bästa 
exemplen på att en europeisk politisk kommunikation går att uppdaga i samtliga tidningar i studien. 
Kanhända löper jag här en risk att i välvillighetens namn övertolka det tillgängliga materialet, men 
precis som i de tidigare närstudierna fyller Politiken även här den nyttiga rollen som motgift eller 
antites. Politikens texter ger sammantaget ytterligare fler och som jag ser det viktiga bidrag till det jag 
kallar europeisk politisk kommunikation och några korta reflektioner kring dessa inslag i den danska 
tidningen kan samtidigt ses som något de tre andra tidningarna saknar. 

Närmare, mer levande och kritiskt 
Politikens bevakning, även av EMU-projektet 1996, är mer utspridd över hela perioden och rappor
teringen knyter ofta an till eller följer upp tidigare inslag. Problem, aktörer och institutioner träder 
fram tydligare och i flera belysningar som ökar känslan av familiaritet och alldaglighet i motsats till 
det fjärran och tillfälligt dramatiska. Bevakningen av konvergens- och stabilitetskraven verkar var
dagsrutin (liksom även utrikes- och miljöpolitiken i de två andra närstudierna) och inte enbart knuten 
till det annalkande toppmötet, olika symptom på politiskt tålamod. 

I den mer löpande bevakningen träder medlemsländerna fram, både som EU-medlemmar och som 
enskilda nationer. Några exempel härpå är Tysklands problem med att leva upp till kraven på att 
sänka budgetunderskottet och Frankrikes fiffiga arrangemang med pensionsmedlen i France Télécom 
och hur detta bidrar till att öka misstron mellan länderna. Bevakningen går vidare, även efter det 
ansträngande toppmötet, med beskrivningar av hur de nya stabilitetskraven mottas i Tyskland, där 
både den allmänna opinionen och medieopinionen tycks ha varit starka mot den gemensamma 
valutan och där fortsatt röster höjs för folkomröstning. 

Folkopinion och bredare politiska bevekelsegrunder ingår ofta i Politikens rapportering. I den 
nyssnämnda tyska situationen liksom i rapporteringen om det pressade grekiska samhället får med
borgarnas åsikter och reaktioner ett utrymme som delförklaringar till ländernas hållningar och age
rande i europeiska sammanhang. För rättvisans skull bör erinras om att liknade bakgrunder även till
handahålls i Aftenposten, bl a att orsaken till den tyske finansministern Waigels hårdnackade krav är 
ett löfte till det tyska folket. I Aftenposten görs även den brittiska EU-skepsisen, både i de politiska 
etablissemangen och bland människor i allmänhet, till förklaringar som bidrar till förståelsen av den 
snåriga europeiska politiken. Som framgår uppfattar jag detta som ett ytterst viktigt inslag i euro
peisk politisk kommunikation. Om europeisk politisk integration ska kunna bli begriplig så måste 
tillsynes svårförståeliga ställningstaganden inbegripas i mediernas referensramar. 

Om Politiken tillhandahåller mer för förståelsen av medlemsländernas agerande så är det troligen 
en liknande insikt som ligger bakom den ofta förekommande bevakningen av Kommissionen. Denna 
ensam kan ta initiativ och väcka förslag som medlemsländerna skall förhålla sig till, dvs en av spelets 
huvudaktörer. Den viktiga rollen som granskare av makten - Kommissionens makt är betydande - är 
ett utmärkande drag för Politiken även vad gäller EMU-bevakningen. Granskningen sker i Politikens 
spalter ofta ledar- och debattsidor, vilket saknas i detta urval, men klara inslag av kritik återfinns på 
nyhetsplats om marknadsföringen och lanseringen av eurotecknet, med två streck. 

Troligen motsvarar denna kampanj det som i Kommissionens arbetsprogram kallades "adekvat 
kommunikationsstrategi". Artikeln, som är stort uppslagen på förstasidan med eurotecknet i fyrfärg, 
utnyttjar både parodi och ironi: eurotecknet är Europas svar på dollartecken och japansk yen, så 
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ingen kan anklaga Kommissionen för underdånighet och Kommissionen har en legendarisk förmåga 
att komma med mindre välbetänkta, spontana idéer som likväl förverkligas. Artikeln raljerar även 
över den utlysta designtävlingen med dess regler som ska garantera att inga historiska bölder ska 
öppnas. Jag menar att artikeln är ett exempel på journalistikens uppgift att vara kritiskt analyserande 
samtidigt som en känslomässig tråd utnyttjas. Karikatyr och ironi har alltid ingått i den politiska 
kommunikationens arsenal och kanske mest känd i sin tecknade form och är konstarter som både 
biter och underhåller. 

Empirinära teoretiska begrepp 
Dessa iakttagelser föder empirinära teoretiska begrepp som handlar om att tydliggöra aktörer och 
deras politiska bevekelsegrunder, t ex en skeptisk hemmaopinion för de politiska aktörerna eller en 
omsorg om den historiskt starka egna valutan för de tyska ekonomisk-politiskt ansvariga. Därtill 
återkommer jag till en ambition att i begreppsform uttrycka dessa texters insikter om den relativt 
komplicerade och utdragna politiska processen. Slutligen skulle jag vilja markera att EMU-bevak-
ningen visar på att tidningarna är medvetna om att denna politiska process är något som pågår och bl 
a resulterar i helt nya institutionella arrangemang, illustrerande att EU är något som utvecklas och 
förändras. Mina begreppsmässiga försök att fånga upp dessa ting visar att den positiva dimensionen 
är lättare att definiera, motpolen blir egentligen att något saknas: 

AKTÖRER FRAMTRÄDER: AKTÖRER OSYNLIGA 
LÄNDER, INSTITUTIONER 

12.2.4 Krisförhandlingar om italienska liren 
Måndagen den 25 november ägnar alla tidningarna stor utrymme åt den gångna helgens krismöten i 
Bryssel där Italiens starka önskemål om att återknytas till växelkursmekanismen ERM stått i 
centrum. Utöver vardera en omfattande artikel om krismötenas förlopp och förhistoria innehåller 
Politiken och Dagens Nyheter vardera ytterligare en nyhetsartikel med nära, men vitt skilda kopp
lingar till den italienska lirens problem. 

Dramatiken runt liren 
Huvuddragen i tidningarnas rapportering är mycket samstämmiga och därför gör jag först en resumé 
av det gemensamma i berättelserna, för att därefter något kommentera skillnader mellan tidningarnas 
framing av problemkomplexet. Att veckoslutet varit dramatiskt poängteras i rubrikerna 

Ny usikkerhed om 0MU'en 
Opger om lirens optagelse i EMS'en 
- okonomiministrene kaldt til krisemode 
(Politiken, ekonomisida, korre i Bryssel) 

MEDBORGARE, POLITIKER 

POLITISKA BEVEKELSE
GRUNDER SYNLIGGÖRS 

MOTIV OTYDLIGA 

INSTITUTIONELL 
ORGANISERING 

EU GÅTFULLT/ 
DUNKELT 
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Nattmangling om lirans kurs 
Italien pressas hårt om lirans ERM-anknytning 
(Hufvudstadsbladet, förstasida o utrikessida, korre Bryssel) 

Knallhardt EU-press mot lire 
(Aftenposten, ekonomisida, korre Bryssel) 

Krismöte om lirens låsning 
Växelkursmekansismen. 
Oenighet in i det sista om valutans värde 
(Dagens Nyheter, ekonomisida, korre Bryssel) 

Det väsentligaste i berättelserna och som alla fyra tidningarna återger kan summeras som följer. EU-
ländernas finansministrar blixtinkallades till möte i Bryssel på söndagen för att försöka nå enighet om 
till vilken kurs den italienska liren skall återanslutas till den europeiska växelkursmekanismen ERM. 
Fortfarande sent på söndag kväll hade inte någon enighet nåtts (Aftenpostens rapportering är ensam 
om beskedet om att lösningen blev 990 lire mot en tysk mark). 

Till bakgrunden hör att liren sedan valutakrisen hösten 1992 stått utanför det fasta växelkurs
systemet (även det engelska pundet tvingades lämna) och med vissa variationer anförs att kravet för 
medlemskap i valutaunionen EMU bl a omfattar att ett land, för att kvalificera sig, under två år skall 
ha deltagit i växelkurssystemet ERM. Detta innebär i sin tur för Italien, som hett åstundar ett delta
gande redan från starten av EMU 1999, att återanslutningen tidsmässigt är högeligen akut. 

Finansministermötet handlar främst om att slita tvisten till vilken kurs den italienska lire ska 
anslutas. Italien vill med tanke främst på sin exportindustri ha en relativt svag lire och dess regering 
föreslår 1000 lire per tysk D-mark. Med Tyskland i spetsen och med Frankrike och Spanien i säll
skap insisterar de flesta länderna att liren ska ha en högre kurs. Särskilt grannländerna Frankrike och 
Spanien skulle annars drabbas av en ogynnsam konkurrenssituation. 

Under lördagen pågick ett möte mellan EU-ländernas centralbankschefer, EU:s s k monetära 
kommitté, om anslutningskursen för den italienska valutan. När detta möte misslyckade fick finans
ministrarna ta vid. Med undantag av Aftenpostens konkreta uppgift om vilket beslutet slutligen blev 
är de andra överens om att ett beslut nog kommer under senkvällen. 

Att mötet hålls under veckoslutet förklaras nämligen av att finansmarknaderna då är stängda; 
annars skulle rykten och spekulationer med press mot den italienska liren snabbt sättas i rullning. 
Den försiktiga optimismen om att ett beslut kommer motiveras med att tidspressen på ministrarna är 
stor då de första finansmarknaderna i Asien öppnar runt midnatt. 

Så till några skillnader mellan tidningarna som jag rubricerar medlemsländernas deltagande och 
medansvar och som även inbegriper kursförhandlingarnas vidare betydelse. 

Medlemsländernas deltagande och medansvar 
Framför allt innehåller Aftenpostens artikel, tätt följd av Politiken en rikhaltigare bild av medlems
ländernas sammanflätning och ömsesidiga beroende. Aftenposten redovisar hur bl a Danmark, Irland, 
Nederländerna och Luxemburg ligger mycket bra till i sina nationalräkenskaper för att kunna kvali
ficera sig för deltagande i EMU:s tredje etapp 1999, medan länder som Tyskland och Frankrike sliter 
mycket hårt. Utöver Italien är det f n bara Storbritannien, Sverige och Grekland som inte har några 
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planer på att delta från början. Storbritannien och Sverige "sier de ikke ser noen grunn til å vœre 
med, mens grekernes okonomi er så svak at medlemskap er uaktuelt ". 

Enligt Aftenposten var det Finlands uppgående i ERM den 14 oktober som satte fart både på 
Italien och EU-ministrama och under de senaste veckorna har EU-systemet varit livligt upptaget av 
spekulationer "om at Roma neppe vil klare kravene for tidligst på nyåret ". 

Både Aftenposten och Politiken skildrar hur en sorts panik spridit sig och sin tur sått tvivel om 
medlemsländernas förmåga att klara de hårda konvergenskraven och hur samtidigt en misstro till hela 
EMU-projektet växer. Tvivlet har ökat i spåren av så kallad "budsjett-triksing " och "en rekke 
okonomiske krumspring" (Aftenposten) respektive "atpyntepå statsbudgettet" och "regnskabs-
tricks" (Politiken), där Frankrike, Italien och Spanien bl a sålt s tatsegendom, beslagtagit pensions
fonder och infört en speciell EMU-beskattning. Detta har i sin tur föranlett större och större var
ningar från tyska bankkretsar och tyska politiska kretsar. Den tyska centralbanken har uttalat att 
man kan tänka sig "å gjore ERM-tilknytningen til et kriterium ved siden av budsjettunderskudd, 
statgjeld og inflasjon ".(Mer om kravet på anknytning till växelkursmekanismen och dithörande 
skilda tolkningar längre fram). Även Hufvudstadsbladet nämner den italienska "kreativa bokfö
ringen", men inte att den haft några följdeffekter i andra medlemsländer. Tysklands och Frankrikes 
insisterande på att liren skall ha en högre kurs får i Aftenposten och Politiken en livfull inramning 
där det politiska EMU-spelets insatser, spelregler och spelets eventuella vinnare och förlorare fram
träder med tydlighet. Enligt den norska tidningen växer EMU-motståndet i Tyskland dag för dag 
både bland vanliga människor och i politiska kretsar. Den danska tidningen påtalar hur den tyska 
bank-världen fruktar att den gemensamma valutan "på forhånd mister sin trovcerdighedpå finans-
markederne 

Krisförhandlingarnas vidare betydelse 
De pågående och osäkra förhandlingarna i Bryssel om den italienska lirens återvändande till växel
kursmekanismen ges av alla tidningarna mer långtgående betydelse utöver Italiens akuta kamp. 

Den ena betydelsemässiga skillnaden är svårfångad i den meningen att tidningarna lämnar utrymme 
för oklarheter, eller eventuellt antyds just däri en så flexibel politisk situation att var och en är fri att 
göra sin tolkning. Det handlar om oklarheter rörande det helt nödvändiga alternativt mindre tvingande 
i ett deltagande i ERM. Tidningarnas besked varierar. Politikens artikel fastslår att för att få delta i 
EMU från starten "krœves det, at landets valuta er et 'stabilt medlem af fastkurssamarbejdet ' 
(ingen tidsgräns anges). Enligt Hufvudstadsbladet skall ett land, enligt Maastrichtfördraget "vara 
med två år i ERMför att kvalificera sig för valutaunionen. Det är dock oklart hur stramt kriteriet 
skall tolkas ". Aftenposten anför "Medlemskap i ERM er i seg selv ikke et kriterium for å få vœre 
med i valutaunionen (0MU). Men sterke krefter i EU deriblant den tyske sentralbanken har sagt 
man kan tenke seg å gjore ERM-tilknytning til et kriterium ved siden av budsjettunderskudd, 
statsgjeld og inflasjon ". Dagens Nyheter, slutligen, uttrycker förhållandet "Enligt de flesta EU-
länder är en ERM-ans lutning före årets slut ett villkor för medlemskap i EMU redan till premiären 
1999. Italienarna har gjort närmast övermänskliga ansträngningar för att kvala in i EMU från 
starten och anser sig i gengäld berättigade till en viss generositet från övriga EU-länder". För 
förståelsen av Italiens "ncermest paniske ERM-hunger " (Aft) är ERM-kravet viktigt som drivkraft, 
även om det verkar finnas oklarheter om hur kravet skall tolkas. (Frågan om det mer eller mindre 
tvingande ERM-kravet aktualiseras även i nästa avsnitt). 

Den andra och som jag ser det ännu viktigare skillnaden framträder i tidningarnas uttolkningar av 
vilka eventuella, mer långsiktiga eller vittgående, betydelser/konsekvenser som är förbundna med den 
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dramatik som utspelas i Bryssel. Här finner jag på nytt en skillnad som också var synlig i jämförel
serna av EMU-bevakningen 1993 (valutakrisen) och som går att fånga i termer av om infallsvink
larna huvudsakligen är politiska eller marknadsekonomiska. I tre av tidningarna verkar det finnas 
samstämmighet om den italienska lirekrisens mer vittgående implikationer, nämligen konsekvenserna 
för hela EMU-projektets chans till överlevnad och fullföljande. Redan i de inledande meningarna 
poängterar Politiken att uppgörelsen runt italienska liren är "en kraftig forsmagpå de bitre opg0r, 
der ligger forude, inden den feiles valuta, euroen, kan blive til virkelighed". Ministrarnas ansträng
ningar bakom lyckta dörrar har ökat osäkerheten om huruvida den gemensamma valutan någonsin 
förverkligas och hela förloppet visar "at vejen til 0MUens ikrafftrœden er belagt med miner ". 
Hufvudstadsbladet framhåller att "EU-källor uppgav att söndagens möte kunde bli ett test för hur 
strikt Maastricht-kriterierna för den monetära unionen skall tolkas och om de övriga länderna 
överhuvudtaget vill ha med Italien ..." med hänvisning till beskyllningarna för kreativ bokföring. 
Förstasidans avisering betonar även att "Det utdragna mötet handlade inte bara om procenter utan 
om hela fundamentet för den ekonomiska och monetära unionen EMU. "Både Hufvudstadsbladet 
och Aftenposten citerar Luxemburgs finansminister Jean-Claude Juncker "Denne saken er mest 
politisk, sa han for motet". Enligt Aftenposten har också många ekonomer och analytiker "stilt 
sporsmål ved viktigheten av ERM, all den stund de land som er medlem kan la kursene svinge med 
så mye som pluss/minus 15 prosent". Den oro som växer dag för dag i Tyskland "blant folk flest og i 
poltiske kretser" bygger på fruktan att traditionellt svaga valutor "spanske pesetas og italienske lire 
skal svekke de nye euro-mynten ". 

Jämfört med dessa mer långsiktiga, sakpolitiska och Europaorienterade perspektiv på lirekrismöte 
har Dagens Nyheters artikel en mer marknadsorienterad belysning av problemens betydelse. Redan 
den inledande meningen anger at EU:s finansministrar satt på söndagskvällen "samlade för att för
söka undvika ett europeiskt valutakaos ". Som redovisats tidigare har samtliga tidningar gjort glimt
visa referenser till att finansministermötet arbetar under hårt tryck i medvetenheten om att ett beslut 
måste fattas innan finansmarknaderna i Asien kommer i gång vid midnatt. Dagens Nyheter tar detta 
scenario en bra bit längre. "Utan ett avtal väntades liren redan på måndagen utsättas för ett hårt 
tryck och dra med sig andra europeiska valutor i fallet". Först i senare halvan av artikeln fram
skymtar att krismötena även kan tänkas ha andra, mer långtgående följder även för utvecklingen av 
det europeiska samarbetet. "Ett EU-möte utan uppgörelse skulle inte bara kunna utlösa en omfat
tande valutakris. Det skulle också innebära en svår motgång för ett vidare ekonomiskt samarbete 
inom EU och störa marschen mot EU:s valutaunion EMU". Ordvalet störa marschen ger inte någon 
närmare vägledning för bedömningen av konkret vilka störningar som kan vara att vänta, utan antyder 
snarare att det nog inte är något alltför allvarligt - åtminstone inte jämfört med en omfattande 
valutakris. 

Övervägande tycker jag mig finna att Dagens Nyheter, jämfört med de tre andra tidningarna, 
avviker genom ett betydligt smalare Europaperspektiv och med en marknadsekonomisk inramning 
där marknadens höga hastigheter överskuggar den långsammare politiska processen. Speciellt i jäm
förelse med Aftenposten och Politiken förblir den europeiska offentligheten och beslutsprocessen 
dunkel i Dagens Nyheters bevakning; medlemsländernas inblandning och inbördes beroendeför
hållanden, politiska och ekonomisk-politiska drivkrafter, moraliska ifrågasättanden med åtföljande 
debatter om tolkningar av ERM-kriteriet och farhågor kring den nya valutans stabilitet och själva 
förverkligande synliggörs inte. Betoningen av följdverkningar, främst på finansmarknaderna leder till 
en helt annan definition av varför krismötena om den italienska liren äger rum. Själva det gränsöver
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skridande samarbetet och EMU-projektet lyfts inte fram till allmän beskådan med följden att inte 
heller ansvars- eller trovärdighetsaspekten kan aktualiseras. 

Som tidigare nämnts innehåller, utöver de nyss granskade texterna, både Dagens Nyheter och 
Politiken ytterligare en artikel vardera samma dag (25/1) med anknytning till frågan om Italiens 
återinträde i ERM. Dagens Nyheters artikel finns direkt införd under den nyss kommenterade 
artikeln och förstärker ytterligare intrycket av att de italienska ambitionerna framför allt har 
marknadsekonomisk betydelse. 

Räntorna och kronan kan påverkas i Sverige 
Ökat tryck på att följa med i växelkursmekanismen 

Inledningsvis refereras till den ovannämnda DN-artikeln och krismötet om liret som "kan få effekter 
på svenska räntor och valutakurser då marknaderna öppnar i dag Resonemanget går ut på att 
spekulationer om "Att Sverige snart ska följa italienarna " kan komma att tillta och i så fall "få 
räntorna att sjunka och kronan att stärkas 

Finland gick med i ERM i oktober och om nu Italien går med så "ökar det politiska trycket på 
Sverige att gå med' Om Sverige vill vara med i valutaunionen så gäller enligt texten följande "Två års 
ERM-medlemskap är nämligen ett villkor för EMU-medlemskap ", det är enbart Sverige och Stor
britannien som inte tolkar Maastrichtfördraget på detta sätt. 

Artikeln anknyter till den svenska s k Calmforsutredningen som hävdat att "den politiska 
kostnaden för att stå utanför valutaunionen ökar ju fler länder som går med" och detta kan få rege
ringen att back från sin vänta-och-se-limje". Särskilt om Sverige tillsammans med Grekland hamnar 
utanför "blir den politiska kostnaden alltså mycket hög". Med hänsyn till dessa förhållanden börjar 
det enligt artikeln bli bråttom. Ett land som kandiderar till EMU redan från starten i januari 1999 
måste "ha varit med i ERM i minst två år innan dess, , alltså senast den första januari 1997. Det 
betyder att Sverige bara har 37 dagar på sig att gå med i växelkurssamarbetet". 

Politikens andra artikel är införd på utrikessidan och bygger på en längre intervju som gjorts av 
korrespondenten i Rom. 

Italien kan blive et nyt Jugoslavien 
Palemos borgmester advarer mot italiensk splittelse 

Borgmästaren Leoluca Orlando intervjuas inför ett förestående besök i Köpenhamn och han 
"understreger, at det haster med den fœlles mont ". Italien skall vara med från starten "eliers får vi 
ett delt Italien ". Den monetära unionen och det gemensamma myntet är tillsammans med de gemen
samma försvaret för borgmästaren viktiga steg mot den federalism som skall sätta stopp för de nord
italienska separatistiska idéerna. "Lega Nord ved ikke, hvad den skal gore af sig selv hvis den 
monetœre union snart bliver en realitet". 

Det är i allas intresse att Italien kommer med för "hvis Europa udelukker Italien, deler Italien sig i 
to " och den ena delen kommer att säga till den andra delen att det är er skuld vi inte kom in i EMU. 
Det leder till att "vi risikerer et ny Jugoslavien ". Borgmästaren målar upp en viktig roll för Sicilien 
inom EU som förbindelseled mellan Afrika och Europa, och om medelhavsländerna utestängs från 
EU är risken uppenbar för en "Medelhavskoalition mod resten af Europa ". I dagens Europa finns en 
rädsla för det främmande, medan Palermo är en stad där olikheter ses som en rikedom och där det är 
normalt att se en katolsk kyrka bredvid en arabisk moské. 
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Italiens premiärminister, Romano Prodi, har nyligen uttalat att han avgår om inte Italien kommer 
med i EMU från starten. Borgmästare Orlando hyser dock viss tillförsikt och gör bedömningen att 
Tyskland har ett minst lika stort intresse av att Italien är med från starten, då Tyskland spelar 
vågmästarrollen i balansen mellan Europas delar och Tyskland "er ikke interesserei i at vœre et 
stœrkt land i et svagt Europa 

12.2.5 Europeisering och domestisering 
Dessa två artiklar med anknytning till krismötena i Bryssel blir för mig på sätt och vis var sitt exem
pel på hur den medierade bilden av europeisk politik kan bli diametralt olika. I Dagens Nyheter hand
lar det om en tydlig domestisering där turerna runt den italienska liren översätts till tänkbara effekter 
på svenska räntor, den svenska kronan och i förlängningen härav prognosen att den svenska rege
ringen backar från vänta-och se-linjen. Det är bara 37 dagar kvarl Politikens artikel kan betraktas 
som ett exempel på europeisering, tidigare kallat Europeanness, och då med utsikten förlagd till 
Italien och Sicilien. Artikeln bidrar med ett perspektiv som gör den italienska ERM-hungern lättare 
att förstå, även som en angelägen bredare europeisk utveckling och olika orsaksmekanismer 
fördjupas. 

Ett avgörande inslag i medierapporteringen, som jag ser det, är hur motiven för samarbetet kon
strueras. De två artiklarna är nära på skolexempel på differenserna, där i det ena fallet en europeisk 
politisk kommunikation främst har snävare nationella och ekonomiska intressen i sikte för att i det 
andra fallet kunna omfatta betydligt mer sammansatta europeiska perspektiv och debatt. Om 
nyhetsjournalistiken också ska slå broar till den mer vardagliga förståelsen av den europeiska inte
grationen så tror jag att den viktiga bron är den som kan förmedla vilka större betydelser som de 
enskilda händelseförloppen kan bära på, vilka sociala och politiska innebörder som ligger inbäddade i 
europeiska relationer och interaktion - själva kvintessensen i det hela. 

Empirinära teoretiska begrepp 
Vad gäller nya empirinära teoretiska begrepp, utöver de som redan föreslagits, skulle det beroende av 
de globala finansmarknaderna som alla lade märke till (oron inför Asien-börsernas öppnande) kunna 
motivera ett nytt begrepp - globalt beroende, vars motpol kunde rubriceras självbestämmande eller 
oberoende: 

INRE EUROPEISK DYNAMIK/ GLOBALT EKONOMISKT 
POLITISK REAKTION BEROENDE 

12.2.6 Nationella relationer till EMU 
Vare sig Aftenposten eller Politiken har något ytterligare material om EMU-projektet. Men i urvalet 
material om EMU finns för den finska och den svenska tidningen ännu ett antal artiklar som alla har 
det gemensamt att i fokus står det egna landets deltagande eller icke-deltagande i valutaunionen. 

Den nationella relationen till den framväxande ekonomiska och monetära unionen EMU betraktas 
under den här urvalsperioden som en verklig ödesfråga. EMU-projektet är ju ett synnerligen omfat
tande projekt, i den meningen att det har långtgående och därtill svårbedömda effekter, både på kort 
och på längre sikt. Samtidigt berörs alla medlemsländer, oavsett om de väljer att delta eller stå utan
för. I den kvantitativa innehållsanalysen är det påfallande att EMU i närmast extrem utsträckning 
dominerar som politisk fråga i både Hufvudstadsbladets och Dagens Nyheters totala EU-bevakning. 

I de hittills inte analyserade artiklarna om EMU 1996 återfinns nära hälften av Hufvudstads
bladets material under de sex dagar som utvalts för analys i denna närstudie (322 spcm av totalt 684), 
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för Dagens Nyheter mer än tre fjärdedelar (848 av totalt 1.087). Att frågan om EMU på hemmaplan 
haft högsta prioritet, i särdeles hög grad i Dagens Nyheter uppenbaras exempelvis vid jämförelse med 
tidningens sammanlagda bevakning av EU:s utrikespolitik och miljöpolitik i de två tidigare närstu
dierna för hela urvalsperioden 1996 (utrikespolitik: 312 spcm, miljöpolitik 326 spcm, totalt 637 
spcm). 

Ett par sakförhållanden kan underbygga förståelsen av skillnaderna mellan de båda tidningarnas 
innehåll. Först och främst skiljer sig Finlands och Sveriges formella relationer till EMU tydligt åt 
under den här aktuella perioden. I Finland fattades den 14 oktober beslut om att anknyta den finska 
marken till växelkursmekanismen ERM, vilket allmänt uppfattas som en tydlig markering av ambi
tionen att delta i EMU redan från dess start 1999. Beslutet kungjordes i slutet av den valrörelse som 
avsåg kommunalval och val till Finlands representation i Europaparlamentet, något som delvis förkla
rar varför EMU-relationen inte hann med att bli någon märkbar fråga i valrörelsen förrän i dess slut
skede. Däremot föranledde beslutet en omfattande debatt med skarp kritik mot framför allt stats
minister Paavo Lipponen , bl a för bristen på öppen diskussion och för att hänsyn inte tas till att en 
majoritet av finländarna är emot EMU-medlemskap enligt färska opinionsundersökningar. I Sverige 
däremot finns inte några beslut om vare sig ERM-anknytning eller annan formell relation till EMU. 
Just under den aktuella perioden avslutas arbetet inom den särskilt tillsatta utredning, ofta kallad 
Calmforsutredningen, som på den svenska regeringens uppdrag utreder konsekvenserna av ett 
svenskt deltagande i EMU. Både den svenska regeringen, oftast personifierad i statsminister Göran 
Persson, och Calmforsutredningen uppmärksammas mycket stort och med entydigt avståndstagande 
i Dagens Nyheter för vad som kallas 'vänta-och-se-linjen'. Dessa skisserade skillnader i själva det 
sakpolitiska läget är en viktig del av den kontext mot vilken mediebevakningen utformar sig. Ytter
ligare en skillnad med likartad betydelse är, som framgått i närstudien av EG:s utrikespolitik 1993, 
att Finland i sina medlemskapsförhandlingar inte gjort någon reservation för deltagande i den tredje 
fasen av EMU, vilket däremot Sverige uttryckte redan i det framförda öppningstalet. 

Tilläggas bör att kontexten runt de två tidningar som inte skrivit något om nationella relationer till 
EMU på motsvarande sätt avviker från de två som skriver mycket om ämnet. För Danmark ingår 
EMU i de fyra undantagen i den nationella kompromiss som bildar grunden för landets medlemskap 
och Norge är som bekant inte medlem i EU och därmed heller inte direkt berörd av EMU-diskus-
sionerna. På ett övergripande plan ser vi här en tydlig influens av vad som i denna undersökning 
kallas relationella förhållanden, det egna landets relation till EU påverkar mediernas innehåll. 

Samtidigt är det viktigt att framhålla att påverkan av detta slag inte följer något enkelt eller förut
sebart mönster. Det skulle som exempel, givet den faktiska situationen, vara lika motiverat på 
Politiken som för Dagens Nyheter att försöka påverka den inhemska opinionen och den politiska 
ledningen till favör för ett EMU-medlemskap. 

Legitim politisk konflikt 
Båda tidningarna verkar vid en första anblick erbjuda ett innehåll av samma slag, men vid närmare 
läsning och granskning visar det sig att likheterna mycket snabbt upphör. 

Likheten består egentligen enbart i själva den stora frågan som står i centrum, det egna landets 
anknytning till växelkursmekanismen ERMmzd sikte på medlemskap i EMU från start. Ämnet 
EMU eller ej bär på stora och oroande ovissheter, där effekterna på det egna landets nationella 
ekonomi, på kort och på lång sikt, inte går att fastställa med någon säkerhet. I Hufvudstadsbladets 
spalter finns oro för det redan fattade beslutets konsekvenser och i Dagens Nyheter ifrågasätts, på 
alla upptänkliga sätt, dröjsmålen med beslutsfattandet. 
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I båda fallen är det fråga om en befintlig och legitim konflikt, där ett ja-läger står mot ett nej-läger, 
där starka intressen och partisplittring visar på frågans allvar. Tidningarna behandlar också frågan 
som en betydande konflikt, men där Hufvudstadsbladets innehåll representerar en relativt normal och 
beskedlig nyhetsbevakning utvecklar Dagens Nyheter en publicistik av sådana dimensioner att den 
bäst kan karakteriseras som en redaktionell kampanj. 

Hufvudstadsbladet förmedlar opinioner 
Den finska tidningens innehåll ger uttryck för en rak nyhetsförmedling på nyhetsplats: 

Komi varnar för deflationsfaran 
"Historien visar om ERM-kopplingen var rätt" (4/11) 

I en större intervju med chefdirektören för Andelsbankernas bank, Komi, diskuteras om tidpunkten 
för ERM-anslutningen verkligen var den rätta. Chefdirektören menar att huruvida det var rätt eller fel 
"kan enbart historien visa Visserligen har det finska ekonomisk-politiska läget förbättrats under 
hösten, men "på grund av den jättelika arbetslösheten har deflationsfaran inte helt avlägsnats " och 
varningar utfärdas även för osäkerheter om skogsindustrins framtid. 

Kari Häkämies: 
Esko Ahos EMU-åsikter sent påtänkta (25/11) 

I en artikel anklagar justitieministern, Kari Häkämies (saml.) centerpartiets partiledare, Esko Aho, 
"för politiskt taktikerande " i EMU-frågan. Justitieministen påstår att Aho är sent ute med sitt av
ståndstagande: "Då Finland anslöts till EU var Aho statsminister och han känner väl till det EMU-
stadgande som ingår i Maastricht-avtalet... ". De länder som uppfyller kriterierna ansluts till EMU 
enligt den tidtabell som avtalet fastställt. 

Lipponens experter vill utreda effekterna av EMU-alternativen 
Akademiska EMU-gruppen tänker inte ge färdiga svar (13/12) 

En mycket stor artikel över hela bredden av inrikessidan är också aviserad med en längre text på 
förstasidan och informerar om att "Lipponens experter vill utreda effekterna av EMU-alternativen " 
och om att "Akademiska EMU-gruppen tänker inte ge färdiga svar". Det är bl a den finska ekono
mins särdrag som ska kartläggas, effekterna på produktionsstrukturen som i Finland är ensidigare än 
många andra europeiska länder, effekter på arbetsmarknadens förhandlings- och beslutsmekanismer, 
regionala , konjunkturmässiga och socialpolitiska verkningar av olika alternativ. Gruppens ordfö
rande, professor Jukka Pekkarinen, försäkrar att EMU-gruppen inte tänker komma med någon re
kommendation för eller emot eller några "siffer spådomar om ett eventuellt medlemskaps effekter på 
bruttonationalprodukten Här skiljer sig den finländska expertgruppens uppdrag "avsevärt från 
motsvarande svenska för en tid sedan ". 

Offentliga utredningar ges sällan den här slags publicitet, åtminstone vid tillsättandet, men moti
veringarna är i det här fallet antydda på annan nyhetsplats i tidningen. Dit hör exempelvis en artikel 
(9/11) som informerar om den kritik som regeringen utsätts för bl a på grund av "sina bristfälliga 
utredningar nu speciellt efter den svenska EMU-utredningen ". Denna tycks ha fungerat som en slags 
väckarklocka, där bl a den finska fackföreningsrörelsen "vaknade till verkligheten efter att den 
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svenska Calmforsutredningen hade rekommenderat att Sverige inte går med i EMU på grund av 
den höga arbetslösheten "(14/11). 

Dagens Nyheter driver en kampanj 
Den stora merparten av Dagens Nyheters kvarvarande innehåll är som tidigare nämnt av mycket stor 
omfattning och återfinns mestadels på sådan plats i tidningen som är att beteckna som åsikter och 
opinion. Ett par mindre nyhetsartiklar ingår dock. 

Utredning om EMU presenteras. 
Valuta-unionen. Regeringen får 
rekommendationer av kommission (4/11) 

Den ena är en förhandsavisering av den s k Calmforskommissionens presentation samma dag. Många 
tror att Lars Calmfors kommer att stå fast vid det synsätt som han presenterat på DN Debatt "att 
det är klokast att vänta med att ta ställning, tills valutaunionen visat att den fungerar". Artikeln 
förutser att "Sveriges deltagande i EMU kommer att bli en av de största politiska frågorna fram
över " och viktiga datum anges för den socialdemokratiska partikongress och den motionstid som 
"slutgiltigt (ska) ange partiets inställning". 

Besked i vår i EMU-frågan 
Datumet klart. Statsministern vet 
när han ska säga sin mening 

En andra nyhets artikel (18/12) rapporterar från statsminister Göran Perssons redogörelse inför riks
dagen från EU-toppmötet i Dublin. Göran Persson upprepade inför riksdagen "sin ståndpunkt från 
den senaste tiden: att det ännu är för tidigt att ta ställning till om Sverige ska gå med i EMU eller 
inte ". Statsministern framhåller vikten av att väga för- och nackdelar och att försök att kommendera 
svenska folket i EMU-frågan skulle leda till bakslag och en låsning av diskussionen. "Skulle jag fråga 
den svenska riksdagen eller det svenska folket i dag skulle svaret bli nej". Men enligt artikeln och 
dess rubrik så har Göran Persson "redan bestämt exakt vilket datum i vår han ska avslöja om han 
tycker att Sverige ska gå med i valutaunionen EMU eller inte ". Han kommer att tillkännage sin in
ställning "på en redan bestämd dag mellan februari och maj nästa år". 

Vid sidan av den här nyhetsrapporteringen innehåller Dagens Nyheter ett mycket omfattande 
material på olika åsiktstorg i tidningen. Materialet kan karakteriseras som ekonomijournalistik i den 
högre skolan, ofta av en svårighetsgrad som minst borde kräva grundutbildning i nationalekonomi och 
sammantaget finner jag att texterna har som genomgående argument alla de olika skäl som kan anföras 
för ett snabbt beslut om svensk anknytning till ERM och EMU. 

Dagens Nyheter inför en diger artikel på DN Special den 4/11, praktiskt taget en helsida, med god 
avisering på förstasidan: 

Sverige kan tvingas låsa kronan 
Riksbanken ett fjun i valutastormen 
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Artikeln bygger vidare på två tidigare, lika omfattande artiklar på DN Special och har det övergri
pande temat valutahandel och valutamarknad samt den europeiska växelkursmekanismen ERM. Det 
handlar om fördelar och nackdelar med flytande växelkurser respektive EMU och fast växelkurs.7 

"Valutahandeln har växt explosionsartat" och omsätter över åttatusen miljarder dagligen. Som 
rubriken antyder är den svenska riksbanken en lättvindig aktör och det tidigare misslyckade försvaret 
av kronan åstadkom att "skattebetalarna förlorade minst 25 miljarder kronor... " Enligt DN:s analys 
är ett av de starkaste argumenten för att bilda den europeiska valutaunionen EMU just en reaktion 
mot dagens valutamarknader. "En liten valuta blir lätt en lekboll i händerna på valutaspekulanter" 
och om Sverige kommer med i valutaunionen 1999 "blir det meningslöst att spekulera mot kronan ". 

Artikeln analyserar följderna av inträdeskraven omfattande bl a stabila växelkurser inom "normalt 
fluktuationsutrymme " och minst två års ERM-medlemskap och det är här som det "uppstår ett di
lemma " och tidsaspekten är skälet till att diskussionen kommit igång. "ERM-medlemskap 1996 är 
ett villkor för EMU-medlemskap 1999". Finlands beslut nyligen att knyta sin valuta till ERM har 
lett till att "Rykten surrar på valutamarknaden om att Sverige snart tänker följa efter 

Flera ekonomiska experter, däribland professorer i nationalekonomi uttalar skilda åsikter om helt 
fasta växelkurser, halvfasta mellanlägen och rörlig, flytande krona. Tidigare finansminister Anne 
Wibble, riksdagsledamot för folkpartiet, bedömer att Sverige kan vänta ett tag med ERM-anknyt-
ningen, annars är risken den att "svenska opinionen känner sig överkörd". Men hur pass stor val
frihet har Sverige egentligen blir artikelns slutfråga? Enligt Staffan Burenstam-Linder, tidigare ordfö
rande i riksbanksfullmäktige, numera ledamot i Europaparlamentet, ingen valfrihet alls. "Sverige 
kommer att vara tvunget att införa fast växelkurs, det kommer att finnas ett sådant tryck från om
världen. Sverige kan inte fatta egna beslut här ", säger han Burenstam-Linders uttalande bildar även 
utgångspunkt för aviseringen på förstasidan. 

Den ledare som publiceras den 19/11 polemiserar mot den samma dag införda debattartikeln på 
DN Debatt där EMU-utredningens ordförande, professor Lars Calmfors framför huvudargumenten i 
utredningens analyser. Jag redovisar därför av läsbarhetsskäl debattartikeln före ledaren, trots att 
ledaren ligger tidigare i tidningen. 

Hamiltons kritik träffar fel 
Carl B. Hamilton blandar ihop 
värderingar och analys i EMU-frågan, 
skriver Lars Calmfors 

Debattartikeln är i huvudsak en kritik av de argument för en tidig svensk anslutning som Carl B. 
Hamilton tidigare fört fram på DN Debatt, vilket Lars Calmfors invänder mot. "Man får inte blanda 
ihop dessa värderingsfrågor med den sakliga analysen på olika problemområden ". 

Calmfors understryker att det inte finns något självklart sätt att väga ihop för- och nackdelarna 
med ett deltagande i valutaunionen, men "EMU-utredningen har dragit slutsatsen att argumenten 
emot ett medlemskap redan 1999 väger tyngre än argumenten för". Ett viktigt skäl för utredningens 
ställningstagande är vägandet av stabiliseringspolitiska plus- och minusposter (minskad risk för stora 
svängningar i växelkurserna och tillhörande spekulativa attacker kontra avyttringen av den egna 
penningpolitiska självständigheten), särskilt i en situation "där vi inte kan motverka en eventuell 
ytterligare ökning av arbetslösheten ". Samtidigt förordas att politiken bör inriktas på att skapa 
"sådana förutsättningar att vi på några års sikt kan inträda i valutaunionen ". 
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Calmfors varnar för att det finns en stor risk att EMU-debatten blir alltför förenklad och kraftigt 
polariserad. "Många debattörer kan inte stå emot frestelsen att hävda att alla argument talar för 
deras ståndpunkt". 

Den anslutande ledaren omfattar ett förordande av EMU-medlemskap utan dröjsmål: 

EMU ger snabb trovärdighet 
En valutaregim kan inte ersätta egen bättring 
men väl påskynda förtroendet för den 

I fortsättningen följer "några goda skäl för Sverige att gå in i den europeiska monetära unionen ": 
"Vi skulle drastiskt korta den tid det tar att erövra förtroendet för den nya låginflations linjen och 

snabbt få lägre obligationsräntor ". En anknytning till växelkursmekanismen ERM, med sikte på 
EMU "skulle av omvärlden uppfattas som en bekräftelse på att den nya kursen består ". 

"Vi skulle befrias från en stor del av godtycket på de globala finansmarknaderna ". Erfaren
heterna har visat att en liten marginell valuta kan drabbas av stora kast numera, kast som inte har 
mycket att göra med den reala ekonomin. "Globala spelkalkyler, amerikanska pensionsfonders val 
mellan hemma och borta, modetrender i finansvärlden, tro hos vissa placerare att andra placerare 
tror på ett visst sätt - och vips rör sig penningströmmarna som sillstim ". 

"Vi skulle bli en del av världens största valutablock, något som reducerar risken att investera i 
Sverige ". Sverige har länge varit förlorare i den hårdnande och världsvida kampen om lokaliseringar, 
både när det gäller "utlandsinvesteringar från de asiatiska och tyska giganterna " och när det gäller 
hemmainvesteringar från de svenska internationella storföretagen". "Ett svenskt inträde i EMU skulle 
reducera både den politiska risken och valutarisken med att investera i Sverige ". 

Även kapitalmarknaden skulle "bli mer likvid och attraktiv, vilket kan sänka obligationsräntan ", 
något som professor Johan Lybeck påpekat i affärstidningen Dagens Industri. 

Ytterligare goda skäl finns angivna i ledaren, som t ex att "våra mindre företag skulle ges vidgade 
chanser" när en gemensam valuta "ökar genomskinligheten på marknaderna, minskar trassel och 
risker i affärer över gränserna ". Mycket av dessa s k marknadsutvidgningar "ökar givetvis kon
kurrenstrycket i Sverige, till glädje för konsumenterna ". 

Vad är det då, frågar ledaren, som talar emot? Den Calmforska utredningen "anför två typer av 
risker". Den ena risken, "den att Sverige inte är redo ", finner ledaren mindre väl underbyggd då 
"utredningens argumentering (är) svag". Den andra typen av risk, en framtida ekonomisk chock i 
den svenska ekonomin, menar ledaren är en typ av risk som "har evig natur " - den risken "ger 
landet inget skäl att dröja med besltuet, eftersom den kvarstår i lika mån om fem år som nu... ". 
Slutfallet blir att låginflationspolitiken lättare kan befästas inom än utanför EMU. 

Den politiske chefredaktören går vidare med en signerad Hörna den 18/12 med rubriken: 

Föreställningar om 
EMU-valet 

Hörnan innehåller en liktydig argumentering för ett raskt beslut av den svenska regeringen, perso
nifierad av statsminister Göran Persson, att "föra Sverige in i växelkursmekanismen ERM". Göran 
Persson gör ett "icke existerande problem till huvudfrågan ", och denna tvekan och den förvirring 
som råder behöver få ett slut. "Den (regeringen) har bara några dagar på sig ...". 
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Här finns flera argument som jag tolkar som uttryck för att rubrikens "Föreställningar om EMU-
valet" egentligen måste läsas så att någon valsituation faktiskt inte föreligger, EMU är ett måste. 
(Argumenten återfinns i inledning till kapitel 1 i denna avhandling under rubrik "Statsministern 
kommer hem). 

Den stora redaktionella insats som Dagens Nyheters redaktion gör i EMU-frågan är helt specifik 
för Dagens Nyheter jämfört med de andra tidningarna. Här i jämförelse med Hufvudstadsbladets 
likaledes nationellt betingade, men nyhetspräglade innehåll. Dagens Nyheter hänger sig åt en väsens
skild, aggressiv kampanj mot regeringens vänta-och-se-linje där ett snävt ekonomiskt tolknings
mönster definierar hela EMU-problematiken. Dagens Nyheters ensidiga tolkning av den ekonomiska 
och monetära unionens för- och nackdelar som enbart relaterade till finansmarknaden kan knappast 
hjälpa en genomsnittlig läsare att väga skilda argument mot varandra för att nå en egen uppfattning. 
Största hindret består i är att några alternativa, icke-ekonomistiska resonemang saknas, t ex sam
europeiska perspektiv, saklig diskussion med genomlysning av olika argument, inkluderande villkor i 
nationell politik, debatt och medborgaropinion. 

Sverige och 'vitlöksbältet' 
Ett europeiskt samband kan skönjas i den analys som är införd på ekonomisidan (Arbete och pengar) 
den 12/10. Analysen gäller de goda förutsättningar som råder för ytterligare sänkta svenska räntor. 
Dit hör "spekulationer om en nära förestående anslutning av den svenska kronan till ERM, den 
europeiska växelkursmekanismen... ". Diskussionen hör i tiden samman med den tidigare redovisade 
italienska lirekrisen och här skulle "Ett mer akut räntehot" kunna uppstå om dörren till EMU "på ett 
mer avgörande sätt stängs för Italien och Spanien ". Resonemanget går ut på att de långa räntorna där 
haft samma fallande takt som de svenska, indikationer på att många internationella placerare fort
farande kopplar ihop Sverige med "vitlöksbältet ". 

Analysen antyder ett gränsöverskridande europeiskt beroendeförhållande, vars saklighet torde 
vara svårbedömd. Analysen avslutas med en varning att "inga prognoser är så osäkra som de som 
gäller räntor och valutor. Läsaren bör därför ta allt som här har sagts med minst en nypa salt". 

Nationell politik och debatt 
I övrigt saknas det europeiska i Dagens Nyheters omfattande material om EMU som nationellt 
problem. Mera överraskande är kanske att även den inhemska nationella politiska sfären tycks sakna 
betydelse. Utöver statsminister Göran Perssons ständiga närvaro, och därmed vagt tecknat det 
socialdemokratiska partiet, verkar det svenska politiska livet fjärran. EMU-debatten förs i DN: s 
spalter av ett rikt galleri av svenska ekonomiska experter, medan däremot partier och funktioner 
inom partierna, fackförenings- eller arbetsgivarrepresentanter, intresseorganisationer eller över
huvudtaget andra röster saknar representation. 

Till det som saknas, i parallellitet med min analys av de andra tidningarna, är medborgaryttringar 
eller föreställningar om medborgarna och demokratin, med undantag av ledaren den 19/11 som anför 
marknadsutvidgningens konkurrensskapande effekter som något som även blir till glädje för konsu
menterna. Statsminister Göran Perssons reflektioner om svenska folkets skepsis återfinns bl a i 
artikeln den 18/12 (skulle jag fråga den svenska riksdagen...) tas inte vidare upp till några kommen
tarer i DN:s argumentering. Även i hörnan Föreställningar om EMU-valet framhåller han kravet att 
många "bildar sig" och att "demokratin har en omsorgsfull process ", något som förblir hängande i 
tystnad. 
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Perssonifiering 
I jämförelse med Hufvudstadsbladets nationellt inriktade EMU-bevakning finns det en viss likhet 
med DN i den kritik av regeringen som hör till mediernas granskningsfunktion. Jag menar också mer 
eller mindre naturligt att statsminister Lipponen eller Persson får stå som centralfigur för mediernas 
granskning av regeringsmaktens utövande. Dagens Nyheter går dock, enligt min uppfattning, 
exceptionellt långt i sin totala fokusering på statsministen både i rubriker och löpande texter: 
"Persson beredd svettas" (13/12), "Premiereserven är kruxet. Perssons limbodans" (18/12). I den 
förstnämnda görs minst 12 referenser till statsministen och i den nyss omtalade hörnan (18/12) fmns 
mer än 10 referenser till statsminister Göran Persson, Göran Persson, han etc. Denna fixering vid en 
enda politisk företrädare som epicentrum gör, enligt min bedömning, att den politiska sfären i övrigt 
står helt utanför debatten. Begreppet personifiering som det ofta används i medieforskningen, får här 
en för min studie oavsedd exemplifiering, en dubbel-(s)ad Perssonifiering. 

Dramatisering 
Det genomgående schemat i Dagens Nyheters ekonomistiska framing av EMU-problematiken är det 
väl kända dramatiska grundelementet hot och löfte. Hoten härstammar framför allt från den inter
nationella valutahandeln (en piska) vars undanröjande står att finna i EMU (morot). Jag menar att 
argumenteringen är påfallande ensidig då tidningen både på nyhetsplats och i åsiktsinslag väljer att 
enbart föra fram ekonomiska argument som talar för ett medlemskap omgående, något som jag tolkar 
som den gemensamma redaktionella hållningen, Valet av vissa argument och inte andra, valet vissa 
sagesmän men inte några med motsatt ståndpunkt gör att en redaktionell varudeklaration vore på sin 
plats. Förvisso är Lars Calmfors' debattartikel att betrakta som ett balanserande inslag, men därvid
lag är det min bedömning mer tal om en artikel som är svår att avvisa än som ett uttryck för en med
veten ansträngning att låta olika röster komma till tals i tidningen. 

Empirinära teoretiska begrepp 
De empirinära teoretiska begrepp som denna analys tillför kan kanske sammanfattas genom att just 
ställa debatten som begrepp mot kampanjen som företeelse, valfriheten mellan politiska alternativ 
mot en låsning till en enda utväg, saklighet mot en dramatisering, försök att fånga komplexiteten mot 
långtgående förenkling, en respekt för demokratins krav på genomlysning och debatt mot en tidshets 
som kanske döljer något. 

OPINIONER/ 
DEBATT 

KAMPANJ 

ALTERNATIVA VAL INGEN VALFRIHET 

SAKLIGHET DRAMATIK 

KOMPLEXITET FÖRENKLING 

DEMOKRATIN 
MÅSTE HA 
SIN GÅNG 

HÖGHASTIGHETS
KULTUR 
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12.3 Europeisk politisk kommunikation om EMU 

Närstudien om EMU visar på intressanta former för europeisk politisk kommunikation, även om alla 
tidningarna inte har valt samma form eller innehåll för sin bevakning. 

Valutakrisen som politiskt eller valutatekniskt problem 
I fråga om bevakningen av valutakrisen 1993 är det paradoxalt tidningarna från de länder som senare 
visade sig ha valutor som motstod alla spekulationer, Danmark och Norge, som hade det mest omfat
tande och mest europeiskt inriktade materialet. Politiken och Aftenposten beskriver valutakrisen 
som en ekonomisk mardröm för hela EG, vittnande om upplösning och politisk kris. Tidningarna ger 
en bakgrund till händelseförloppet som ger insikter i de inbördes beroenden länderna emellan, som 
lett till denna ekonomiska mardröm. Representanter för enskilda regeringar, EG-institutioner, 
statsministrar, centralbankschefer och snabbinkallade monetära kommittén avlöser varandra med 
kritik och beröm. I de båda tidningarnas rapportering träder många europeiska källor och elitpersoner 
fram och man ser prov eller brist på politiskt ledarskap. 

Tidningarnas kritik av det monetära samarbetet är inriktat på ländernas tendenser att ty sig till 
nationella, ibland oetiska, lösningar. De stora planekonomiska systemen inom t ex jordbruket och 
oförmågan till handlingskraftiga gemensamma beslut när det verkligen gäller kritiseras också. 

Politiken och Aftenposten uppvisar således likheter. Bevakningen av komplicerade frågor om 
räntenivåer, valutor och växelkurssystemet EMS/EMR presenteras som exempel på europeisk 
politisk kommunikation, där politikens och politikernas roll tydliggörs. 

De två andra tidningarna, Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter, saknar en sådan kontinuitet 
och närhet i form av någon återkommande bevakning i fråga om valutakrisen. Dessutom är det tydligt 
att man ser valutakrisen i ett marknadsperspektiv, där tekniska valutafrågor dominerar. Dagens 
Nyheter uttrycker därtill en grundsyn som förefaller vara att politikerna bör hålla sig undan 
problemen. Bevakningen av lirekrisen aktualiserar åter vad som förefaller vara framing av två varand
ra uteslutande slag, nämligen om man ser frågorna helt i ett marknadsekonomiskt perspektiv eller om 
frågorna också har en europeisk politisk och långsiktig dimension. Framför allt konstrueras i Dagens 
Nyheter kampen runt den italienska liren som ett entydigt marknadsekonomiskt problem. 

Mönstergill bevakning av EMU-processen 
Nyhetsrapporteringen om konvergenskrav och stabilitetspakt visar ambitiösa former av bevakning 
och upplysning om politiska sakproblem, inblickar i förhandlingsprocesser och information om vilka 
aktörer som var verksamma i dessa processer, därtill uppgifter om eventuella konsekvenser för det 
egna landet. Detta är ett av de delfält där samtliga fyra nordiska tidningar skötte sin uppgift på ett 
mönstergillt sätt. 

I Politikens tidsmässigt mer utbredda bevakning, i Dagens Nyheters förhandsrapportering i mitten 
av oktober och i de förhoppningar som knyts till toppmötets resultat, i Hufvudstadsbladets press
grannar skildras den europeiska politiska processen runt EMU-projektet som en ansvarsfull och 
maktpåliggande utveckling. 

Rapporteringen ger inblickar av det sammansatta EU-systemet och de framväxande strukturerna 
runt EMU. Kommissionens arbete med beredning och förslag, finansministrarnas förhandlingar och 
kommande nya roll i bedömningen av eventuella avsteg från 'den rätta vägen', den nya valutakurs
mekanismen (ERM II), planer för övergången till euron ger en bild av hur den institutionella sam-
arbetsstrukturen växer fram. 
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Hufvudstadsbladet är den enda tidningen som markerar att besluten om stabilitetspakten även har 
nationella kopplingar. Allvaret i k raven konkretiseras i omsättningen till Finlands ekonomiska kris i 
början av 90-talet eller till en tänkt framtida ekonomisk chock i den finländska skogsindustrin. Jag 
ser dessa inslag i Hufvudstadsbladet som uttryck för att Finland som medlemsland de facto ligger 
närmare ett medlemskap i EMU än något av de övriga nordiska länderna. 

Sammanfattningsvis blir omdömet om den gemensamma delen av EMU-bevakningen 1996 att de 
fyra tidningarna visar vissa viktiga likheter som samtidigt införlivar viktiga, grundläggande bestånds
delar av europeisk politisk kommunikation. Här ingår först och främst sakfrågorna, nog så kompli
cerade, och aktörerna i det europeiska politiska förhandlingsspelet som av alla framställs som mycket 
centrala. Såväl europeiska institutioner som medlemsländer och enskilda aktörer synliggörs i olika 
roller som strateger, motståndare, medlar etc och deras huvudbestyr är att kompromissa för att för
verkliga EMU-projektet. 

Sen debatt och massiv kampanj 
Detta omdöme gäller inte fullt ut den omfattande publicering som görs i Hufvudstadsbladet och fram
för allt i Dagens Nyheter om den nationella kopplingen till EMU. Här lyser de europeiska proble
men, aktörerna och processerna med sin frånvaro och spelet försiggår på den nationella arenan. Me
dan den finska tidningen återger en sent vaknande debatt om de politiska beslut som förefaller vara 
fattade, är den svenska tidningen fylld av en redaktionell kampanj för ett snart politiskt beslut om in
träde i EMU. Här måste redaktionella förklaringsperspektiv tillgripas för att förstå kampanjens om
fattning och intensitet, såvida man inte anar krafter bakom redaktionen. 

Vattendelaren i europeisk politik 
Vart för då valet av argument Dagens Nyheters kampanj politiskt? Jag tycker att det är svårt att 
förstå hållningen till EG/EU i traditionella politiska termer. Hooghe och Marks (1998) har gjort ett 
försök a tt visa hur politiken i EU kan förstås i delvis andra termer. De menar att det är två projekt 
som varit centrala i framväxten av en politisk gemenskap i Europa sedan 1980-talet. Det ena pro
jektet är marknadsliberalismen som vill skydda ekonomin från politisk inblandning. Länderna 
uppmuntras konkurrera om industrilokaliseringar genom att skapa ett så företagsvänligt klimat som 
möjligt. Det andra projektet är reglerad kapitalism som genom lagstiftning bl a vill tillföra Europa
politiken en social dimension.8 Dessa projekt utgör enligt författarna vattendelaren i europeisk 
politik. De två kända dimensionerna, nationalism contra överstatlighet för Europapolitiken samt 
vänster contra höger från den inhemska politiken ansluter till denna nya vattendelare. I dessa termer 
förefaller DN:s kampanj stödja kombinationen av marknadsliberalism, höger och överstatlighet. På 
den sistnämnda punkten är jag dock mycket osäker, då åtskilligt material är inriktat på att hävda 
snäva nationella intressen i ett nytt nationellt forum, dvs snarare pekar i riktningen nationalism. 

Nyländer (2000) betraktar neo-liberalismen som en "master frame" som ger över
gripande principer för offentligas agerande men också för individernas uppträdande. Det europeiska 
systemet tenderar att låta endast de grupper som är relevanta för den neo-liberala avregleringen delta i 
beslutsprocessen.9 DN förefaller ha styrts av en sådan master frame i sin EMU-bevakning. 

Tiden som metafor 
Ett sista förbryllande element i Dagens Nyheters kampanj präglade satsning är den återkommande 
appellen TIDEN: 
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- analysen på ekonomisidan (12/10) anför "spekulationer om en nära förestående 
anslutning av den svenska kronan till ERM... " 
- DN Special (14/11) skriver att "Rykten snurrar på valutamarknaden om att Sverige 
snart tänker följa efter". 
- Ledaren (19/11) framhåller att det saknas skäl att dröja med beslutet...". 
- uppföljaren på den italienska lirekrisen uttrycker att "Det betyder att Sverige bara 
har 37 dagar på sig... ". 
- chefredaktörens hörna (18/12) avslutas med meningen " Den (regeringen) har bara 
några dagar på sig... ". 
- nyhetsartikeln "Besked i vår i EMU-frågan. Datumet klart. Statsministern vet när 
han ska säga sin mening". Artikeln avslutas med upplysningen att "Innan Persson 
tar ställning vill han bland annat se vad som händer på andra håll i Europa... Sedan 
kommer han att ta ställning - och tillkännage den på en redan bestämd dag mellan 
februari och maj nästa år ". 

Sett i relation till tidigare inslag i närstudierna verkar distinktionen politiskt tålamod respektive 
handling nu vara en utslagsgivande aspekt i europeisk politisk kommunikation. Dagens Nyheters 
tidsnöd är svår att förstå mot bakgrund av EMU-projektet som inte bara är särdeles komplext utan 
även ett långsiktigt politiskt spörsmål. Möjligen ligger en förklaring inbyggd i det marknads
ekonomiska analytiska mönstret där snabba beslut prioriteras, före exempelvis demokratins krav på 
att handlingsalternativ framläggs, ventileras och vägs mot varandra. Men tidspressen framställs som 
så överhängande att det för mig förefaller behövas något ytterligare för att öka förståelsen av den. 

Ett uppslag till sådan förståelse finner jag i Johannessons (1992) analys av metaforernas makt och 
tiden - "den stora klockan " - som metafor för människans förmåga att planera och skapa en högre 
ordning" (Johannesson 1992, sid 53). Klockan, timglaset, gong-gongen fyller rollen som metafor för 
"en rörelse mot en bestämd och avgörande punkt som ingenting kunde hejda (Ibid., sid 57) 
Metaforer fyller viktiga roller i kommunikationen, de vitaliserar och engagerar. Samtidigt förenklar de 
alltid och döljer alltid något. 

Den utestående frågan är om Dagens Nyheters höghastighetskultur döljer något. Jag menar att en 
berättigad fråga blir vems ärenden Dagens Nyheter går? Är det inte mera en kontroll av information 
och debatt kombinerat med marknadsföring av näringslivsintressen snarare än öppen och fri publi-
cistik till förmån för demokratins vitalitet. Jag erinrar mig här min tidigare referens till Altschulls 
(1995) propåer om den fjärde aktören i politisk kommunikation och till Curran (1994) som varnar för 
en övertro till privata medier. 

I termer av avhandlingens nyckelbegrepp ligger det nära till hands att parafrasera: det är 
knappast tal om en europeisk, än mindre en politisk framing av EMU-frågan, knappast heller tal om 
kommunikation i vedertagen mening. 

12.4 Empirinära teoretiska begrepp om europeisk politisk kommunikation 

Det är åter dags att samla upp de empirinära teoretiska begrepp som vuxit fram ur de olika analy
serna av texter från bevakning av EMU-frågan. Som framgått av de tidigare analyserna i detta kapitel 
har EMU-frågan åtföljts av oenighet på ett europeiskt plan, folkligt motstånd och meningsbrytningar 
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på den nationella nivån, debatter och kampanjer. De empirinära begrepp som fötts ur analyserna, 
utöver tidigare begrepp som också varit tillämpliga, försöker fånga detta. 

Jag tvekar när det gäller att föra in sådana begrepp som kunde förknippas med egna politiska 
ställningstaganden, dvs höger/vänster, överstatlighet /nationalism och nu senast i anslutning härtill 
marknadsliberalism/reglerad kapitalism. Naturligtvis kan denna typ av egna värderingar lysa igenom i 
val och placering av andra begrepp, vilket jag försökt förhålla mig medvetet till. Här fyller begreppen 
primärt funktionen att på en analytisk nivå beskriva Europabevakningen och ledstjärnan är europeisk 
politisk kommunikation, i anslutning till teoretiska och empiriska genomgångar i kapitel 2. Vad 
förefaller, att döma av tidningarnas innehåll, vara drivkrafterna bakom det europeiska bygget? 

Tablå 12:1: EU i nordiska dagstidningar: 
kommunikation om valutapolitik 1993 och 

POLITIKENS LAGAR 

UPPMÄRKSAMMA 
FOLKLIGT MOTSTÅND 

SOLIDARITET 
INOM EG 

MÅNGA KRITISKA 
RÖSTER 

AKTÖRER FRAMTRÄDER: 
LÄNDER, INSTITUTIONER 
MEDBORGARE, POLITIKER 

POLITISKA BEVEKELSE-
GRUNDER 
SYNLIGGÖRS 

INSTITUTIONELL 
ORGANISERING 

INRE EUROPEISK DYNAMIK 
POLITISK REAKTION 

OPINIONER/DEBATT 

ALTERNATIVA VAL 

SAKLIGHET 

KOMPLEXITET 

EG/EU MED EN POLITISK OCH 
SOCIAL ORDNING 

DEMOKRATIN 
MÅSTE HA SIN GÅNG 

retiska empirinära begrepp om europeisk politisk 
96. 

MARKNADENS LAGAR 

DÖLJA 
FOLKLIGT MOTSTÅND 

NATIONELLT EGOISTISKA 
DRIVKRAFTER 

UNDANTRÄNGD 
KRITIK 

AKTÖRER OSYNLIGA 

MOTIV OTYDLIGA 

EU DUNKELT/ 
GÅTFULLT 

GLOBALT 
EKONOMISKT BEROENDE 

KAMPANJ 

INGEN VALFRIHET 

DRAMATIK 

FÖRENKLING 

EG/EU SOM MARKNADS
LIBERAL ORDNING 

HÖGHASTIGHETS
KULTUR 
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Förteckning över artiklar om EG och EMU 1993 Appendix 13:1 

Rubrik/underrubrik 

- Systemskifte uden nye ideer 

Vaelgerne svigtes af S og R 

- Femte offer for valutastorm 
Efter irsk devalvering er der 
Nervositet for krone og franc 

- Glaede over tysk rente-nedsaettelse 
Ministre::vigtigt signal om vilje 
Til at forsvare valutasamarbejdet 

- Ingen EMU uden franc i EMS 

- Små fordele ved montunion 
Kritisk forskerrapport om 0MU 

- Europas skasbne (sv: öde) 
Hojt spil i Europa 

- Unionens plager 

- Toget valgte et andet spor 
Der er for fa, der er rede 

- Belgien i krise 
Maastricht-traktat skaber problemer 

- Debuten på stora EG-scenen 

- Irländska krisen fjärde på kort tid 

- Myten om den offentliga sektorn 

- Sdp:s primärval: Också Iloniemi, 
Ahde och Paasio föreslås 

Placering/ Genre 

Debatt 

Utrikes 

Näringsliv 

Näringsliv 

Näringsliv 

Kroniken 
(avi l:an) 

Näringsliv 
Krönika 
Debatt 

Utrikes 

Ledare 

Näringsliv 

Debatt 

Inrikes 

- Föreslår en nordisk valutaunion i EF Näringsliv 

- Helmut Schlesinger tilfreds med Utrikes 
rentenene. Men prisene bekymrer 

- Nederländsk ja til Norges EF-soknad Näringsliv 

- Enat Sverige mot nytt EG Inrikes 
Inte mycket är sig likt när Dinkelspiel 
knackar på Gemenskapens dörr 

- Inga undantag för Sverige Näringsliv 

- EG-knut löst Inrikes 
Enighet om talet inför ministerrådet 

- En bra start i Bryssel Ledare 
Det svenska anförandet friar mindre till 
hemmapubliken än man kunde ha befarat 

Kanal 

Dansk 

EP-ledamot 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Ritzau 

Redaktionen 

Datum 

30/1 (POL) 

1/2 

5/2 

5/2 

3/3 

Dansk ekonom 4/3 

Redaktionen 

Debattör 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

FNB/ 
Reuter/AP 
Finsk 
professor 
Redaktionen 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel/ 
redaktionen 

Korre 
Bryssel 
Redaktionen 

Redaktionen 

(HBL) 

10/3 

13/3 

25/3 

2/2 

2/2 

9/3 

2/4 

28/1 (AFT) 

29/1 

23/3 

24/1 (DN) 

28/1 

29/1 

2/2 
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- Tumult till franska valet 
Irlands devalvering belyser bräckligheten i 
växelkursmekanismen - små steg löser inget 

- EG-kommissionen i Sverige 
Bildt och Wibble diskuterade framtida 
Ekonomiskt samarbete 

2:a ledare 

Inrikes 

Förteckning över artiklar om EG och EMU 1996 

- Fiere lande klar til 0MU'en Ekonomi 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

2/2 

2/2 

4/11 (POL) 

- Erhvervskalender: Blodt svensk 0MU-nej Ekonomi 

- Italien kan blive et nyt Jugoslavien Utrikes 

- Ny usikkerhed om 0MUen Ekonomi 
Opgor om lirens optagelse i EMSen -
0konomi-ministrene kaldt til krisemode 

- Europas svar på dollartegnet 1 :a sida 

- 0MUen ved at falde på pläds Ekonomi 
Enighed om stabilitetspagt på vej 

- Tyskland gor klar til euroen Ekonomi 
Positiv reaktion på EU-topmode 

- Pres på graesk regering Utrikes 
Offentligt ansatte i 24 timers strejke 

- Komi varnar för deflationsfaran Inrikes 
Historien visar om ERM-kopplingen var rätt 

- Sdp bör bli mera lyhört Pressgrannar 

- Nattmangling om lirans kurs 1 :a sida 
Italien pressas hårt om lirans EMU-anknytning Utrikes 

- Centerns svenska val blev en fars Inrikes 

- Kari Häkämies: Esko Ahos EMU-åsikter Inrikes 
sent påtänkta 

- Ifall Tyskland och Frankrike Ledarsida/ 
inte finner varandra Pressgrannar 

- Dublinkonferensen går till historien Ledarsida/ 
Pressgrannar 

- EU-ledare stakar ut riktlinjer för EMU 1 :a sida 

- Lipponens experter vill utreda Inrikes 
effekterna av EMU-alternativen (avi 1 :a sida) 
Akademiska EMU-gruppen tänker inte 
ge färdiga svar 

- EMU:s stabilitetspakt avgörs Näringsliv 

- Politiskt övervägande i EMU-disciplinen Ledarsida/ 

Ritzau 

Korre 
Rom 
Korre 
Bryssel 

Korre 
London 
Korre 
Bryssel/Dublin 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 

FNB 

4/11 

25/11 

25/11 

13/12 

13/12 

18/12 

18/12 

4/11 

Redaktionen/ 
FNB 

Redaktionen 

FNB 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Utsänd 
Dublin 
Redaktionen 

(HBL) 

Ledarsida/Redaktionen 19/11 

25/11 

25/11 

25/11 

13/12 

13/12 

13/12 

13/12 

13/12 

18/12 
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- Lösare än en tvångsskjorta 

- Dublin förstärkte EMU-tron 

- Allas framgång 

- Ny EU-valuta i omlop 

- Knallhardt EU-press mot lire 

- Valutastrid på EU-toppmötet 
Strid om disiplin truer EU-fred 

- Major til Dublin med bremsen på 

Pressgrannar 
Ledarsida/ 
Pressgrannar 
Ledarsida/ 
Pressgrannar 
Ledarsida/ 
Pressgrannar 

Näringsliv 

Näringsliv 

Utrikes 

Utrikes 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

AP (foto) 

Korre 
Bryssel 
Korre 
Bryssel/Dublin 

Korre 
London/Dublin 

18/12 

18/12 

18/12 

12/10 (AFT) 

25/11 

13/12 

13/12 

- Utrymme för fler sänkingar Ekonomi 

- Regler för euron finslipas. EU-kommissionen. Ekonomi 
Förslag om ny lagstiftning kan antas nästa vecka. 

- Sverige kan tvingas låsa kronan. 
Riksbanken ett ljun i valutastormen 

DN Special 
Avi l:an 

- Utredning om EMU presenteras. Valutaunionen.Ekonomi 
Regeringen får rekommendationer av kommission. 

- EMU ger snabb trovärdighet. Ledare 
En valutaregion kan inte ersätta egen bättring 
men väl påskynda förtroendet för den. 

- Hamiltons kritik träffar fel. Carl B. 
Hamilton blandar ihop värderingar. 
och analys i EMU-frågan, skriver Lars Calmfors 

DN Debatt 

- Krismöte om lirens låsning. Ekonomi 
. Växelkursmekanismen Oenighet in i det sista. 
om valutans värde 

- Räntorna och kronan kan påverkas. Sverige. Ekonomi 
Ökat tryck på att följa med i växelkursmekanismen 

- "Ta ansvar för EU:s försvar". Sverige borde DN Debatt 
engagera sig mer i EU:s gemensamma 
säkerhetspolitik, skriver Frankrikes utrikesminister 

- Persson beredd svettas. Möte i Dublin. 
"Det finns viktiga konflikter att lösa". 

- Föreställningar om EMU-valet 

- Besked i vår i EMU-frågan 
Datumet klart. Statsministern vet 
när han ska säga sin mening. 

Inrikes 

Ledarsida 
Hörna 
Inrikes 

- Premiereserven är kruxet. Perssons limbodans. Inrikes 
Budgetknep kring pensionerna säkrar EMU 

Redaktionen 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

Svensk 
forskare 

Korre 
Bryssel 

Redaktionen 

Fransk 
regerings
medlem 

Korre 
Bryssel/Dublin 

Redaktionen 

Redaktionen 

Redaktionen 

12/10 (DN) 

12/10 

4/11 

4/11 

19/11 

19/11 

25/11 

25/11 

13/12 

13/12 

18/12 

18/12 

18/12 
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Kap 13: Närstudiernas resultat - europeisk politisk kommunikation 

I detta kapitel vill jag sammanfatta resultaten av de tre närstudierna och diskutera i vilken 
utsträckning närstudierna bidrar till en djupare förståelse av likheter och skillnader mellan de 
nordiska tidningarna och av de olika förklaringsperspektivens betydelse. 

Vidare vill jag utnyttja de observationer som görs i närstudierna i termer av s k empirinära 
teoretiska begrepp för en mer ingående analys av begreppet europeisk politisk kommunikation. 

13.1 Resultat av närstudierna i ett komparativt perspektiv 

Tillbakablick på huvudstudiens resultat 
Vid en gemensam värdering av de olika förklaringsperspektiven i huvudstudien sätter jag de redaktio
nella besluten i centrum. Tidningarna väljer att bevaka ett ämne, en aktör, en institution eller en rela
tion och ge dessa frågor en viss framing, t ex genom en viss ideologisk inramning eller genom att an
knyta till någon specifik problembild. Detta kallas ofta för ett selektionsperspektiv (Hjarvard 1995b). 
Många av dessa redaktionella beslut fattas mer eller mindre medvetet, tillhör det som sitter i väggar
na. 

Dessa redaktionella aspekter på urval och betydenhet, dvs framing, antar jag till en del vara utslag 
av nationell politisk kultur. Både läsare och redaktioner är en del av respektive lands politiska kultur: 
många röster och europeiskt perspektiv i Danmark, säkerhetspolitik, men också ekonomi i Finland, 
fiske, distrikt och internationella frågor i Norge och EG/EU som ett ekonomiskt projekt i Sverige är 
exempel som använts i analysen av huvudstudiens resultat (avsnitt 8.3.2). 

Det nationella förklaringsperspektivet ser jag således som en indirekt påverkan på de redaktionella 
besluten, att man bevakar vissa teman och inte andra, att man t ex bäddar in frågorna i ett nationa
listiskt, materiellt perspektiv eller att man ger frågorna en vidare europeisk innebörd. Framing av det 
europeiska kräver en nationell nyckel för att kunna öppnas upp och förstås. Hjarvard kallar detta 
synsätt för ett konstruktionistiskt och Shoemaker och Reese (1996) talar om ett annat forsknings-
paradigm när man närmar sig innehållets beroende av förhållanden i samhället. De båda synsätten 
hänger samman och kan ses som en fråga om forskningens fokus, om val av tyngdpunkt i analyser. 

För bevakningen av EG/EU förefaller respektive lands relation till EG/EU vara av särskild bety
delse. I stort kan denna tanke sägas få stöd i den kvantitativa innehållsanalysen. 1993 är det relatio
nerna mellan EG och det egna landet, dvs medlemskapet, som dominerar de tre ansökarländernas 
tidningar. 1996 har i de två nya medlemsländernas tidningar ett specifikt politikområdc tagit över 
som dominerande teman, det tema som tycks uppfattas som den tyngst vägande relationen mellan 
Finland och Sverige visavi EU, nämligen frågan om ett medlemskap i valutaunionen EMU. I det land 
som inte blev medlem av EU, dvs Norge, träder bevakningen av integrationens inre vardagliga liv till
baka och det som kvarstår är i huvudsak relationen mellan EU och yttervärlden samt mellan EU och 
det egna (ofta drabbade) näringslivet. 

Det som inte lika vackert passar in i detta förklaringsperspektiv är den danska tidningens särställ
ning i form av ett mera utpräglat europeiskt perspektiv både 1993, när Danmark ensamt är medlems
land - därtill ordförandeland - och 1996, när Danmarks medlemskap är tydligt begränsat. Här kan 
nationella särdrag, politisk kultur, vara avgörande. Mitt förslag blir att politisk debatt om det danska 
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medlemskapet och hur detta utövas spelar en större och allvarligare roll i det danska samhället än i de 
övriga nordiska länderna och att därmed samarbetet i egentlig mening vinner plats före nationella och 
pekuniära intressen. 

Den europeiska kontexten sammanfogas i den redaktionella kontexten, via mekanismer som 
grundläggande föreställningar om vad samarbetet går ut på som i sin tur påverkar nyhetsnätets ut
formning, nyhetsvärdering och de valda källornas anknytning till vissa ämnen. Den europeiska kon
texten liksom den nationella påverkar innehållet via redaktionella förhållningssätt och beslut, vilket 
också framgår relativt tydligt av den kvantitativa innehållsanalysen. 

Att den europeiska kontexten också påverkar redaktionernas syn på politik i någon djupare me
ning är inte något som tydligt framgår av den kvantitativa innehållsanalysen. Finns det olikheter i sy
nen på det europeiska samarbetet, baserade på outtalade antaganden om vad det hela handlar om eller 
borde handla om ? Detta är en av de frågor som jag försöker utreda härnäst i anslutning till de när
studier som redovisats tidigare inom tre avgränsade ämnesområden. 

Avhandlingens huvudfråga - om det uppstår en europeisk politisk kommunikation i bevakningen 
av det europeiska politiska och ekonomiska samarbetet, ett perspektiv som kompletterar och vidgar 
den tidigare nationella debatten - bildar fokus för fortsatt diskussion och analys. Frågan vidgas med 
hjälp av närstudierna till en analys av de symboliska dimensioner längs vilka den europeiska politiska 
kommunikationen kan förstås. 

Stöd och fördjupning 
På samtliga punkter har närstudierna, de fördjupade kvalitativa analyserna, gett en tydligare diffe
rentiering av skillnader mellan de nordiska tidningarna. Närstudien av det utrikespolitiska materialet 
visar att Politiken förmedlar hur EG/EU: s utrikespolitik spänner över flera områden än Balkankrigen 
och Mellersta Östern, vilket i sig är viktiga inslag när det gäller att skapa legitimitet. Vidare framgår 
det i Politiken att det förekommer ett omfattande pussel mellan EG/EU och en mångfald internatio
nella aktörer. Slutligen synliggörs att i ett medlemsland som Danmark även det nationella politiska 
arbetet inriktas mot att på olika sätt påverka det europeiskt initierade freds- eller biståndsarbetet och 
att detta kan ha betydelse även för europeiska medlemsländer. Här skiljer sig Politiken åter från de 
andra tidningarna genom att innehållet tydligare utgår från övergripande gemensamma mål för 
EG/EU:s utrikespolitiska strävanden. 

Analysen av det material som handlar om EG/EU:s miljöpolitik visar på liknande tendenser. Dels 
framgår här bredden och djupet i Politikens bevakning av miljöfrågor, dels blir perspektivet att miljö
frågorna innefattar problem som bara går att angripa gemensamt, d v s på europeisk nivå eller på 
global nivå. På samma gång exponeras också de inneboende konflikter som är närvarande i på den ena 
sidan krav på tillväxt och på den andra krav på hållbar utveckling och anständiga sociala villkor. Det
samma gäller immanenta konflikter mellan u- och i-länder, mellan USA och Europa och inte minst 
interna konflikter inom EG/EU-strukturen: mellan Ministerråd - Kommission - Europaparlament -
medlemsländer - företrädare för miljö- och konsumentintressen osv. 

I närstudien om valutaunionen EMU finns prov på mer europeiskt inriktad journalistik i samtliga 
de undersökta tidningarna, när det gäller bevakningen i stort. En bekräftelse på möjligheterna således 
att relatera bevakningen av det europeiska samarbetet även till de mål som samarbetet bygger på. 

Närstudien om EMU visar vidare bl a på det kontroversiella i EMU. EMU ingår i Maastricht
traktaten och förknippas av många med en strävan mot en federal europeisk stat, dvs med över
statlighet och politisk centralisering och är i hög grad omstridd i många länder. Men ett förpliktande 
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samarbete innehåller också en komponent av gemensamt ansvar som medierna uppmärksammar; alla 
fastnar inte i renodlade marknadsaspekter av EG-samarbetet. 

Denna tredje närstudie visar därutöver på skillnader i bevakningen av de nationella aspekterna av 
valutapolitiken. Nyheter och debatt i tidningar kan ta formen av en granskning av regeringens redan 
fattade beslut eller forma sig till en massiv redaktionell kampanj för en oundviklig och snar anslut
ning till valutasamarbetet. Även det nationella perspektivet har skilda bottnar. 

F örklaringsperspektiven 
I de analyser som företas i de tre närstudierna är det komparativa perspektivet fortsatt vägledande. 
Med samma kausala tänkande som förut i huvudstudien ser jag det som tänkbart att likheter och 
skillnader i innehåll kan förstås i termer av europeiska och nationella influenser i tillägg till, tätt sam
manvävda med den redaktionella kontexten. På ett flertal punkter kan resultaten bäst förstås med 
åberopande av tanken att nationella förhållanden påverkar innehållet. Några exempel från närstudien 
om utrikespolitik kan belysa tankegången . 

I bevakningen av Balkan visar sig Danmarks långa medlemskap i EG, landets ställning som ord
förandeland, de danska insikterna om EG som en aktör på skilda områden och den danska kulturen 
att öppet diskutera EG:s agerande påverka bevakningen. Skillnaderna i de nordiska tidningarnas 
bevakning av Balkan-krigen skulle således bättre kunna förstås i termer av nationella förhållanden, 
däribland relationen till EG, mindre av medvetna redaktionella val. 1993 var en avgörande period i 
utvecklingen av krisen på Balkan och jag menar att de nationella medierna kunde ha spelat en tyd
ligare opinionsbildande roll, t ex i synliggörandet av olika fredsförslag, i flera länder än vad de att 
döma av denna studie gjorde. 

Nationella inställningar till det europeiska försvarssamarbetet förefaller ha influerat 
tidningarnas bevakning. Den sedan länge förda svenska neutralitetspolitiken verkar ha spelat in när 
det gäller den svenska tidningens ovilja att närma sig ämnet europeisk försvarspolitik. Det finns en 
svensk nationell tradition av konsensus och icke-debatt i denna sedan länge känsliga fråga, som ju 
dessutom historiskt varit avgörande just för Sveriges relationer med EG. Natomedlemmarna Danmark 
och Norge samt Finland med uttalade Nato-ambitioner och bistra upplevelser av grannen i öst präglas 
inte av samma tystnadens kultur i nuläget. 

När det gäller bevakningen av europeisk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik bör det ha fram
gått att det i stor utsträckning förefaller styras av nationell medvetenhet: historiska erfarenheter 
inom försvars- och säkerhetspolitiken, nationell politisk kultur, utrikespolitiska traditioner och etab
lerad nationell ideologi - överideologi - inom området, dvs nationella faktorer av olika slag verkar be
stämmande för mediernas innehåll. 

Både den finska och svenska tidningen fokuserar på de initiativ som de bägge ländernas regeringar 
tagit inför Minitoppmötet för att kunna hantera den speciella svenska och finska oviljan att delta i 
militära samarbetsprojekt men väl i projekt som syftar till civil krishantering, vilket också ger stöd åt 
det nationella förklaringsperspektivet. 

Den franske presidentens resa till Mellanöstern och den bevakning som blev följden i de nordiska 
tidningarna uppfattar jag som ett exempel på hur innehållet styrs av händelseutvecklingen i det euro
peiska samarbetet. Framställningen av Norges möjligheter att agera i Mellanöstern är på motsvarande 
sätt ett uttryck för att medier är en del av den nationella självbilden. De norska erfarenheterna från 
framgångsrik medling i området sätter sin stämpel på Aftenpostens framing av EU:s roll i f reds
arbetet. Den återkommande uppmaningen till debatt, engagemang och påverkan av EU:s besluts
processer i den danska tidningen uppfattar jag alltmer som en del av den danska politiska kulturen. 
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Det är svårt att på motsvarande sätt tänka sig att bevakningen av EU: roll i Mellersta Östern, eller 
snarare avsaknad därav, skulle kunna härledas till redaktionella förklaringsperspektiv. 

I närstudien om miljöpolitiken visas hur nationella och redaktionella influenser ibland är oskilj
aktiga. Både Danmark och Norge är sjöfartsnationer och olje- och gasleverantörer, något som 
eventuellt förklarar varför just dessa två tidningar, Politiken och Aftenposten, så tydligt uppmärk
sammar EG-initiativet för ökad sjösäkerhet. Ett nationellt arbetsmarknads- och näringlivsintresse gör 
i så fall frågan till något som en betydande del av tidningarnas läsare kan vara speciellt intresserade 
av. Därmed är just i detta fall nationella och redaktionella förklaringsperspektiv tydligt samman
vävda. En DN-artikel om lobbyorganisationen EEB ser jag som ett illustrativt exempel på hur en 
aktuell motsättning i ett ytterst angeläget europeiskt miljöproblem omformuleras till att vara en 
enbart svensk fråga, om än fortfarande lika angelägen. 

När i denna nordiska jämförelse Politiken avviker, så ligger det dock nära till hands att föreställa 
sig detta som förknippat med Danmarks avvikande situation 1993, jämfört med de tre andra län
derna. Som tidigare redovisats är det danska långvariga medlemskapet, ordförandeskapsrollen och den 
kommande folkomröstningen 1993 samhällsstrukturellt baserade inslag som kan bidra till förståelsen 
av de skillnader som uppträder mellan tidningarna i Huvudstudien. Det är troligen samma förhåll-
landen som kan förklara Politikens särställning i närstudien av miljöfrågorna. Så långt som detta 
resonemang är trovärdigt så är det en kombination av ett europeiskt och ett nationellt/relationellt 
förklaringsperspektiv som ser ut att ha ett inflytande på Politikens överlägsna bevakning. Märk
värdigt nog så tycks för de två nyblivna medlemsländerna ett tvåårigt medlemskap inte vara till
räckligt för att de europeiska förklaringsperspektiven ska göra sig gällande i förhållande till de 
nationella, ekonomiska. 

Något som den danska tidningen genomgående har närmare till är själva det politiska livet. Jämfört 
med Politiken saknas i de övriga tre den beredning och debatt som hör det politiska arbetet till, som 
är nödvändigt för att förstå vad som pågår. De nationella parlamenten tycks inte spela någon roll, 
ingen debatt, inga utspel, inget tilltal av läsarna/medborgarna eller falanger för eller emot bestämda 
förslag eller samarbetets färdriktning mer generellt. Inte heller de två nya medlemsländernas särskilda 
utskott för hantering av Europasamarbetet, Stora Utskottet i Finlands Riksdag och EU-nämnden i 
Sveriges, har några synliga uppgifter eller någon roll i EU:s miljöfrågor, inte heller i det utrikes
politiska samarbetet. När de egna ländernas ministrar rapporteras ha deltagit i ett eller annat minister
möte i EU bidrar rapporteringen knappast till att någon sakfråga får vare sig djup eller bredd. Åter 
kan vi här tänka oss att Danmarks långa medlemskap och speciella politiska kultur har inverkat på 
Politikens vaksamhet även på de inhemska europaanknutna politiska processerna. 

13.2 Bidrag till en teoretisk diskussion om europeisk politisk kommunikation 

13.2.1 Teoretiska begrepp som undersökningen vilar på 

Den teoretiska bakgrunden 
I kapitel 2 tecknas den teoretiska bakgrunden till min undersökning i anslutning till forskningstradi
tionen Medierna i samhället (Media and Society). Det handlar bl a om föreställningen att sam
hällsförändringar, inte minst genomgripande sådana som den europeiska integrationen, bör påverka 
medierna på många olika sätt (Downing 1996). Men jag menar att medier också påverkar samhälls
utvecklingen och att det finns anledning att närmare betrakta detta ömsesidiga beroende. Den kompa
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rativa ansatsen bygger på dessa teorier, främst genom antagandet att nationella samhällsförhållanden 
påverkar medierna (en makroansats). 

Politik antar jag vara en fråga om att bevaka egenintressen i samhället - en strategisk ansats - men 
också en arena för samtal om problem som behöver lösas på olika nivåer -en kommunikativ ansats 
(Eriksen och Weigård 1998). Politisk demokrati omfattar medborgarstyrelse, byggd på fri åsikts
bildning, rättsstat och handlingskraft (Petersson et al 1999). 

I min uppfattning om demokrati spelar medierna en avgörande roll; de bör ses som en integrerad 
del av det politiska livet, vi har en mediebaserad demokrati (Hjarvard 1995b). Denna syn ger 
mediernas innehåll om EG/EU en viktig roll i transnationell politik, där nationella och europeiska 
aktörer utövar politisk makt på en avlägsen europeisk nivå (Thompson 1994). Internationella - och 
transnationella - dimensioner av mediers innehåll är fundamentala, i betydelsen att medborgarna mer 
eller mindre saknar alternativ. På den europeiska politiska arenan finns nämligen få medier med 
uttrycklig europeisk inriktning eller spriding, varför de nationella medierna, inte minst ledande 
dagstidningar får en viktig roll för bevakningen av europeiska. 

Mediernas förutsättningar att fylla alla de roller som tillskrivs dem i normativa demokrati
teorier är begränsade, då nya förutsättningar råder i samhället och i mediesystemet. De svårigheter 
som möter de nationella medierna när det gäller att lösa uppgiften att bevaka EG/EU har belysts av 
flera forskare, som utgått ifrån synliga brister i idealbilden av en liberal demokratisk modell (Scudson 
1995, Elliot et al 1983). Golding 1990 ser hinder som motverkar politisk kommunikation och menar 
att de liberala idéerna behöver omprövas. 

Det nationella egenintresset dominerar ofta mediernas försök att ge sammanhang åt EG/EU. 
Att döma av utländska studier är detta ett utbrett problem (Gerhards 1993, Wolton 1997 samt 
Anderson och Weymouth 1999). Min undersökning bidrar med liknande nedslående empiriska 
regelbundenheter - det starka nationalistiska och materialistiska inslaget. Underlag för en ljusare syn 
är den danska tidningens förmåga att bevaka, kommentera, öppna för debatt och analys, kort sagt 
representera den normativa idealmodell som är utgångspunkten för undersökningens huvudfråga. 

Politisk kommunikation handlar sidst och slutligen om medborgarnas möjligheter att delta, dvs 
inte bara om politiker och medier. Möjligheterna för politiker på europeisk nivå att etablera en dialog 
med medborgare i andra europeiska länder är som nämnts små, bl a på grund av strukturella förhål
landen inom medierna. Dahlgren (1999a), Habermas (2000), Blumler (1990), Keane (1991), Curran 
(1996) och andra forskare åberopas när det gäller synen på den medierade kommunikationen som 
konstitutiv för medborgarnas möjligheter att medverka i den politiska beslutsprocessen. 

Politisk demokrati, mediernas roll i den politiska kommunikationen är gemensamma nämnare för 
de nyss nämnda tänkarna. De har gett impulser till mina egna funderingar om vilka möjliga konse
kvenser ett förpliktande EG/EU-medlemskap får för offentligheten, dess sammansättning, öppenhet 
och mångfald. Hur omformas det offentliga samtalet när en del av den nationella suveräniteten för
flyttas till Bryssel och demokratin får annorlunda, otydligare strukturella och representativa villkor? 
Vilka möjligheter erbjuds att påverka val mellan alternativa politiska lösningar i genomförande av 
beslut eller utkrävande av ansvar? Vad kan medierna göra för att motsvara förväntningarna under 
radikalt nya villkor? Den inledande teoretiska genomgången för mig över till aktuell forskning om 
normativa krav som bör ställas på ledande dagstidningar som bevakar det europeiska sam
arbetet. Här är enigheten, inte minst bland professionella journalister, betydande om att bevakningen 
måste utvecklas och samarbetet göras begripligt och angeläget för medborgarna. Ur de teoretiska 
genomgångarna och intervjustudierna föds begreppet europeisk politisk kommunikation, 
undersökningens egentliga kärnbegrepp. 
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För förståelsen av innehållet i m edierna måste det för ändamålet särskilt viktiga lyftas fram; de 
symboliska och värderande inslagen i medier spelar härvid roll. Jag använder framing som en sam
lingsbeteckning för teorier som tar avstånd från en naiv avbildande syn på journalistik. Studier av 
innehåll om EG/EU blir studier av framing. Kring detta konstruktionistiska perspektiv råder numera 
en viss samstämmighet bland massmedieforskare. Inom ramen för denna konsensus ryms dock många 
olika synsätt och utgångspunkter. Jag preciserar min ståndpunkt i anslutning till Entmans (1993) 
genomgång av begreppet framing. Härmed läggs tonvikten vid den sammantagna effekt som urval och 
indikerad/anvisad betydenhet får för innebörden av innehållet i nyheter och mediedebatt. Ett synsätt 
som tilldelar kvantitativa ansatser en viktig roll när det gäller att analysera mediers innehåll, men 
också öppnar för mera ingående studier av det sammanhang som innehållet ingår i och blir en del av. 

Den nationella betoningen i nordiska tidningars bevakning kan uppfattas just som försök att göra 
nyheter och debatt om transnationella förhållanden begripliga och angelägna - domestisering. Men 
jag menar att den överrepresentation av nationellt som en del av innehållet uppvisar också kan 
hänföras till mera grundläggande synsätt rörande det europeiska samarbetets b ev ekels egrunder och 
sättet att se på relationen mellan nationell politik och mellanstatligt samarbete. Den europeiska poli
tiska kommunikationen blir uppenbarligen beroende av både en europeisk och en nationell kontext, i 
tillägg till en redaktionell kontext. 

Att närmare utforska de egenskaper som kan ses som kännetecken på en framväxande europeisk 
politisk kommunikation blir en av uppgifterna i detta kapitel. Jag stöder mig härvid på den teoretiska 
genomgång som jag nyss berört, på Huvudstudiens resultat och - inte minst vad gäller begrepps
bildning - på de närstudier som redovisats i de närmast föregående kapitlen. Jag diskuterar de be
grepp som vuxit fram och åberopar härvid nya teoretiska källor som förhoppningsvis bidrar till för
ståelsen av begreppet europeisk politisk kommunikation och dess förutsättningar. 

Slutsatser av Närstudierna 
Närstudierna ger möjlighet till ingående inspektion av likheter och skillnader mellan tidningarna be
träffande den europeiska politiska kommunikation som uppstår vid bevakningen av det europeiska. 
Analysen sker med utgångspunkt i det mindre antal texter som ingår i närstudierna. Varje närstudie 
leder således till försök att sammanfatta likheter och skillnader med hjälp av empirinära teoretiska 
begrepp som antas tillföra nya perspektiv i förståelsen av materialets inneboende egenskaper 
(Appendix 13:1). 

Underlaget till mina begrepp har hämtats i de analyserade tidningstexterna, den första empiriska 
nivån, men behöver med vägledning av mer eller mindre uttalad teori kunna förstås på en mer abstrakt 
nivå som försöker spåra vilka de underliggande strukturerna är. Vad är det för mekanismer som ligger 
bakom och hur kan man tänka sig att de opererar? Danermark et al (1997) betecknar denna fas 
abduktion, viket närmare förklaras som 

.. .en slutledning eller tankeoperation som innebär att en enskild företeelse eller 
händelse tolkas utifrån en uppsättning av generella idéer, ett tänkt sammanhang eller 
mönster. (Danermark et al 1997, sid 309) 

Begrepp som förefaller vara besläktade förs således tillsammans. Motiven för sådana grupperingar 
kan variera beroende på teoretiska utgångspunkter. En del begrepp förefaller vara delvis överlap
pande, utan att direkt vålla några stora besvär i den fortsatta analysen. 
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De empirinära teoretiska begrepp som fötts ur texterna bör sammanföras till grupper som i sin tur 
genererar nya teoretiska begrepp - detta är en av tankegångarna som inspirerats av grundad teori.. 
Brytting (1991) anvisar flera olika formella sätt att göra sådana grupperingar. Jag har också prövat 
olika ansatser för begreppsbildning på en abstraktare nivå. Jag avstår från en mera utförlig redo
visning av detta prövande arbete och nöjer mig med att framlägga de slutresultat som baseras på 
nytillkomna, mera omfattande normativa teoretiska inspirationskällor. 

I praktiken är det nämligen den litteratur som väglett tankarnas gång under analysen som varit 
stöd för den gruppering av begreppen som jag slutligen stannar vid och redovisar i det följande. De 
analytiska texterjag skrivit under processens gång med utgångspunkt från de empirinära teoretiska 
begreppen har fört mina tankar till vissa äldre, sociologiska teoretiska föreställningar som jag funnit 
innehålla mönster eller sammanhang som kan bidra till förståelsen av hur mina empiriskt härledda 
begrepp kan tänkas höra samman på en abstraktare nivå. De dimensioner som redovisas i det föl
jande har således kommit att vila på teoretiska influenser som jag behövt ta hjälp av för en mer 
djupgående analys av materialet. 

Till det som aktualiserats hör teorin om mediers roll i legitimering av företeelser i samhället -
Status Conferral - och teorin om motiven för deltagande i en större gemenskap - Gemeinschaft/ 
Gesellschaft. Bägge teorierna har rötter i klassisk samhällsvetenskaplig forskning. Vi talar närmast 
om återbruk av gamla teorier för att få sammanhang i mina egna observationer av materialet. Med 
hjälp av dessa teorier försöker jag hantera komplexiteten i det granskade innehållet genom gruppering, 
renodling och begreppslig abstraktion. 

Det tredje begreppet - Mondialisering/Universalism - tillkom under den första närstudien om 
EG/EU:s utrikespolitik och stöddes av den andra närstudien om EG/EU:s miljöpolitik, men bygger 
också på en omfattande litteratur om transnationalisering, internationalisering och globalisedng. 

Sammanfattningsvis har närstudiernas empiriska material, dvs analyserna av närstudiernas texter, 
och de teoretiska vägvisarna lett fram till tre dimensioner av europeisk politisk kommunikation, 
Legitimitet, Deltagande och Mondialisering/Universalism. Dessa syntetiserande begrepp, dimen
sioner, verkar vara av kritisk betydelse för förutsättningarna att en europeisk politisk kommuni
kation verkligen ska gå att urskilja. Begreppen, som ju bygger på iakttagelser i de kon kreta texterna, 
grupperas och relateras till de abstrakta och mer grundläggande dimensionerna enligt Appendix 13:2 
(endast den affirmerande halvan av motsatsparen förtecknas). Motiven för valet av de tre dimen
sionerna utvecklas i den följande texten. 

LEGITIMITET 

DELTAGANDE 

MONDIALISERING/ 
UNIVERSALISM. 
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13.2.2 Legitimitet - Status Conferral 

Omfattning och intensitet i bevakningen 
Ett större antal begrepp förefaller mig ha anknytning till statusförmedling och legitimitet, viktiga 
begrepp i politisk kommunikation, vilket utvecklas i det följande. 

Som har framgått av den tidigare diskussionen om framing är själva omfattningen och tyngden i be
vakningen av ett politiskt problem en central dimension (selection and salience). Först om en fråga 
bevakas relativt utförligt och återkommande, kan man betrakta den som viktig, vilket är en grund
läggande teoretisk och metodologisk utgångspunkt för kvantitativ innehållsanalys. De nu tillkom
mande begreppen kan ses som fördjupningar på detta tema. 

Bevakningens omfattning hänger nära samman med tidsmässigt löpande, återkommande rappor
tering där förståelse kan växa fram om sammanhängande förlopp, dvs inbördes sammanhang. En mera 
begränsad bevakning leder i allmänhet fram till en bild där händelserna framstår som enstaka, utan 
sammanhang, tillfälliga eller episodiska. Gedigen erfarenhet av den europeiska politiken liksom av 
politiskt arbete generellt torde krävas för att komma den relativt komplicerade europeiska politiska 
berednings- och beslutsprocessen in på livet. För mig är det uppenbart att den politiska kommuni
kationen får olika innebörder om strukturer och processer synliggörs och förklaras eller om även 
viktiga förlopp presenteras som enstaka, närmast oväntade, episoder. 

Tidigare har jag diskuterat hur bevakningen i olika grad kan utmärkas av närhet till processerna, 
aktörerna och frågorna. Sådan närhet kan prägla innehållet på olika sätt och förefaller vara en viktig 
aspekt av politisk kommunikation. Redan sättet att omnämna aktörer på uppfattar jag som en viktig 
indikator på närhet/distans, vilket exempelvis i den kvantitativa analysen kodas antingen som 'EU 
allmänt' eller med namngivna institutioner, intressegrupper och personer som medverkar i processen. 

I samband med den utrikespolitiska bevakningen tycker jag mig lägga märke till att Dagens 
Nyheter tabubelägger frågor som gäller en eventuell omprövning av gamla svenska utrikespolitiska 
och försvarspolitiska doktriner. I den nya politiska konstellationen skulle en öppenhetskultur 
snarare ha lett till redaktionella ansträngningar att införliva frågorna i den omorientering som del
tagandet i den europeiska eller vidare transnationella integrationen kräver. Samtidigt kunde man 
riskera en uppslitande debatt och en förstärkning av redan negativa EG/EU-opinioner. 

Att jag från normativa utgångspunkter föredrar en allsidig analys och debatt även av tunga och 
känsliga politiska frågor behöver knappt sägas. Därmed aktualiseras också frågan om den politiska 
kommunikationen kräver debatt för att vara meningsfull. Visserligen visar den kvantitativa inne
hållsanalysen att värderingar är rikligen förekommande även på nyhetssidor; likväl är det åsikts
sidornas och ibland kultursidornas åtaganden att mest möjligt bidra till en öppen diskussion just i 
detta fall om det europeiska. 

Jag anar i materialet en rädsla för att släppa fram en fulltonig kritisk debatt i de tidningar som 
önskade främja ett medlemskap i EG/EU inför folkomröstningen. En viss tendens till att lägga locket 
på menings skiljaktigheter kan anas, vilket som jag ser det försvagar den europeiska politiska kom
munikation som redaktionerna enligt idealbilden bör främja. 

Ett begreppspar tar fasta på debattens karaktär. Är man värderad som opinionsbildare eller 
osynliggörs man? Att detta är en viktig dimension av europeisk politisk kommunikation tycker jag är 
självskrivet. När flera röster, motstridiga alternativ och intressen, grupper etc får tillfälle att delta i 
diskussionen förankras den demokratiska processen säkrare, vare sig man ser till deltagandet i me
ningen utöva rättigheter eller till möjligheten att diskutera och kritiskt granska. Viktigt är också om 
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tillträdet till debatten är begränsat till elitgrupper eller om andra grupper bereds möjlighet att ut
trycka synpunkter på även det europeiska.1 

I närstudien om EG/EU:s miljöpolitik har jag ur det empiriska materialet främst härlett begrepp 
som tydliggör skillnader i kommunikation kring själva den politiska processen. Flera av dessa be
greppspar bygger som jag ser det på olikheter i synen på det europeiska samarbetets legitimitet, 
eventuellt med koppling mer generellt till det politiska, parlamentariska arbetets legitimitet eller ej. 

En politisering av frågor innebär som jag ser det en inbjudan att föra en dialog kring sakfrågor och 
alternativ när det finns motsättningar - hela havet stormar - och det handlar om att ge underlag för 
förståelse av komplexiteten i de frågor som måste hanteras på en transnationell nivå. 

Särskilt närstudien om miljöpolitiken satte fingret på skillnader i bevakningen av hur de politiska 
besluten fattas, att det ofta är fråga om utdragna processer med beredning i många organ på olika 
nivåer, med tidvis uppenbara motgångar, med många aktörer som söker gehör för sina positioner. 
Liksom i det politiska arbetet krävs nog också i mediebevakningen av transnationella processer en 
god portion politiskt tålamod och en eftertänksamhet. Annars blir sammansatta frågor förenklade och 
kategoriskt avskrivna som fiaskon och nederlag både sakligt och tidsmässigt. 

Mediernas roll i skapandet av legitimitet 
Tilltron till statens eller det offentligas möjligheter att vara moraliskt ansvarig för aspekter av med
borgarnas väl och ve varierar beroende på politisk uppfattning. Den som sätter sin tilltro till staten 
förefaller dock sällan fästa dessa förhoppningar till EG/EU, trots att man t ex kan se den nya stora 
unionen EU som den som kan bjuda motstånd mot det frisläppta kapitalet. EU tycks sakna det för
troende som nationalstaten åtminstone till dels åtnjuter och har åtnjutit. 

Mediernas roll är det som särskilt intresserar mig i detta sammanhang.2 Finns det en journalistik 
som skapar legitimitet åt det europeiska? Det är en fråga jag ställer mig i anslutning till mina för
djupade studier av EG/EU-bevakningen. Frågan är inte ny; den ställdes redan i klassiska studier av 
masskommunikation (Lazarsfeld och Merton 1960) och den återkommer i moderna studier om för
troende för olika offentliga institutioner eller för politiker, journalister och politik i allmänhet. I sam
band med bevakningen om EG/EU blir frågan åter aktuell, nu i relation till det europeiska samarbetet, 
de europeiska institutionerna och det nationella sambandet. 

I vilken utsträckning bidrar medierna till att grundlägga eller ifrågasätta legitimiteten för den euro
peiska samarbetstanken, de nya europeiska politiska aktörerna, däribland institutionerna, och till att 
skapa förtroende för eller ifrågasätta viljan och förmågan att hantera politiska problem på europeisk 
nivå? Det är frågor som jag inte formulerat inledningsvis och mitt empiriska material innehåller inte 
tydliga svar. Däremot föder inte minst närstudierna nya frågor av denna typ. 

Låt mig på nytt tydligt markera att jag inte uttalar mig om publikens/ läsarnas reaktioner eller om 
politikers reaktioner på medieinnehåll. Jag betraktar begreppet legitimitetsskapande som en aspekt 
av medieinnehåll, som en egenskap som i princip kan identifieras och mätas. Ungefär som den klas
siska retorikens ethos är en egenskap hos talaren och kan studeras i talet, är legitimitetsskapande 
journalistik därför något som går att studera i innehåll, t ex i tidningsartiklar. Begreppet förtroende 
har i engelska och franska versioner (confidence) latinska rötter med innebörden "tro tillsammans", 
vilket ger en antydan om begreppets relation till europeisk politisk kommunikation. 

I anglosaxisk forskning om legitimitetsskapande journalistik är "status conferral" det centrala 
begreppet, att förmedla status, att förknippa frågor, institutioner och personer med värderingar av 
olika slag (Simonson 1999). Mediernas roll förefaller härvid bl a vara att göra vissa frågor, insti
tutioner och personer överhuvudtaget kända. Förekomst i medierna är den grundläggande processen 
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som i ett modernt samhälle gör vissa frågor, institutioner och personer viktigare än andra. Att bli 
uppmärksammad i medier innebär att man skiljs ut från mängden av företeelser och blir något som i 
sig skapar ett slags förtroende. I dagens sam hälle talar vi om kändisar, med innebörden att de före
kommer i medierna. Produkter, intressegrupper eller frågor som uppmärksammas i medierna får en 
särställning; de ges ett extra värde utöver alla andra av samma slag.3 

Olika medier har rimligen olika egenskaper; det är mer legitimitetsskapande att bli uppmärk
sammad i vissa medier. De tidningar som ingår i min stu die är ledande organ för den typ av frågor 
som jag studerar och kan väntas ha ett stort inflytande över det förtroende alternativt den misstro 
som följer i spåren av bevakningen av bestämda företeelser. Tidningarnas prestige spiller över på det 
och dem som tidningarna lyfter fram. En teoretisk grund för den kvantitativa innehållsanalysen kan 
sägas ligga däri att frekvenser och omfång i bevakningen av olika politiska frågor är centrala inslag i 
skapandet av legitimitet för politiska idéer och aktörer - de existerar. 

Legitimitet för den europeiska samarbetstanken 
När jag här talar om legitimitet handlar det främst om den europeiska samarbetstankens legitimitet, 
inte enbart om förtroendet för de nuvarande institutionerna och de beslut som fattas där just nu. 
Legitimitet för det europeiska bygger, som jag ser det, på att man accepterar att det finns problem 
som behöver lösas på nivån över den nationella, genom överstatligt eller mellanstatligt samarbete. 
Legitimitet för europatanken behöver inte förknippas med okritisk acceptans av det sätt som nuva
rande institutioner angriper problem på, inte heller med en vilja att gå vidare och fördjupa samarbetet. 
Men tillit till europeiskt samarbete borde innefatta en vilja att vara orienterad och att pröva förslag 
till konkreta åtgärder på europeisk nivå, något som även bör vara möjligt att upptäcka i mediernas 
förhållningssätt. 

Siune et al (1994) gör en liknande distinktion i analysen av de danska folkomröstningarna 1992 
och 1993. Forskarnas slutsats blir att grundhållningen till europeiskt samarbete är oförändrad, medan 
den modifierade bilden av unionens karaktär förklarar skillnaderna i väljarnas bedömning mellan åren. 

Legitimitet för den europeiska samarbetstanken förefaller kunna vara en dimension som kan för
klara mycket av skillnaderna i den europeiska politiska kommunikationen mellan de nordiska tid
ningarna i min studi e. För första gången var den danska opinionen 1992 och 1993 på det klara med 
att samarbetet handlade om politik och inte bara ekonomi, säger Siune och hennes forskarkollegor. 
Frågan är om medierna och allmänheten i de andra länderna 1993 eller ens 1996 hade kommit till den
na insikt i samma utsträckning. Framför allt den finska och den svenska tidningens fokus på ekono
miska frågor och deras betydelse mest för det egna landet antyder att man dröjer kvar i det som i 
Danmark var ett tidigare förhållningssätt - att EG/EU bara handlar om det egna landets ekonomi 
("priset på fläsk och mark"). 

Medielogiken 
Det finns en motström i mediernas uppmärksammande av frågor, institutioner och personer. Medie
forskning har visat att massmediernas arbete styrs av en medielogik, en fixering vid bl a sensationella 
händelser och elitpersoner, har siktet inställt på det bjärta och avvikande, det exceptionella och 
skurkaktiga.4 Bevakningen kan tillhandahålla underlaget för negativa värderingar, för cyniska reak
tioner och misstro. Modern granskande journalistik sägs ibland ensidigt framhäva det negativa i 
politiken, särskilt om politiken framställs som ett cyniskt rävspel, där taktik tar över sakfrågor. 
Pressens roll som vakthund skulle härvid leda till att t ex bevakning av skandaler och missför
hållanden eroderar det förtroendekapital som samhällsfrågor, institutioner och personer annars skulle 
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ha åtnjutit. Tanken har delvis stöd i mitt material, då alla tidningarna - trots en uttalat positiv 
redaktionell hållning till europeiskt samarbete - övervägande tycks innehålla manifesta negativa 
värderingar till EG/EU. 

De nyssnämnda personifieringarna, dramatiseringarna och överdrifterna lyser dock i stort sett med 
sin frånvaro i mitt material, sannolikt beroende på den erfarenhet och kompetens som särskilt utmär
ker de journalister som ansvarar för rapporteringen och delvis även på ämnets mer abstrakta karaktär. 

Vare sig man tror mer på den ena eller andra mekanismen, vill jag utgå ifrån tanken att medierna 
bidrar på olika sätt till att överfora legitimitet för det och dem medierna bevakar alternativt bidrar till 
att undergräva legitimitet. Jag betraktar detta som en viktig dimension i försöken att beskriva och 
analysera europeisk politisk kommunikation. Det kan också vara något av det grundläggande som 
skiljer ut Politiken från de andra tidningarna. Genom sin överlägsna, på sätt och vis självklara täck
ning bidrar Politiken till att framställa de europeiska frågorna och aktörerna som något viktigt för 
samhällsutvecklingen, något som man behöver intressera sig för, ha kunskaper om och ta ställning till. 

Legitimitet och föreställningar om samhället 
Simonson (1999) försöker relatera legitimitetsskapande journalistik till olika föreställningar om hur 
samhället fungerar. Han skiljer på en liberal modell, ett folkrörelsebaserat samhälle och ett särin-
tressebaserat samhälle.5 Empiriska studier antyder att i miljöer där öppen debatt och ett öppet me
ningsutbyte värdesätts är det förtroende som överväger. Även om det förekommer negativ rappor
tering i medierna, blir i sådana miljöer reaktionen i någon mening positiv; motsättningar uppfattas 
som naturliga, som s k konstruktiv och framåtblickande kritik. När mottagarna deltar i föreningar och 
folkrörelser, tycks medlemskapet i sådana organisationer bidra till att skapa en buffert mot starka 
negativa reaktioner och i huvudsak bidra till legitimitet. I miljöer där smala särintressen är utgångs
punkten, tenderar förtroende inte att förknippas med samhället i stort utan till den egna mindre 
gruppen. Lojaliteten till gruppen är större än förtroendet för det större samhället6. 

Min fråga blir om den politiska kulturen i Danmark kan vara mera individualistiskt orienterad, 
liberal i Simonsons mening, än i de övriga nordiska länderna och uppvisa en mer välkomnande 
inställning till öppen debatt. De frågor jag ställt till mitt material ger inte något underlag för sådana 
uttalanden om det danska samhället. Tanken skulle dock vara konsistent med Politikens rikhaltiga 
debattmaterial, de återkommande kraven på både politiker, allmänhet, jurister m fl att delta mer 
aktivt i debatten, den mera ingående granskningen av den europeiska och därmed sammanbundna 
nationella politiken och den bredare exponeringen av nationella, europeiska och internationella 
aktörer. 

En parallell tanke vore att Sverige som ett mera genomorganiserat och mera korporativistiskt 
samhälle skulle frambringa mindre av debatt och en ökad tendens att relatera frågor till det egna 
nationellt eller gruppanknutna intresset. I Norge skulle det nationella fiske/ landsbygd/ periferi
komplexet vara ett särintresse som inte bidrar till något automatiskt förtroende för det större sam
hället även om underlaget i huvudsak är rak journalistik. I Finland, med en omvittnat mera sluten 
politisk kultur, är det också det nationella som dominerar. Politikerna sköter det internationella, det 
är ingen fråga för medborgarna i vardagslag. 

Jag är medveten om att tanken här löper iväg och att jag kan nöja mig med slutsatsen att jag i mina 
försök att teoretisera kring europeisk politisk kommunikation vill utnyttja dimensionen "legitimitet". 
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Intellektuella och legitimitet 
En sida av legitimitet som andra forskare pekat på är urvalet av deltagare i debatten. Grundmann et al 
(2000) anmärker att två av de elittidningar som ingick i deras undersökning om Kosovo-bevakningen 
hade omfattande inslag av vad de kallar "key intellectuals", dvs välkända intellektuella, poeter, för
fattare från olika delar av världen och nämner namn som Gabriel Garcia Marquez, Susan Sontag, 
Vargas Llosa, Norman Mailer och Seamus Heaney och politiker som Rudolf Scharping och Felipe 
Gonzalez. De noterade också att den franska tidning som ingick i studien på ett påtagligt sätt förde in 
utländska journalister och debattörer i den franska debatten. Jag gjorde en liknade observation i min 
pilotstudie där jag jämförde en svensk och en belgisk tidnings bevakning av den franska omröstningen 
1992 om Maastricht-avtalet. Den belgiska tidningen hade ett påfallande större inslag av t ex central -
och östeuropeiska opinionsbildare, vilket kunde sägas skänka ökad legitimitet åt hela Europafrågan. 
Mitt kodschema har inte skiljt ut olika typer av "ledande personer" och det är därför svårt att uttala 
sig om skillnader i detta hänseende mellan de tidningar som ingår i min undersökning. Ett intryck är 
dock att Politiken, särskilt 1993, utmärker sig genom att låta debatten präglas av många deltagare, 
även utanför kretsen av direkt berörda politiker och ämbetsmän. Ledande danska intellektuella, 
svenska öststatsforskare, brittiska jurister och finländska författare bidrar härigenom till att ge de 
europeiska frågorna allvar och legitimitet. 

Anonymitet och öppen debatt 
Nära besläktad med frågan om förtroende/legitimitet genom uppmärksamhet och debatt är frågan om 
en tilltagande anonymisering av politiken på grund av politikens internationalisering. Stenelo (1990) 
presenterar tesen att internationaliseringen förändrar den politiska debattens karaktär och att makten 
i den internationaliserade demokratin är partiellt anonymiserad. 

Det nära sambandet mellan beslutsfattande och debatt som den demokratiska 
idealmodellen förskriver försvagas då politiken på detta sätt informaliseras - och 
partiellt avpolitiseras (Stenelo 1990, sid 293). 

Anonymiseringens drivkrafter ligger i förskjutningen mot gemensamma övernationella beslut, i ökad 
byråkratimakt, hinder för att en fullödig debatt och en livaktig opinionsbildning skall utvecklas och i 
en sänkning av offentlighetsnivån, dvs ökat hemlighetsmakeri. De motkrafter som verkar dämpande 
på anonymiseringsprocessen är enligt Stenelo massmedierna som professionaliserats och globalise-
rats och som strävar efter att öppna beslutsarenorna och förmå de offentliga aktörerna att uppträda 
offentligt. 

Kanske är den politiska tystnad som uppstår som en följd av beslutsprocessens 
anonymisering och beslutsfattarnas/ förhandlarnas debattovilja den största risken för 
demokratin i den internationaliserade småstaten (Stenelo 1990, sid 351) 

Mediernas förhållningssätt till dessa anonymiseringssträvanden blir rimligen avgörande för med
borgarnas möjligheter att delta i processen. Hjarvard (1995a) ser här det avgörande inslaget i demo
kratin. Den "empowerment" som Hansen och Sorensen (1999) talar om är också möjlig endast under 
förutsättning att medierna försöker att aktivt motverka den ökande anonymiteten. 
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Medierna och legitimiteten 
Hur viktiga är mediernas bidrag till att skapa den välinformerade medborgare som är ett av grund
kraven i den demokratiska idealmodellen? Gemensamt för olika demokratiska idealmodeller som kort 
presenteras i kapitel 2 är att de uttryckligen knyter stora krav på de moderna medierna att vara 
garanten för öppenhet, insyn, debatt och opinionsbildning i politiska frågor. Uppgifterna att vara den 
välinformerade medborgarens källa har bl a motiverat en del av de relativt fördelaktiga villkor som 
medierna åtnjuter jämfört med annan företagsamhet. 

Stenelo (1999) understryker i den svenska Demokratiutredningen att öppenhet är ett av demo
kratins fundament. Han uttalar ett varningsord rörande de risker som döljer sig bakom den fram
växande "internationaliserade förhandlingsdemokratin", där EU-systemet är den främsta exponenten. 
Hotbilden innehåller allt mer anonym och stel politik, politisk tystnad och anonymisering av makten. 

Offentlig kritik är i likhet med kompromissen en central mekanism i demokratin, och 
offentlig kritik är nödvändig för att garantera kompromissens demokratiska halt 
(Stenelo 1999, sid 238). 

Det finns enligt Stenelo behov av att hålla ett vakande öga under åren som kommer på eventuella 
förskjutningar i öppenheten, därför att såväl behovet av samförstånd som behovet av öppen kritik 
och debatt hör samman med "den demokratiska politikens legitimitet" (sid 239). Han sammanfattar: 

Den internationaliserade förhandlingsdemokratin behöver en ny parlamentarisk doktrin. 
Samrådet erbjuder en intressant strategisk möjlighet att bevara vitala delar av den 
gradvisa reformism, det samförstånd och den relativa öppenhet som varit så 
betydelsefull för den svenska demokratins utveckling (Stenelo 1999, sid 254) 

Jag frågar mig vilka roller medierna kan inta i relation till de nya utmaningar som följer i spåren av den 
s k internationaliserade förhandlingsdemokratin. Stenelo säger att internationaliseringen av national
staterna aktualiserar behovet av ett nytt politiskt inlärningssystem och av nya rutiner för bearbetning 
av politisk erfarenhet. Frågan blir vilket förhållningssätt medierna intar till de problem som följer av 
köpslåendet, temporär sekretess, politikers benägenhet att dölja lobbyisters inflytande osv. Vilka 
motdrag kan medierna komma med om de vill hänga med? Att omvärldsberoendet ställer nya krav på 
medierna när det gäller att skaffa information, förnya kontaktnäten, utveckla egen kompetens är 
uppenbart. Att medierna härigenom kan påverka legitimiteten i det europeiska är en tydlig utmaning. 

Att mäktig- och myndiggöra 
Politiska samtal och samråd förutsätter enligt min mening att medborgarna ges reella möjligheter att 
sätta sig in i de politiska frågorna. Den moderna termen för att stärka medborgaren är "empower
ment", något som medierna skulle kunna bidra till. Termen empowerment är svåröversatt, men 
Hansen & Sorensen (1999) har gjort ett försök genom att dela begreppet i två delar; en avser de möj
ligheter som erbjuds inom ramen för de politiska processerna (maegtiggörelse) och en avser berörda 
aktörers möjligheter att faktiskt utnyttja dessa möjligheter (myndiggorelse). 

För mig framstår det som nödvändigt att medierna måste inta en huvudroll i en sådan mäktig- och 
myndiggörande process. Kan medierna klara denna uppgift när det gäller den europeiska integratio
nen, göra möjligheter till inflytande som erbjuds i det politiska systemet begripliga och angelägna? 7 
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Den empirinära inspektionen av det innehåll som ingår i närstudierna har, för att kort summera, 
gett idémässigt underlag för att i första hand förstå att begreppet Legitimitet kan vara en viktig och 
särskiljande dimension av det sammansatta och vidare begreppet europeisk politisk kommunikation. 
Tidningars och andra mediers bidrag till att förmedla legitimitet åt det europeiska integrations
projektet i stort, inkluderande den formella institutionaliseringen av europeisk politik, antar jag där
med vara en viktig aspekt av framing av Europeisk politisk kommunikation. Som underlag för 
bedömning av legitimitet är den rent innehållsliga förekomsten avgörande. Enligt Entmans definition 
ingår följaktligen i grupperingen i appendix 13:1 ett flertal begrepp, presenterade som motsatspar, 
som vuxit fram ur nära jämförelser av förekomst/ej förekomst i närstudierna. Jag föreslår således som 
ett första delresultat i klargörandet av framingbegreppet att en dimension som kallas Legitimitet är en 
avgörande och åtskiljande aspekt av hur den nya europeiska politiska nivån kommuniceras i medi
erna. Jag går vidare med nästa försök til l gruppering av begrepp som vuxit fram i närstudierna och 
som har nära anknytning till hur olika slag av deltagande representeras i medieinnehållet 

13.2.3 Deltagande - Gemeinschaft och Gesellschaft 

Medlemskapets karaktär 
Flera av de begrepp som närstudierna resulterat i förefaller peka just mot teoretiska grundtankar om 
Gemeinschaft/Gesellschaft. Begreppen utmärks av att de på olika sätt har anknytning till uppfatt
ningar om medlemskapets karaktär. 

Den centrala frågan gäller medlemskap i en sammanslutning eller inte. Detta kan synas vara en 
ganska enkel fråga att besvara jakande eller nekande. Det visar sig dock t ex i Norges fall att med
lemskapets karaktär delvis är en fråga om hur man väljer att betrakta landets association via EES-
avtalet, som omfattar merparten av frågorna inom det ekonomiska området. Via NATO liksom via 
OSSE är Norge dessutom medlem i ett europeiskt försvars samarbete. Utrikespolitiskt finns däri
genom banden till EU. Om den politiska kommunikationen präglas av ett tänkande i termer av 
medlemskap eller utanförskap är således en intressant dimension i europeisk politisk kommuni
kation, även avseende Norge som inte blev medlem i EU. Många andra förbindelselänkar bidrar till 
liknande beröringspunkter, t ex det nära beroendet via det officiella nordiska samarbetet, Barents-
samarbetet och internationella organisationer som FN-organ, GATT/WTO mm. Vissa politiska 
sakfrågor, politiska beslutsfattare, tjänstemän återfinns i många av dessa sammanhang varför med
lemskap kan sägas vara något relativt. Samma frågeställning illustreras även av Danmark med den 
nationella kompromissen. 

Hur ländernas medier karakteriserar medlemskapet är som jag ser det en grundläggande premiss för 
den europeiska politiska kommunikationen. I begreppet Deltagande/medansvar och Sleeping partner 
fångas huvudinnebörden av Gemeinschaft/Gesellschaft-problematiken upp. Även om "sleeping 
partner" mest antyder passivitet alternativt ett relativt oengagerat intresse av den egna behållningen 
får det också, som diskuteras i det följande, karakterisera den mediebild där ett medlemsland avstår 
från att ta ett aktivt medansvar för utvecklingen inom unionen. 

I synen på små länders inflytande eller maktlöshet ligger frågan om det alls går att ta ett ansvar för 
utvecklingen inom det europeiska samarbetet, dvs om det är möjligt för ett litet land att utöva infly
tande. Här går en skiljelinje mellan å ena sidan den politiska kommunikation som utgår från att det 
finns ett utrymme och därmed en anledning att diskutera hur detta inflytande skall utövas och å den 
andra sidan den kommunikation som bygger på tanken att ett litet land knappast kan förvänta sig att 
utöva inflytande. 
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Det sätt på vilket debatt och kritik framförs och stimuleras, eller snarare premisserna för kritik 
fångas upp av ett begreppspar. Om den politiska kommunikationen bejakar den europeiska sam-
arbetstanken, finns större utrymme för konstruktiv kritik som siktar till att förbättra samarbetet. Så
dan kritik kan vara tung, ja obönhörlig, men har ändå en annan karaktär än sådan kritik som bygger på 
ett ensidigt applåderande eller ytligt ifrågasättande av medlemskapet och därav följande oförmåga att 
delta i öppen dialog. Detta förefaller vara en viktig aspekt av den politiska kommunikationen. 

I ett samarbete byggt på aktivt deltagande är vägen till och utrymmet för samförstånd större. I 
relationer som bygger på att man letar efter egna fördelar rör konflikter rimligen oftare själva för
delningen av olika slags tillgångar. Som diskuteras senare i texten kan i och för sig konflikter finnas 
även i en Gemeinschaft-relation, men där är konflikten en väg att sedermera nå kompromisser och 
lösningar på gemensamma problem. I en Gesellschaft-relation är konkurrensrelationen näraliggande. 

I närstudien om miljöpolitik menar jag att man ser en skiljelinje mellan en bevakning som åtmin
stone till del införlivar moraliska drivkrafter och en som bygger på egennytta. Vidare kan man se 
berednings- och beslutsprocessen som uttryck för samarbete eller som ett hinder för den egna själv
ständigheten - vi mot dem. 

Ytterst handlar det om huruvida den europeiska politiska kommunikationen inrymmer tillit till att 
politikens lagar kan utgöra ett stöd i en utveckling som annars helt och fullt skulle bestämmas av 
marknaden. 

Gemenskap och bolag 
När jag funderar över vari de grundläggande skillnaderna består mellan de i studien ingående tid
ningarna och mellan enstaka artiklar kommerjag ständigt tillbaka till aspekter som har med sättet att 
förhålla sig till medlemskapets natur att göra. Är innehållet uttryck för deltagande i ett gemensamt 
projekt byggt på överenskomna mål? Eller är deltagandet något som grundas på ett vägande av 
fördelar och nackdelar med att medverka i ett projekt som andra äger, att delta i de andras företag? 

Den som har gett namn och teoretiska begrepp åt denna typ av funderingar är den tyske socio
logen Ferdinand Tönnies.8 De begrepp som han myntat och som ofta används utan direkt referens 
till honom är "Gemeinschaft" och "Gesellschaft", vars närmaste svenska språkliga motsvarigheter är 
"gemenskap" eller "samfund" respektive "förening", "sällskap" och "bolag". Han menar att utveck
lingen går mot samhällen som är alltmer beroende av den senare formen av gemenskap, dvs där man 
drar nytta av varandra. Tönnies' kuturpessimism skulle således kunna betecknas som en rädsla för en 
bolagisering av samhället. 

Asplund (1991 a) kallar begreppsparet för en tankefigur och säger att så snart vi fått vissa 
ledtrådar, är kapabla att brodera vidare på temat, anföra nya exempel, fälla värdeomdömen.9 Han 
citerar Comte som bl a myntade begreppet "altruism" som motsats till "egoism" och Durkheim som 
gjorde distinktionen mellan "organisk solidaritet" och "mekanisk solidaritet" samt Weber som skilde 
mellan "värderationella" handlingstyper och "målrationella" sådana. Asplund menar att Tönnies såg 
Gemeinschaft som förknippat med kvinnan och Gesellschaft med mannen. Merton använde termerna 
"cosmopolitan society" och "localistic society" som en direkt översättning av Tönnies termer. 

Gemeinschaft betecknar en naturlig gemenskap, uppbyggt på ömsesidighet och förtroende. De 
närmast liggande exemplen är släkter, byalag och trossamfund, ofta mindre grupper än hela samhällen 
med någon naturlig sammanhållande kraft och en naturlig önskan att samverka för allas gemensamma 
bästa. Gesellschaft betecknar en artificiell ordning där människor drar nytta av varandra, t ex i ett 
aktiebolag eller i en konsument- eller producentkooperation. Det primära intresset är riktat mot 
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någon form av lönsamhet eller annat utbyte man kan få ur samarbetet. Man är medlem i denna sam
manslutning som aktieägare eller konsument/producent. 

Asplund menar att man kan uppfatta Gemeinschaft och Gesellschaft som jämförbara organi
sationsprinciper för samhällen, dvs tolka begreppsparet och inte hålla fast vid Tönnies närmast bio
logiska associationer för Gemeinschaft och sociologiska för Gesellschaft.10 Han diskuterar också 
frågan om Gemeinschaft är en konsensusteori, medan man i Gesellschaft förutsätter konflikter. 
Tönnies tycks ha hävdat att konflikter är ofrånkomliga i Gemeinschaft: mot sämja och välvilja inom 
gemenskapen svarar osämja och illvilja mot gemenskapens omvärld. I Gesellschaft utgör konflikten 
själva organisationsprincipen. Gesellschaft är en marknad och marknadens konfliktprincip är givetvis 
av ekonomisk natur. I en annan skrift (Asplund, 1991 b) säger Asplund att Gemeinschaft är något 
levande, medan Gesellschaft är något ytligt, ett mekaniskt aggregat.11 

Jag är medveten om att begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft ofta används i betydelsen nära/ 
bekant och avlägset/okänt/otryggt, varvid den mest näraliggande tillämpningen på europeiska frågor 
vore att betrakta hembygden/regionen/nationen som det nära och kända (Gemeinschaft), medan det 
vore naturligt att betrakta det europeiska som det avlägsna/okända/hotande (Gesellschaft).121 själva 
verket ligger häri kanske förklaringen till att medierna implicit framställer medlemskapet i de euro
peiska institutionerna som något avlägset och något som vi som hembygd osv skall förhålla oss till 
med viss skepsis. 

Från normativa utgångspunkter vill jag se en Gemeinschafts-relation till det europeiska som idealt 
och en Gesellschafts-relation som något som inte innesluter den samverkan mellan nationer som 
åsyftas. Skillnaden mellan begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft är analytisk, dvs ett samhälle 
innehåller mer eller mindre av båda formerna av samverkan. Bägge utgör alternativa svar på vad som 
kan kallas sociologins grundfråga: Vad är det som binder samman ett samhälle? Vad finns det för band 
mellan människor i ett modernt samhälle? 

Identitetsbaserte fellesskap og kalkulerte interessefellesskap 
Politiska gemenskaper är tidsbegänsade; de uppstår, ändras och upplöses och nya gemenskaper 
uppstår. De som institutionaliseras och som skapar ordning i det politiska livet har rimligen längre 
varaktighet än många andra, t ex nationalstaten. Alla politiska gemenskaper inrymmer i sig spän
ningar mellan förhållanden som verkar sammanhållande och sådana som verkar upplösande. En viktig 
skillnad i fråga om varaktigheten i en politisk gemenskap går mellan sådana som bygger på egen-
intresse och sådana som bygger på känsla av samhörighet. 

Oisen & Sverdrup (1997) talar om "identitetsbaserte fellesskap" och "kalkulerte interesse
fellesskap" och knyter härvid an till - utan att nämna dem - teorier om Gemeinschaft och 
Gesellschaft. De identitetsbaserade gemenskaperna bygger på att deltagarna har en subjektiv känsla 
av samhörighet och delar uppfattningar om lämpligt och olämpligt beteende. De uttrycker kollektiv 
identitet och tillhörighet och nedärvda uppfattningar om goda styrelseskick och levnadssätt. Frågan 
om att lämna gemenskapen uppkommer bara under mycket speciella omständigheter. 

De sistnämnda gemenskaperna bygger på att varje deltagare finner att mer kan uppnås genom 
samfällt agerande än genom individuellt agerande och väljer samarbete efter en kalkyl byggt på egen-
intresse. Samarbetsformer utvärderas utifrån problemlösningsförmåga, nytta och effektivitet. Delta
garna förutsätts vara opportunistiska och vara beredda att lämna gemenskapen om den inte längre 
motsvarar kraven. 
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Överlevnadsstrategi eller effektivitetsökning 
I ett kalkylperspektiv är uppgiften att studera hur effektivt europeiskt samarbete bidrar till att lösa 
prioriterade uppgifter för medlemsländerna. I ett identitetsperspektiv förväntas en institutionell 
robusthet i förhållande till löpande effektivitetsbedömningar. Samarbetsformer kan överleva därför 
att de upplevs som naturliga eller därför att de har ett egenvärde utöver omedelbara nyttoeffekter. 

Överfört till mitt forskningsområde skulle man kunna säga att deltagandet i det europeiska sam
arbetet bygger på en blandning av olika typer av förhållningssätt. Dels kan man betrakta samarbetet 
som ett sätt att lösa viktiga gemensamma problem, en samhörighet som överlevnadsstrategi och som 
grund för solidaritet, t ex gällande fred, god miljö, rättvisa eller välfärd. Dels kan man uttrycka sam
arbetet i termer av utbytesrelationer. Man kan se den europeiska gemenskapen som ett spel som det 
lönar sig att vara med i. Vinsten bör helst vara högre än insatsen. Detta synsätt utesluter inte intresse 
för samma frågor: politisk stabilitet, miljöförbättringar och ökad tillväxt och välfärd är värdefullt för 
oss som nation eller grupp, även om utgångspunkten är pragmatisk nationell egoism. 

Mål som betecknas som gemensamma kan ha en egoistisk sida. Fred i Europa, bättre miljö i 
Europa, ökad välfärd innebär också i allmänhet fördelar för det egna landet och den egna gruppen. 
Även nationella/materialistiska mål inrymmer på motsvarande sätt en möjlighet att bidra till gemen
skapens mål för att få delta och få utbyte för egen räkning. Det finns således en koppling mellan det 
ena och det andra sättet att se på det europeiska. Inget Gemeinschaft kan vara ett rent Gemeinschaft 
utan innefattar alltid också Gesellschaft-präglade inslag, och omvänt är ett Gesellschaft aldrig ett rent 
Gesellschaft utan innefattar också eller leder till Gemeinschaft-kännetecken. Jag vill se det så att man 
kan lägga tyngdpunkten vid det ena eller det andra förhållningssättet, sätta det ena först och det andra 
sist. 

I de nordiska tidningarnas bevakning av det europeiska tycker jag mig se spår av bägge synsätten, 
även om bolagsperspektivet dominerar. När det gäller att förstå den underliggande skillnaden mellan 
Politiken och de andra tidningarna är dessa begrepp viktiga. I Politiken finns mer av ett gemenskaps
perspektiv, deltagande i ansträngningar för att lösa gemensamma problem, där Politiken också ofta 
vidgar "det gemensamma" till ett EU-externt, vidare internationellt beroendeförhållande. Det sist
nämnda förhållandet präglar även Aftenpostens bevakning av EU:s roll i utr ikespolitiken. Man be
traktar i den danska tidningen oftare samarbetet som en gemensam angelägenhet, samtidigt som man 
är kritisk till många företeelser. Att man är med på att arbeta mot gemensamma mål innebär ju inte att 
man avstår från att uttrycka meningar om vilka målen skall vara eller hur målen bör uppnås. Inte hel
ler behöver man alltid uppfatta de hittills uppnådda resultaten som tillfredsställande. Tvärtom är det 
en del av samhällets och politikens natur att man aldrig slutgiltigt löser problem; man är ständigt på 
väg men når aldrig ända fram. 

Intrinsikala och instrumentella värden 
Nära förknippade med begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft är begreppsparet "intrinsikala" och 
"instrumentella" värden. 

Intrinsikala värden är sådana värden som något besitter i sig, i kraft av sina inre egenskaper. 
Sådana värden är således oberoende av sina konsekvenser och andra yttre omständigheter. Vi kan tala 
om egenvärde eller inre värde eller värden som alla är överens om. Exempel på intrinsikala värden kan 
vara sanning, kunskap, frihet, demokrati, hälsa, skönhet, vänskap, liv, lycka och frånvaro av lidande. 
Översatt till mitt forskningsområde skulle fred i Europa, god miljö i Europa, rättvisa i Europa, väl
färd i Europa kunna vara exempel på intrinsikala värden.13 
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Instrumentella värden är värden som ses som medel till något annat, något man vill främja för att 
uppnå något annat som har ett inneboende värde eller som har ett värde som önskas av många. 
Exempel på instrumentella värden kan vara olika förhållanden som leder till önskade resultat för mig, 
helst utan dåliga sidoeffekter, gärna med goda sidoeffekter. Att t ex den Inre marknaden ger det egna 
landets näringsliv fördelar är i grunden uttryck för en instrumentell syn på samarbetet. Det egna lan
det är med för att uppnå fördelar. Tillväxt i Europa ger draghjälp åt det egna landets ekonomi, rörlig
het för människor och kapital i Europa ger individen ökade möjligheter till en spännande karriär. I ett 
europeiskt perspektiv kan mycket av det som EG/EU arbetar med anses ha en instrumentell karak
tär. Ytterligare exempel är de strukturfonder och övriga stödinstitutioner som kan ge mig och dem jag 
identifierar mig med direkta fördelar. 

I praktiken kan begreppsparet intrinsikala/ instrumentella värden ses som särskiljande beteckning 
på vad jag i studien kallat ett europeiskt/ demokratiskt/ inflytande-perspektiv å ena sidan respektive 
materialistiskt/ nationellt perspektiv å den andra. Jag utgår från dessa begrepp när jag går vidare i de 
tankespår som Gemeinschaft och Gesellschaft fört fram till.14 

13.2.4 Europa och omvärlden - Mondialisering/Universalism 

Begrepp med anknytning till EG/EU:s roll i världen 
Ännu ett begrepp som urskiljer ett tredje inslag av framing växer fram i arbetet med närstudierna. 
Den tredje gruppen härleds särskilt ur analysen av de nordiska tidningarnas bevakning av utrikes-, 
säkerhets-, försvars- och biståndspolitik. Dessa tycks ha med uppfattningar om EG/EU:s roll i 
världen att göra. 

Det spelar rimligen stor roll för den politiska kommunikationen kring EG/EU om samarbetet be
skrivs som begränsat till det inre arbetet eller om man tydligt uppmärksammar även EG/EU i relation 
till omvärlden. Det framstår som en särskild aspekt av aktivitet/passivitet och om mediernas bevak
ning öppnar alternativt sluter möjligheterna att förstå vilken roll EG/EU söker spela på det utrikes
politiska fältet. Begreppet har anknytning till mediernas roll för legitimiteten i det EG/EU arbetar 
med. 

En näraliggande aspekt av den politiska kommunikationen gäller om EG/EU i interaktionen med 
omvärlden agerar ensidigt eller i nätverk av olika slag. Det bör påverka bilden av EG/EU om unionen 
uppfattas som ensam spelare eller i samverkan med andra institutioner och aktörer. 

Ett begreppspar kan ses som ett försök att abstrahera den hittills förda diskussionen. Framställs 
EG/EU som gränsöverskridande eller innesluten i sitt. Närstudien om miljö visade att miljöfrågor av 
skilda slag antingen kunde förbli ett nationellt problem eller kunde perspektiven vidgas till både den 
internationella varuhandeln och USA som motpart i koldioxidförhandlingar samt marknadsföring av 
genmajs och till relationen i-länder och u-länder. Vi får olika uttryck för europeisk politisk kommuni
kation beroende på hur vi mentalt avgränsar EG/EU-projektet, vilket utvecklas i det följande. 

Mental avgränsning 
I närstudien om EG/EU:s utrikespolitik tycker jag mig upptäcka innehåll som tydliggör ytterligare en 
dimension av europeisk politisk kommunikation. Det handlar om EG/EU och dess relationer till 
yttervärlden, ett naturligt tema i samband med utrikespolitisk bevakning. Temat återkommer i 
bevakning av miljöpolitiken. 

I ett vidare perspektiv vill jag se detta som en avgörande fråga för Europas framtid. Det är för mig 
en fråga om mediernas mentala avgränsning av Europaprojektet, inåt mot unionen/egna landet och 
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utåt mot omvärlden. Den europeiska politiska kommunikationen kan vidgas till att omfatta spörsmål 
om hur EG/EU agerar för att bidra till säkerställande av världsfreden. Vilken beredskap finns att han
tera konflikter med de närmast liggande regionerna, t ex Ryssland, Nordafrika eller Mellersta Östern? 
I vilken utsträckning kommer ett gränslöst Europa att släppa in billigare varor från länder som kon
kurrerar med lägre tillverkningskostnader? Och i vilken utsträckning kommer man att släppa in män
niskorna? 

Jag uppfattar EG/EU:s relation till länder utanför den industrialiserade världen som en aspekt av 
de globaliserade företagens intressen. Aktiva och medvetna strategier måste utformas för att för
hindra att EG/EU blir en del av de rikas konflikt med de fattiga. Här förenas politiska världsom
spännande frågor som biståndspolitik, militär säkerhetspolitik, traditionell handelspolitik och miljö
politik. 

Strävanden att gjuta en fastare europeisk identitet kan innehålla en tendens till avskärmning mot 
andra. En vi-och-de motsättning förhindrar en öppenhet mot omvärlden. En politisk kommunikation 
som fokuserar enbart på det egna välståndet är något annat än en diskussion om ett mer omfattande 
och kostsamt ansvarstagande, där man vidgar blickarna till världen utanför Europa och unionen. Det 
handlar i denna studie om i vilken utsträckning medierna ser Europa och dess problem i ett 
universellt sammanhang. 

Världsscenen 
Förr handlade utrikespolitik om staternas agerande på en världsscen, säger Bauman (1997). Varje stat 
främjade i princip sina egna intressen genom väpnade insatser eller genom att delta i utbytet av varor 
och tjänster. Världspolitiken utgjorde en ram för staternas egenintressen och det nationella självbe-
stämmandet över det egna territoriet var överordnat det mesta annat. Under det kalla kriget var det 
nödvändigt att sluta sig samman för att skydda sitt territorium, det handlade mer om konkurrens på 
världsscenen mellan grupper av stater. 

För att bevara sin förmåga att upprätthålla lag och ordning ingick staterna i allianser av olika slag. 
Bauman menar att enskilda stater i dag inte längre kan föra en självständig ekonomisk politik; varje 
försök att ingripa mot ekonomiska intressen skulle mötas av en reaktion från de finansiella mark
naderna som en enskild stat inte skulle kunna bemästra. Den nya världsordningen (eller oordningen) 
har behov av stater som är svaga och kan reduceras till lokal ordningsman. Bauman är pessimistisk: 
en av konsekvenserna av den nya världsekonomin är att det blir allt svårare, kanske till och med 
omöjligt, att återinskriva de sociala frågorna som handlingshorisont för ett kollektivt handlande (sid 
196). För den som är mer optimistisk, måste svaret bli politiska åtgärder på internationell nivå, via 
sammanslutningar av stater som EG/EU. 

Europa som aktör 
Grundmann et al (2000) ser skillnader mellan de kvalitetstidningar som de undersöker med avseende 
på i vilken utsträckning man kan se Europa - till skillnad från de enskilda länderna - som aktör i 
Kosovo-krisen. Den franska tidningen såg krisen främst som ett europeiskt problem som Europa 
borde lösa. Motsvarande skillnader finns i mitt material. Det handlar exempelvis om hur man väljer 
att definiera situationen i Bosnien, som en fråga om hur det egna landet bör förhålla s ig eller som en 
fråga som de europeiska länderna har anledning att försöka lösa gemensamt, i samverkan med andra 
parter. Som framgått av närstudien skiljer sig tidningarna här åt på ett ganska påtagligt sätt. 
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Ett steg på vägen mot universalism 
Ett sätt att betrakta EG/EU av idag är att se samarbetet som ett pragmatiskt svar på globaliseringen. 
Giddens (1998) ser EG/EU som ett steg mot en kosmopolitisk demokrati, en nödvändig utveckling 
av den hittillsvarande nationstillhörigheten för att hålla bl a de globala marknadskrafterna och de 
söndrande sidorna av nationalism i schack. Många svåra problem återstår att lösa, men enligt 
Giddens ligger EG/EU 

.. .steget före resten av världen och utför ett pionjärarbete genom att pröva 
styrelseformer som inte passar in i någon traditionell mall 
(Giddens 1998, sid 141-164). 

Habermas (2000) analyserar den politiska sektorns behov av att hinna ifatt globaliseringen av mark
naderna genom att påverka den transnationella ekonomins gränsvillkor. Utmaningen ligger i att öka 
konkurrenskraften utan att offra sammanhållning och solidaritet och att arbeta inom ramen för ett 
demokratiskt samhälle. Habermas utgångspunkt är behovet av en "global välfärdsregim "'och där 
tycks han se EU som ett steg på vägen, en internationell aktör. De politiska åtgärderna på global nivå 
förutsätter en växande "kosmopolitisk solidaritet" i det civila samhället. Han ser hopp i de fram
växande gränsöverskridande rörelser som har internationell solidaritet på programmet snarare än i 
politiska eliter. Nyckelprocesser blir övergången från internationella relationer till en inrikespolitik på 
världsnivå. 

Habermas skiljer på två typer av reflexivitet, i form av reaktioner på de problem som följer i 
globaliseringens spår. Exempel på den ena är t ex marknadsekonomins eget sätt att hantera de miljö
problem som marknadsekonomin skapat. Den andra typen av reaktion är just kollektiva politiska 
insatser för att bekämpa den kolonialisering av vår livsvärld som globaliseringen medfört genom att 
sätta gränser för den transnationella ekonomin. 

Som jag ser det sammanfattar Habermas behovet av en mediernas medvetandegörande av de 
globala frågorna och plikten att bevaka hur EG/EU agerar på den globala scenen. Hans uttalanden 
spänner i praktiken därtill över både legitimeringstanken och Gemeinschaftsidén: 

The crucial question, therefore, is whether a consciousness of inevitable cosmopolitan 
solidarization is likely to emerge in the civil societies and the public domains of large-
scale regimes that are growing together. Only under the pressure of a change in the 
consciousness of citizens, one that has an impact on domestic affairs, those collective 
actors capable to act globally may come to perceive themselves differently, that is, 
increasingly, as members of a community that leaves them no choice but co-operation 
and taking one another's interests fairly into account. Still, ruling elites cannot be 
expected to accomplish this shift of perspective from 'international relations' to 
'world domestic policy' unless this achievement is rewarded by the populations 
themselves (Habermas 2000, sid 36) 
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13.3 Tre dimensioner av europeisk politisk kommunikation 

Legitimitet, Deltagande och Mondialisering 
Ur det empiriska materialet - den kvantitativa innehållsanalysen och de av grundad teori inspirerade 
närstudierna - framträder sammanfattningsvis tre dimensioner i den europeiska politiska kommuni
kation som förekommer i de nordiska tidningarna. Det är min förhoppning att dessa tre dimensioner 
skall visa sig användbara för analys av europeisk politisk kommunikation i framtida forskning och 
kunna uppfattas som denna avhandlings teoretiska bidrag till medie- och kommunikationsforskning 
om politisk kommunikation. 

Den första dimensionen utgår från diskussionen om statusförmedling, dvs om materialet inne
fattar ett bejakande eller ifrågasättande av den europeiska samarbetstanken, ett försök att innesluta 
eller summera alla värderingar i en enda dimension. Ändpunkterna längs denna dimension skulle kun
na kallas "stödjande", "tilltro", "debatt" respektive "förakt", "misstro", "anonymitet". Siune et al 
(1994) talar om "tillid" respektive "mistillid". Tanken är att jag här fångar en viktig aspekt av 
politisk kommunikation: att skapa förtroende (vinna, behålla och förlora). Mediernas bevakning är 
här utgångspunkten; medieinnehållet kan ha olika egenskaper härvidlag. De nordiska tidningarna i min 
studie skiljer sig enligt min uppfattning åt längs denna dimension. 

Jag kallar denna dimension Legitimitet och ser två kategorier av europeisk politisk kommuni
kation: 

• En huvudtyp innebär att innehållet utgår från europatankens legitimitet genom förekomst, 
bejakande, konstruktiv kritik och politisering. 

• En annan huvudtyp innebär att innehållet i sig är mer likgiltigt gentemot europatanken 
genom bristande förekomst, ytligt ifrågasättande, svepande kritik och avpolitisering 

Den andra dimensionen, som ligger i själva frågeställningen om uppkomsten av en europeisk politisk 
kommunikation, är i vilken utsträckning det snävt nationella Gesellschaft-perspektivet kompletteras 
med ett tran snati onellt Gemeinschaft-perspektiv. Annorlunda uttryckt förefaller en viktig dimension 
av den europeiska politiska kommunikationen vara om innehållet enbart belyser samarbetets effekter 
på medlemsland/eget land eller om innehållet belyser samarbetet ur ett gemensamt europeiskt eller 
vidare internationellt perspektiv, där det egna intresset ses som en del av, eller tom underordnat 
helhetens intresse. 

Jag kallar denna dimension för Deltagande och urskiljer således ytterligare två huvudtyper av 
framing i Europeisk politisk kommunikation, där det sakliga samarbetet i konkreta politiska frågor 
konstrueras i olika termer: 

• En huvudtyp innebär en transnationell/intrinsikal värdebevakning av det europeiska. 

• En annan huvudtyp innebär en nationell/instrumentell intressebevakning av det europeiska. 

Jag vill se frågor sammanhängande med synen på EG/EU:s roll i världen som en tredje dimension i 
den europeiska politiska kommunikationen. Jag skiljer således mellan innehåll som begränsas till 
EG/EU, dvs frågor om det snävare samarbetets effekter på medlemsländerna och innehåll som bely
ser EG/EU:s roll i ett vidgat samspel med andra internationella aktörer, i utrikespolitik i allmänhet, i 
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biståndssamarbete, i försvarssamarbete, i handelsförhandlingar, i miljöpolitiken, i relationer till t ex 
USA, Japan, Ryssland. 

Jag kallar denna dimension Mondialisering/Universalism och finner därmed ytterligare två poler 
av europeisk politisk kommunikation. 

En huvudtyp innebär att EG/EU också uppfattas som en extern aktör, på den större europeiska 
scenen och globalt på världsarenan. 

En annan huvudtyp innebär att EG/EU:s mål, resultat och processer är interna och begränsade 
till kretsen av medlemsländer. 

I den politiska kommunikationen kring frågor av det här slaget kan medierna framställa denna externa 
roll som en mer eller mindre legitim del av den europeiska samarbetstanken. Medierna kan välja att 
bevaka mer eller mindre utförligt eller inträngande, där inskränkningar både på bredd och på djup 
samtidigt blir avgränsning av vad som går att "få syn på". 

EG/EU:s relationer utåt kan naturligtvis också uppfattas som både värdebevakning (t ex fred, 
miljö) och som intressebevakning (t ex ökad konkurrenskraft för medlemsländernas näringsliv) enligt 
samma grundtankar som framhålls i det förra delavsnittet om deltagande och idéerna om Gemein
schaft och Gesellschaft. Dimensionen Mondialisering/Universalism innebär som analogt fall att 
uppmärksamma hur EG/EU dels verkar för de nuvarande medlemsländernas bästa (ett instrumentelit 
perspektiv) och dels strävar efter att tillsammans med andra internationella aktörer göra världen till 
en bättre plats att leva i för alla (ett intrinsikalt perspektiv).15 

Avslutande ord 
Är begreppen tillräckligt meningsfulla, har de det eftersträvade teoretiska lyftet, eller är det fråga om 
trivialresultat? Denna fråga diskuteras i det avslutande kapitlet, där undersökningens samlade resultat 
redovisas och utvärderas. Ett preliminärt sätt att utvärdera de föreslagna dimensionerna är att pröva i 
vad mån något eller några av dessa begrepp helt eller delvis täcks in av de tidigare refererade journa
listernas idealbild av Europabevakning. En snabb lackmustest - utförd av en synnerligen partisk 
observatör - visar att mer än varannan ambition på journalisternas önskelista (kapitel 2) touchar vid 
någon av de tre dimensionerna. Min slutsats blir att dimensionerna Legitimitet, Deltagande och 
Mondialisering/Universalism, som har extraherats från de närsynta läsningarna av texter inom tre 
avgränsade samarbetsfält, har fångat inslag av framing som i olika kombinationer konstruerar sub
stantiellt olika versioner eller grader av europeisk politisk kommunikation, det kärnbegrepp som jag 
därmed försökt ge ökad precision och djup. I slutändan är det dock andra forskare som avgör om 
begreppsanalysen tillför något av värde. 
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Empirinära teoretiska begrepp ur tre närstudier. Appendix 13:1. 

a) EG/EU i nordiska dagstidningar: teoretiska empirinära begrepp om europeisk 
politisk kommunikation rörande utrikespolitik 1993 och 1996 (motsatspar). 
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INTERNATIONELLA 
AKTÖRER 

SMÅ LÄNDERS 
INFLYTANDE 

FOLKOPINIONEN 
VÄRDERAD 

EU BEJAKAS/ 
KONSTRUKTIV KRITIK 

GRANSKNING AV KO NFLIKTER/ 
SAMFÖRSTÅND 

BEGRANSAD 
BEVAKNING 

DISTANSERAD BEVAKNING/ 
FÖRENKLING 

OENGAGERAD BEVAKNING 

ENSTAKA HANDELSER/ 
EPISODISK BEVAKNING 

SLEEPING PARTNER/ 
FÖREMÅL 

EU PASSIV 

TABUBELÄGGNING 
AV SVÅRA FRÅGOR 

INGEN DEBATT/ 
LOCKET PÅ 

EU ENSAM I 
FREDSARBETET 

SMÅ LÄNDERS 
MAKTLÖSHET 

FOLKOPINIONEN 
OSYNLIG 

EU I FRÅGASÄTTS/ 
SVEPANDE KRITIK 

YTLIG RAPPORTERING 

b) EG/EU i nordiska dagstidningar: teoretiska empirinära begrepp om europeisk 
politisk kommunikation rörande miljöpolitik 1993 och 1996. 

POLITIKENS LAGAR 

POLITISERING 

DIALOG 

HELA HAVET STORMAR 

BEREDNING/BESLUT 

MARKNADENS LAGAR 

AVPOLITISERING 

MONOLOG 

SOLITÄR 

TOM DAGORDNING 
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POLITISKT TÅLAMOD 

MORALISKA DRIVKRAFTER 

TRANSNATIONELLA 
FÖRHANDLINGAR 

EFTERTÄNKSAM 

KOMPLEXITET 

I-LÄNDER OCH U-LÄNDER 

HANDLING NU 

EGENNYTTA 

VI MOT DEM 

KATEGORISK 

FÖRENKLING 

INHEMSKT/HEMMA VID 

c) EG/EU i nordiska dagstidningar: teoretiska empirinära begrepp om 
europeisk politisk kommunikation rörande EMU 1993 och 1996. 

POLITIKENS LAGAR 

UPPMÄRKSAMMA 
FOLKLIGT MOTSTÅND 

MÅNGA KRITISKA 
RÖSTER 

SOLIDARITET 
INOM EG 

MELLANSTATLIG DYNAMIK 

STRUKTURELLA 
FÖRÄNDRINGAR 

AKTÖRER F RAMTRÄDER: 
LÄNDER, INSTITUTIONER 
MEDBORGARE, POLITIKER 

POLITISKA BEVEKELSE-
GRUNDER S YNLIGGÖRS 

INSTITUTIONELL 
ORGANISERING 

INRE EU ROPEISK DYNAMIK/ 
POLITISK REAKTION 

OPINIONER/ 
DEBATT 

ALTERNATIVA VAL 

SAKLIGHET 

KOMPLEXITET 

DEMOKRATIN 
MÅSTE HA 
SIN GÅNG 

EG/EU MED EN 
SOCIAL ORDNING 

MARKNADENS LAGAR 

DÖLJA 
FOLKLIGT MOTSTÅND 

UNDANTRÄNGD 
KRITIK 

NATIONELLT EGOISTISKA 
DRIVKRAFTER 

EXTERNA K RAFTER 

TILLFÄLLIGA 
MISSPASSNINGAR 

AKTÖRER OSYNLIGA 

MOTIV OTYDLIGA 

EU KONTURLÖST/ 
DUNKELT 

GLOBALT EKONOMISKT 
BEROENDE 

KAMPANJ 

INGEN VALFRIHET 

DRAMATIK 

FÖRENKLING 

HÖGHASTIGHETS
KULTUR 

EG/EU SOM MARKNADS
LIBERAL ORDNING 
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Appendix 13:2. 

Ett försök att gruppera de empirinära teoretiska begreppen med 
ledning av teoretiska pm. 

a) Begrepp som förefaller hänga samman med uppslutning kring den 
europeiska tanken 

OMFATTANDE 
BEVAKNING 

NÄRHET 

POLITISKA PROCESSER/ LEGITIMITET 
SAMMANHANG 

ANALYS 
AV SVÅRA FRÅGOR 

DEBATT OM 
EUROPEISK POLITIK 

FOLKOPINIONEN 
VÄRDERAD - MÅNGA 
RÖSTER 

BEVAKA FOLKLIGT 
MOTSTÅND 

MÅNGA KRITISKA 
RÖSTER 

POLITISERING 

DIALOG 

HELA HAVET STORMAR 

BEREDNING/BESLUT 

POLITISKT TÅLAMOD 

EFTERTÄNKSAM 

KOMPLEXITET 

EUROPA BEJAKAS/ 
KONSTRUKTIV 
KRITIK 
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b) Begrepp som förefaller hänga samman med skilda grundsyner på 
medlemskapets karaktär 

DELTAGANDE/ 
MEDANSVAR 

SMÅ LÄNDERS 
INFLYTANDE 

MEDLEMSKAP 
F ÖRPLIKTIG AR 

KONFLIKTER/ 
KOMPROMISSER/ 

SAMFÖRSTÅND DEL TA GANDE 

MORALISKA DRIVKRAFTER 

TRANSNATIONELLA 
FÖRHANDLINGAR 

POLITIKENS LAGAR 

SOLIDARITET 
INOM EG 

POLITISKA BEVEKELSEGRUNDER 
SYNLIGGÖRS 

c) Begrepp som förefaller hänga samman med uppfattningar om EG/EU:s roll i 
världen 

EU AKTIV I 
FREDS- OCH MILJÖARBETET 

SAMVERKAN MED 
INTERNATIONELLA 

AKTÖRER MONDIALISERING/ 

UNIVERSALISM 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE 

I-LÄNDER OCH U-LÄNDER 

INRE EU ROPEISK DYNAMIK/ 
POLITISK REAKTION 

EG/EU MED EN 
SOCIAL ORDNING 
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Del V: Resultat och slutsatser 

Resultat och slutsatser av undersökningen som helhet och de använda metoderna redovisas. 

Kap 14: Europeisk politisk kommunikation i vardande 

I detta avslutande kapitel sammanfattas resultaten av undersökningen och en diskussion förs mot 
bakgrund av undersökningens problem och syfte. 

Metoderfarenheter summeras, dels den komparativa ansatsen, dels innehållsanalys och försöken 
att utvidga den traditionella innehållsanalysen med olika kvalitativa inslag: analys av perspektiv och 
värderingar samt närstudier med begreppsanalys inspirerad av grundad teori. 

14.1 Resultat 

14.1.1 Resultatens karaktär 
Undersökningens problemformuleringar tar sikte på mediernas möjligheter att genom nuvarande 
Europabevakning ge medborgarna underlag för att kunna förhålla sig till den europeiska integrationen. 
Utgångspunkten är att de nationella mediernas roll är avgörande. Här finns en normativ underton; för 
att ge medborgarna ett sådant underlag måste medierna sköta sin uppgift väl, utan att detta krav när
mare definieras. 

Syftesformuleringarna är neutralare och talar om studier av likheter och olikheter mellan de 
nordiska tidningarna i den medierade kommunikationen rörande europeisk integrationspolitik. I 
avsnitten om den komparativa ansatsen och förklaringsperspektiven förtydligas att jag väntar mig att 
en del av dessa skillnader ska kunna förstås i termer av skilda nationella kontexter. Exempel lämnas 
på hur sådana nationella kontexter har beskrivits med varierande måttstockar. Här är anslaget de
skriptivt och analytiskt; de skillnader jag förväntar mig är inte formulerade i termer av bättre och 
sämre, utan i termer av just olika och förståelsen av olikheterna är det som eftersträvas. 

Redan dessförinnan, i teorikapitlet, har hela undersökningen i viss mån vridits i en normativ 
riktning, genom att litteraturen analyserar problemen i normativa termer, d v s i termer av vad som 
behöver göras och i termer av hur väl medierna lyckas med sin svåra uppgift. Därtill kommer att 
intervjuerna på fältet med tyska, norska och svenska utrikesjournalister entydigt ställer hårda nor
mativa krav på den egna kårens uppgifter. Kärnbegreppet europeisk politisk kommunikation upp
står som vänstra halvan av ett teoretiskt utfallsrum med många dimensioner. Undersökningens syfte 
vidgas i termer av detta nya begrepp: i vilken utsträckning uppstår en europeisk politisk kommu
nikation i de nordiska dagstidningarna? Den i huvudsak kvantitativa innehållsanalysen förmår inte 
greppa alla dessa dimensioner, utan ett snävare operationellt empiriskt utfallsrum med färre dimen
sioner utformas som vägledning för huvudstudien. 

Huvudstudiens resultat indikerar mycket stora skillnader mellan danska Politiken och de övriga 
tidningarna, vilket 1993 kunde förstås som en effekt av att Danmark sedan länge var medlem i EG, 
därtill ordförandeland med en stundande andra folkomröstning om Maastricht-traktaten. När resul-

381 



taten från 1996 analyserades, kvarstod Politikens särställning, vilken då snarast kunde förstås som en 
följd av det långa medlemskapet (tiden som förklaringsfaktor) och möjligen som en effekt av en 
annorlunda politisk kultur i Danmark, vilket anknyter till den tidigare diskussionen om kontextua-
lisering. Vissa effekter av Finlands och Sveriges medlemskap kunde observeras 1996. Dessa tog bl a 
form av en utökad Europabevakning i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter samtidigt med kon
centration på en politisk sakfråga, EMU, i stället för som 1993 fokus på relationerna mellan EG och 
det egna landet. Den norska tidningens EU-bevakning minskade dramatiskt i omfång, sannolikt till 
följd av att de norska väljarna än en gång avstått från medlemskap. Här finns några av undersök
ningens huvudresultat: att nationella faktorer, däribland relationen till EG/EU, påverkar innehållet. 
Jag är tillbaka till deskriptiva observationer om likheter och skillnader: när de nationella förhållan
dena ändras, ändras mediernas innehåll, även om det bevakade objektet eller skeendet är detsamma. 

Emellertid är Politikens särställning 1993 och 1996 så betydande, att det är svårt att analysera de 
fyra tidningarnas innehåll i annat än normativa termer. När frågan ställs om det uppstår en europeisk 
politisk kommunikation, är svaret givet: en sådan finns uppenbarligen i Politiken, men endast med 
tveksamhet och då endast på färre antal punkter i de andra. Slutsatsen blir att Politiken löser sin 
uppgift väl, de andra mindre väl. Undersökningens resultat formuleras huvudsakligen i normativa 
termer, jag har tom infört poängsättning för att sammanfatta resultaten på ett lätt gripbart sätt. 

Denna kantring mot normativa synsätt blir än tydligare genom närstudiernas mera inträngande 
granskning av medieinnehållet på några centrala samarbetsområden. Här tydliggörs Politikens nära 
släktskap med eller roll som exponent för begreppet europeisk politisk kommunikation. 

I dessa närstudier inryms även ett försök att med teoretisk begreppsanalys närmare specificera de 
underliggande eller explikativa dimensionerna i begreppet europeisk politisk kommunikation. De tre 
dimensioner som framkommer har också en tydlig normativ karaktär: det uppfattas nog av de flesta 
som bättre att medieutbudet styrs av ambitioner att belysa aspekter av Legitimitet, Intrinsikala vär
den och Mondialisering än motsatsen. Begreppsanalyserna förstärker på sätt och vis undersökning
ens normativa karaktär. 

Jag anser det viktigt att förstå att mina studier, med i huvudsak explorativa och analyserande 
syften, av skäl som jag här redogjort för, delvis ändrat karaktär i oförutsedd normativ riktning. 

14.1.2 Resultat av huvudstudien 
Övergripande observationer 

• Tyngdpunkten i innehållet låg 1993 på vad som i studien kallas Institutioner/relationer (t ex 
medlemsförhandlingar). 1996 ökade uppmärksamheten på politiska sakfrågor (t ex ekonomisk 
politik). 

• 1993 hade samtliga tidningar hade en omfattande bevakning av EG/EU. Den norska tidningens 
bevakning minskade påtagligt 1996. De finländska och svenska tidningarna ökade sin totala 
Europabevakning för 1996. 

• De Europeiska perspektiven manifesteras starkt i Politiken; i övriga tidningar dominerade, 
särskilt 1993, Egenintresset, definierat som Nationella och Materialistiska perspektiv. 

• Egenintressen innebar 1993 en stark koncentration på egna medlemsförhandlingar och 
kommande folkomröstningar. 1996 tog de sig (främst i Hufvudstadsbladet och Dagens 
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Nyheter) uttryck i en omfattande bevakning, med nationella perspektiv, av en politisk 
sakfråga - EMU. 

• EMU-frågans behandling under urvalsperioden för 1996 och på det avslutande toppmötet var 
ett av få exempel där de europeiska perspektiven tydligt kom till uttryck i alla tidningar. 

• Förhandlingsfrågor 1993, utanförskap respektive fokusering på enbart en politisk sakfråga 
1996, föreföll utgöra hinder för en bevakning på bredden av andra politiska sakfrågor (något 
som Politiken fann utrymme för). 

• I Politiken och Aftenposten erbjuds tillträde och större respekt för motståndare till det 
europeiska projektet. 

• Nationella särdrag är ständigt närvarande i de nordiska tidningarnas innehåll, sammanvävda 
med respektive tidnings redaktionella hållningar. 

F örklaringsperspektiv 
Förståelsen av dessa och andra skillnader kan ses som resultatet av samverkande influenser: 

• Europeiska: innehållet i de nordiska tidningarna påverkas av EU:s aktuella arbete. När EMU-
projektet påtagligt kommer upp på EU:s dagordning uppmärksammas det i det nordiska 
tidningarna osv. När europeisk politik ändras, påverkas innehållet i nordiska medier (men 
inte på något enkelt eller förutsebart sätt). 

• Nationella: jag tycker mig se spår av en annorlunda politisk kultur i Danmark. Därtill kommer 
en del observationer kring delar av innehållet som t ex försvars- och säkerhetsintresse i den 
finländska tidningen, en omfattande bevakning av fiskefrågor enbart i den norska tidningen, 
tillsammans med en utrikes orientering inte minst mot väst. Den svenska tidningens 
tabubeläggning av känsliga frågor i anslutning till neutralitetspolitiken har långa rötter och ses 
som en nationell influens. Nationella influenser påverkar innehållet i nordiska medier. 

• Relationerna med EG/EU: när Sverige och Finland blivit medlemmar i EU ökar bevakningen 
och förändras karaktären på innehållet i dessa länders tidningar. När Norge efter folkom
röstning förblir utanför unionen minskar den norska tidningens bevakning. Det danska ord
förandeskapet 1993 och det långvariga medlemskapet framstår som relationella förklaringar 
till Politikens särställning som Europabevakare. När ländernas relationer med EG/EU 
ändras, påverkas innehållet i nordiska medier. 

• Redaktionella förklaringsperspektiv: Hufvudstadsbladets begränsade resurser spelar in, DN:s 
motsvarande stora resurser erbjuder andra förutsättningar för bevakningen osv. Tillkommer 
att europeiska och nationella influenser ju bara kan verka genom att dessa kontexter översätts 
i redaktionella hållningar eller beslut. Att t ex dra ner Aftenpostens Europabevakning 1996 är 
ett redaktionellt beslut som gör att den nyssnämnda relationella influensen får genomslag. De 
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redaktionella influenserna är ofta i sig mer eller mindre medvetna uttryck för nationella och 
andra influenser. 

Ytterligare observationer från huvudstudien 
Bakom Politikens särställning ligger en bredd och kontinuitet i bevakningen liksom en beredvillighet 
att stå till förfogande för vitt skilda uppfattningar. Mätningarna på utbuds-, perspektiv- och värde
ringsnivå kompletterar härvid varandra. 

På utbudsnivån framstår Politiken som vida mer orienterad mot europeiska källor och aktörer än 
de övriga tidningarna och med ett ämnesval som spänner över många fler av de långsiktigt tunga och 
viktiga samarbetsfrågorna, däribland utrikes- och miljöpolitiken och andra områden som kräver 
samverkan med yttervärlden (handelsförhandlingar, GATT/WTO, USA). 

På perspektivnivån visar sig inte minst de ideologiska perspektiven tydliggöra olikheter mellan en 
nationalistisk/materiell grundsyn på medlemskapet gentemot en inriktning mot enighet/demokrati/ 
inflytande. Politikens innehåll framstår både 1993 och 1996 som ett gott exempel på europeisk 
politisk kommunikation som vidgat perspektiven från det snävt nationella och instrumentella till ett 
perspektiv där deltagandet i det transnationella betraktas som en kollektiv samarbetsform som syftar 
till att uppnå även gemensamma värden. Analyserna av problematisk situation ger också en antydan 
om de olika politiska kulturer som bevakningen indirekt präglas av. 

På värderingsnivån slutligen kan Politikens debattinriktade och ofta kritiska hållning till olika 
aspekter av det europeiska samarbetet kontrasteras mot några av de övriga tidningarnas ensidiga 
positiva betoning av de materiella framstegen. 

Den kvantitativa analysen ger vidare inblickar i de skillnader som förekommer mellan de nordiska 
tidningarna i fråga om gemenskapens relationer med omvärlden. I den närmare uppdelningen av 
ämnen som handelspolitik och utrikes/försvarspolitik framkommer skillnader, framför allt mellan 
Politiken och de övriga tidningarna. Den danska tidningen bevakar i större utsträckning EG/EU:s 
räckvidd utanför Europa i en rad hänseenden. I Politiken framträder EG/EU tillsammans med inter
nationella aktörer, ofta just för att uppnå de gemensamma värden som står på spel. I delar av dessa 
fält bevakar även Aftenposten en vidare interaktion med omvärlden. 

Det mönster som framträder efter analys av de ideologiska perspektiven 1993 är att Politikens 
material för de flesta ämnesgrupper präglas av europeiska mål, i synnerhet för EG:s institutioner och 
EG:s relationer med andra länder samt utrikes- och försvarsfrågor. Även Aftenposten och Huvud
stadsbladet har en europeisk inramning av utrikes- och försvarspolitik. Även observationer 1996 
synes ge samma intryck. En mer ingående analys av problemperspektiv och ämnesgrupper stärker 
intrycket av Politikens sökarljus även fångar in gemenskapens yttre engagemang, t ex relationerna 
med Central- och Östeuropa. 

Politiken är på ett påtagligt sätt närmare beslutsprocesserna och bevakar så att säga inifrån, vilket 
i mina ögon tillför en avgörande dimension i den politiska kommunikationen, medan de övriga huvud
sakligen bevakar frågor om relationerna till EG/EU och det egna landets behållning härav. Även denna 
bild behöver kompletteras med några andra tidningars intresse för beslutsprocesserna i EG/EU. 
Exempel är Dagens Nyheters redovisning 1993 av debatten kring de grundlagsfrågor som aktualiseras 
av medlemskapet eller Aftenpostens betoning av hoten om minskad nationell suveränitet och kon
troll. Här finns en viss parallellitet i så motto att även den svenska grundlagsdebatten handlade om 
att avsäga sig nationellt självbestämmande (den s k plattläggningsdiskussionen). 
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Resultat i termer av det empiriska utfallsrummet 
Huvudstudiens resultat (tablå 14:1) kan rekapituleras i termer av de dimensioner som den 
ursprungligen grundar sig på (det empiriska utfallsrummet i kapitel 2): 

Tablå 14:1. EG/EU i nordiska dagstidningar 1993 och 1996: Sammanfattande bedömning av de 
fyra dagstidningarnas Europabevakning. (*** nära begreppet europeisk politisk 
kommunikation) 

POL 

93 96 

Europabevakningens *** *** 
omfattning 

Kontinuitet och uppföljning *** *** 
av sameuropeiska frågor 

Debatt/många röster *** *** 

Europeiska politiska arenor *** *** 

Europeiska/globala 
rumsperspektiv 

Europeiska/ Internationella *** *** 
källor 

Europeiska/utomeuropeiska *** *** 
aktörer 

Europeiska ideologiska 
politiska perspektiv 

Problemperspektiv 

Värdering av samarbetet/ 
granskning 

5]< * 

HBL 

93 96 

AFT DN 

93 96 93 96 

* * *  **  

*** ** 

* *  * *  

14.1.3 Resultat av närstudierna 
Likheter och skillnader 
På samtliga punkter har närstudierna, d v s de fördjupade kvalitativa analyserna, gett en tydligare 
differentiering av skillnader mellan de nordiska tidningarna. Närstudien av den utrikespolitiska 
bevakningen visar att Politiken förmedlar hur EG/EU:s utrikespolitik spänner över flera områden än 
Balkankrigen och Mellersta Östern, vilket i sig är viktiga inslag när det gäller att skapa debatt och 
legitimitet, nära förbundet med kritisk granskning och krav på bättring. Vidare framgår det i Politiken 
att ett omfattande pussel binder samman EG/EU och en mångfald internationella aktörer. Slutligen 
synliggörs att i ett medlemsland som Danmark även det nationella politiska arbetet inriktas mot att 
på olika sätt påverka det europeiska freds- eller biståndsarbetet och att detta kan ha betydelse även 
för europeiska medlemsländer. Här skiljer sig Politiken åter från de andra tidningarna genom att 
innehållet tydligare utgår från övergripande gemensamma mål för EG/EU: s utrikespolitiska 
strävanden. 
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Analysen av det material som handlar om EG/EU:s miljöpolitik visar på mycket likartade 
tendenser. Dels framgår här bredden och djupet i Politikens bevakning av miljöfrågor, dels blir 
perspektivet att miljöfrågorna innefattar problem som bara går att angripa gemensamt, dvs på 
europeisk nivå eller på global nivå. På samma gång exponeras också de inneboende konflikter som är 
närvarande i på den ena sidan krav på tillväxt och på den andra krav på hållbar utveckling och 
anständiga sociala villkor. Detsamma gäller immanenta konflikter mellan u- och i-länder, mellan USA 
och Europa och inte minst interna konflikter inom EG/EU-strukturen: mellan Ministerråd -
Kommission - Europaparlament - medlemsländer - företrädare för miljö- och konsumentintressen etc. 

Närstudien om EMU visar att Politiken och i viss mån Aftenposten trots den mindre volymen i 
EMU-bevakningen 1996 förmår att analysera EMU i ett europeiskt perspektiv och inte bara i ett 
nationellt och instrumenteilt perspektiv. Dagens Nyheters EMU-bevakning tar bitvis formen av en 
redaktionellt driven plädering för EMU, för EMU omedelbart och inte senare. Hufvudstadsbladets 
bevakning kretsar kring överraskningen runt redan fattade politiska beslut och osäkerheten 
beträffande nationella konsekvenser - i sig en illustration till egenheter i den finska politiska kulturen. 

I den gemensamma delen av EMU-bevakningen visar de fyra tidningarna vissa viktiga likheter som 
samtidigt införlivar angelägna, grundläggande beståndsdelar av europeisk politisk kommunikation. 
Här ingår först och främst komplexiteten i sakfrågorna och bredden av aktörer i det europeiska 
politiska förhandlingsspelet som av alla tidningar framställs som centrala. Såväl europeiska 
institutioner som medlemsländer och enskilda europeiska aktörer synliggörs i olika roller som 
strateger, motståndare, medlare etc och deras huvudbestyr är att kompromissa för att förverkliga 
planerna på en stark gemensam valuta. 

Detta omdöme gäller inte fullt ut den därutöver omfattande debatt som förs i Hufvudstadsbladet 
och Dagens Nyheter om den nationella kopplingen till EMU. Här lyser de europeiska stötestenarna, 
aktörerna och processerna med sin frånvaro och spelet försiggår helt på den nationella arenan. Medan 
den finska tidningen återger en sent vaknande debatt om följderna av de politiska beslut som före
faller vara fattade, är den svenska tidningen fylld av en redaktionell kampanj för ett snart politiskt 
beslut om inträde i EMU. Dagens Nyheters kampanj kan tjäna som gott exempel på konkretisering 
av metaforen "makten att sätta dagordningen". Här måste redaktionella förklaringsperspektiv till
gripas för att förstå kampanjens omfattning och intensitet, såvida man inte anar andra krafter bakom 
redaktionen. 

Det dominerande nationella perspektiv som ofta noteras för andra tidningar än Politiken kan av 
närstudierna att döma knappast betecknas som Domestication, dvs anpassning av internationella 
nyheter till lokala förhållanden. En mera adekvat term vore Insulation, dvs genom att inte vara 
vaken för europeiska perspektiv och samarbetseffekter i bevakningen utestängs läsarna från inblickar 
i den nya transnationella politiska arenan. Det nationella bidrar inte så mycket till att översätta, i 
meningen ge lokal betydelse, som till att skymma det europeiska. 

Dimensioner av Europeisk politisk kommunikation 
Behållningen av den begreppsanalys som genomförts i närstudierna leder fram till några underliggande 
dimensioner som preliminärt definierar europeisk politisk kommunikation och som redan skymtat 
fram i ovanstående resultatredovisning: Legitimitet, Deltagande respektive Mondialisering 

Ur det empiriska materialet - huvudstudien och de av grundad teori inspirerade närstudierna -
framträder sammanfattningsvis tre dimensioner av framing som återkommande förefaller vara åt
skiljande för konstruktionen av europeisk politisk kommunikation i de aktuella tidningarna. 
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Den första övergripande dimensionen utgår från diskussionen om ' statusförmedling ' Häri 
inbegrips dels om tidningarna överhuvudtaget ger de tunga samarbetsområdena skälig uppåmärk-
samhet, dvs förekomst, och dels om materialet innefattar bejakande eller ifrågasättande av den 
europeiska samarbetstanken, ett försök att innesluta eller summera alla värderingar i ett enda slag. 
Ändpunkterna längs denna dimension kallas "stödjande", "tilltro", "debatt" respektive "förakt", 
"misstro", "anonymitet". Tanken är att jag här fångar en viktig aspekt av politisk kommunikation: att 
skapa förtroende (vinna, behålla och förlora). Mediernas bevakning är här utgångspunkten; medie
innehållet kan ha olika egenskaper härvidlag. De nordiska tidningarna i min studie skiljer sig enligt 
min uppfattning åt längs denna dimension som jag kallar 'Legitimitet'. Jag har påpekat att en tid
ning kan ge den europeiska samarbetstanken legitimitet och samtidigt vara starkt kritisk till det som 
konkret pågår inom de europeiska institutionerna. 

Den andra dimensionen, som ligger i själva frågeställningen om uppkomsten av en europeisk 
politisk kommunikation, är kopplad till i vilken utsträckning det snävt nationella Gesellschaft-
perspektivet kompletteras med ett transnationellt Gemeinschaftperspektiv. Annorlunda uttryckt 
förefaller en viktig infallsvinkel på den europeiska politiska kommunikationen vara om innehållet 
enbart belyser samarbetets lönsamhet eller kostnader för det egna landet alternativt om innehållet 
belyser samarbetet ur ett gemensamt långsiktigt europeiskt eller vidare internationellt perspektiv, 
där det egna intresset ses enbart som en del av, eller tom underordnat helhetens intresse. Jag kallar 
denna dimension för 'Deltagande'. 

Jag vill se uttalad medvetenhet och bevakning av EG/EU:s ambitioner att spela en världspolitisk 
roll som en tredje framträdande dimension i den europeiska politiska kommunikationen. Jag skiljer 
således mellan innehåll som begränsas till EG/EU, dvs frågor om det snävare samarbetets effekter på 
medlemsländerna gentemot innehåll som belyser EG/EU:s roll i ett vidgat samspel med andra inter
nationella aktörer, i utrikespolitik i allmänhet, i biståndssamarbete, i försvarssamarbete, i handels
förhandlingar, i miljöpolitiken, i relationer till t ex nya ansökarländer,USA, Japan, Ryssland. Jag 
kallar denna dimension Mondialisering/Universalism. 

Sammantaget vill jag göra gällande att europeisk politisk kommunikation kan analyseras, förstås 
och värderas i termer av dessa tre underliggande dimensioner. Jag avstår från att utveckla tanken att 
dessa dimensioner kan bilda ett teoretiskt rum med åtta typer av europeisk politisk kommunikation. 

Resultat i termer av tre dimensioner av politiska kommunikation 
Undersökningens resultat skulle således också kunna sammanfattas i dessa nya mer abstrakta termer, 
tre dimensioner av europeisk politisk kommunikation, i starkt koncentrat enligt tablå 14:2. 

Tablå 14.2 EG/EU i n ordiska dagstidningar 1993 och 1996. Sammanfattning av de fyra dagstidningarnas 
framing i tre dimensioner av europeisk politisk kommunikation. (*** närmast) 

Krav på medierna och den 
europeiska politiska 
kommunikationen 

- Legitimitet 

- Deltagande 

- Mondialisering/Universalism 

POL HBL AFT DN 

93 96 93 96 93 96 93 96 

* **  * **  **  * *  -kk k ik-k k-k 

* **  * **  *  •k •k* •k •k k 

* **  * **  •k k k* •k* •k k 
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14.1.4 Diskussion av resultaten 
Jämförelse med Wallin (1994) 
När det gäller tendenser i de svenska massmediernas rapportering åren före den svenska folkom
röstningen om medlemskap säger Wallin (1994) att pressens bild av EG 1988-89 var bristfällig 
såtillvida att den i huvudsak uppmärksammade frågor om handel och ekonomi. En stor del av EG-
nyheterna placerades på näringslivssidorna, som tillhör de minst lästa nyhetssidorna. De flesta andra 
mer allmänpolitiska områden försummades. "Tidningarnas beskrivning av EG:s organ och institu
tioner gav läsarna en oklar bild av EG:s uppbyggnad och organisation ". EG fick ofta stå som sy
nonym till övriga organ och institutioner, 'vilket medförde att läsarna inte fick något begrepp om t ex 
beslutsgången inom EG".1 

Wallin sammanfattar - efter att ha jämfört några nordiska dagstidningars nyhetsrapportering om 
den franska folkomröstningen om Maastrichtavtalet i september 1992 - att de svenska tidningarnas 
rapportering gav läsarna en jämförelsevis omfattande, bred och djup information. Stockholmstid
ningarna innehöll en större del förklarande/fördjupande artiklar och föreföll värdera nyheterna om 
folkomröstningen i Frankrike högre än övriga nordiska tidningar gjorde. Därutöver redovisade de fler 
aspekter av omröstningen än övriga nordiska tidningar, dvs hade större informationsbredd. Samman
taget anser Wallin "att den svenska dagspressen hade en större ambition att förklara folkomröst
ningen för läsarna än de övriga nordiska tidningarna hade".2 Han noterar också att Stockholms
pressen "oftare tog upp konsekvenser av folkomröstningen för Sverige än vad de övriga nordiska 
ländernas press gjorde. Den nationella vinklingen var däremot ovanlig i de norska och finska 
tidningarna... ".3 

Min undersökning avser perioder längre fram i tiden och ger på flera punkter en annan bild av 
samma nordiska tidningar. När jag i min undersökning ställer de övriga tidningarna i relief mot Poli
tiken 1993 och 1996 har de finska, norska och svenska tidningarna i flera hänseenden brister som har 
påpekats i olika delar av denna avhandling. Wallins data om nordiska tidningars bevakning av den 
franska folkomröstningen september 1992 ger visst stöd åt de iakttagelser som jag gjort byggt på 
mina data om Europabevakningen 1993 och 1996, t ex att Politiken ägnade större utrymme åt den 
franska folkomröstningen än sina nordiska kollegor4: 

POL HBL AFT DN 

Utrymme i spcm 6.070 2.910 3.810 3.360 
Antal art/vecka 20 10 11 10 

(Källa: Wallin (1994, sid 228) 

Vidare tycker jag mig i Wallins material finna stöd för en del av de observationer jag gjort (och som 
han själv gör) om europeiskt respektive nationellt perspektiv - med reservation för att jag inte i detalj 
känner till hur han har kodat materialet. 

Om jag utnyttjar två av hans tabeller 13:4 och 12:1, sid 232 respektive 218 och sammanför 
mätresultat efter valet för Positiva konsekvenser för EU av ja, Negativa konsekvenser för EU av nej, 
Konsekvenser för Frankrike av ja och Konsekvenser för Frankrike av nej, kan jag betrakta Wallins 
data som indikatorer på en ny variabel som mäter Europeanness i analysen av valet. Som mått på 
Domestication använder jag motsvarande medieinnehåll rörande Ekonomiska konsekvenser och 
Konsekvenser för Danmark, Finland, Norge respektive Sverige. 
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Politiken förefaller, med dessa grova mått, även i Wallins material, ha en tydligare europeisk 
inriktning i sin Europabevakning än övriga nordiska tidningar. Jag får följande översikt som således 
snarast stöder den allmänna profilen i min komparativa undersökning i detta avseende:5 

POL HBL AFT DN 

Europeanness (%) 20 7 8 7 

Domestication (%) 7 0 6 8 

N = 86 41 47 310 

(Källa: Wallin (1994, sid 232, 218) 

Vad behöver vi veta? 
Wallins fråga är Vad fick vi veta? Om kunskapsbehovet tolkas i termer av nyhetsrapportering om 
sådant inom EG/EU som förefaller direkt beröra oss, tycks samtliga nordiska tidningar fylla sin upp
gift väl. Frågan behöver dock med ett normativt synsätt omformuleras till: Vad behöver vi veta? 

Om behovet av kunskap betraktas i det sistnämnda perspektivet blir svaret ett annat.6 Jag vill se 
min undersökning om fyra nordiska tidningars Europabevakning som en studie av mediernas roll 
under viktiga politiska omvälvningar och återkommer härvid till det synsätt som Downing (1996) 
utvecklat och som jag refererat till i teorikapitlet.7 Vi har redan sett en förändring av det europeiska 
samarbetet från enbart ekonomiskt samarbete till ett förpliktande politiskt samarbete, en union 
(Maastricht-traktaten). Sveriges och Finlands omröstningar 1994 tillstyrkte anslutning till detta 
samarbete, medan de norska väljarnas samma år avvisade det förhandlingsförslag som förelades dem. 
En viktig förändring genomgick därtill Danmarks relation med EU, när landets väljare accepterade 
vissa delar (men inte andra) av Maastricht-traktaten 1993, efter att i en tidigare folkomröstning 1992 
ha avvisat hela traktaten. Valutaunionen EMU kan ses som en del av det utvidgade ekonomisk
politiska samarbete som ingår i Maastricht-traktaten, men dit hör också utrikespolitiskt och 
försvarssamarbete, rättsligt och polisiärt samarbete, europeiskt medborgarskap med ett socialt 
charter, samordning av invandrings- och flyktingpolitik samt en social dimension i 
arbetsmarknadspolitiken. 

Vad allmänheten behöver veta måste rimligen relateras till dessa genomgripande politiska för
ändringar, utvecklingen av ett samarbete där f n femton länder deltar och rader av nya länder knackar 
på dörren. Den nya politiska ordningen i Europa, där de nordiska länderna under den studerade 
perioden valt olika förhållningssätt, kräver rimligen mer av de nordiska medierna än en rutinmässig 
bevakning av episoder i nyhetsflödet. De transnationella politiska processer som pågår måste - som 
jag ser det - öppnas upp och förklaras. Aktörerna, personer och institutioner, måste synliggöras. 
Motiven för ländernas deltagande i det europeiska samarbetet måste klargöras. Allt detta måste där
till ställas under debatt, där många röster tillåts delta och där inga ämnen tabubeläggs av olika skäl. 

Ställer man kravet på ett nytt sorts innehåll om transnationell politik i medierna, blir betygsätt
ningen av de nordiska tidningarna i undersökningen mera tveksam. Politiken menar jag lever upp till 
högt ställda krav även i detta vidare sammanhang. För de andra blir bedömningen att de har långt att 
gå innan de förändrat sin bevakning från ett ideologiskt perspektiv där i huvudsak ett nationellt/ 
materialistisk inrikespolitiskt nyhetsarbete dominerar. Där saknas ännu ett nytt redaktionellt förhåll
ningssätt där det europeiska samarbetets transnationella karaktär synliggörs, där de nya politiska 
sakfrågorna och aktörerna framträder och där samarbetets politiska beslutsprocesser, ansvars- och 
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påverkansmöjligheter blir kända och där debatten om det europeiska även välkomnar alternativa 
tolkningsföreträdare. 

Mediernas roll i det europeiska 
I grunden går det att urskilja olika roller för medierna i en omvälvande situation. Jag vill mena att man 
kan se mycket av vad som händer på den europeiska scenen som enbart ett utslag av marknadens 
krafter, underlättade av kloka eller påtvingade beslut om t ex upphävande av hinder för det fria ut
bytet av varor och tjänster. I ett sådant synsätt behövs medierna i första hand som rapportörer om 
det som händer på marknaderna och för att förklara hur marknaden fungerar och vilka effekterna blir 
för det egna landet, möjligen också för att ange vilka oundvikliga snara följdbeslut som det egna lan
dets beslutsfattare står inför. Detta är ingen helt ny uppgift för medierna, den har funnits länge, men 
tagit ny kraft i tolkningen av det europeiska samarbetet. 

Det alternativa synsättet innebär att det behövs professionella tvivlare i det politiska livet och 
bland opinionsbildare i övrigt som påminner oss om att fakta är ofullständiga, att argument ibland 
riskerar att förväxlas med sanningar. Det behövs våghalsiga försök att tolka och beskriva verkligheten 
på ett alternativt sätt. Mediernas uppgift blir med detta synsätt ett annat, att visa hur sammansatt 
och motsägelsefull verkligheten är. Medierna behöver förvisso förenkla och förklara men också låta 
alternativa bilder och aktörer framträda för att övertyga, ifrågasätta och rättfärdiga. Vi behöver en 
balans mellan de som förklarar och de som övertygar för att kunna hantera en komplicerad ny verk
lighet. Medierna kan också behövas för att dramatisera ett skeende som vi annars inte skulle upp
märksamma eller bry oss om, i dramatiseringen ligger med nödvändighet ibland att förenkling sam
tidigt döljer något. 

Medierna och politikens natur 
Jag vill här knyta an till den inledande diskussionen om politikens natur (kap 2). Jag menar att politik 
handlar både om att bevaka intressen och att förutse och angripa problem i samhället. Politiska beslut 
syftar vanligtvis till att lösa eller åtminstone minska problem i samhället. Det kan gälla beslut om 
lagstiftning, fördelning av resurser eller om symboliska aspekter. 

Jag har, som jag tidigare utvecklat, svårare att anamma det perspektiv, där politik definieras som 
något som enbart bygger på motstående självintressen. Några hållbara europeiska politiska 
problemlösningar kan knappast uppstå där aktörer, inklusive självständiga medier, möts för att med 
olika strategier uteslutande tillgodose egoistiska intressen. 

Här vill jag återknyta till den diskussion som fördes i kapitel 2 om teorier rörande medieinnehåll 
och mediers eventuella roller som katalysatorer för samhällelig förändring. Den komplicerade 
ekvationen om samband mellan medier och utövande av samhällelig makt är ännu en öppen fråga 
inom medieforskningen i allmänhet, åtminstone när kravet är entydiga samband. Inte heller min studie 
ger något sådant bidrag, det är inte ens någon fråga som formulerats. Likväl är det svårt att motstå 
frestelsen att åtminstone spekulera om tänkbara effekter av de diametralt olika bilder som 
kommuniceras av den europeiska politiken. Det är ett stort gap som uppstår mellan Politikens 
ymniga konstruktion av vad som pågår i Europa och den annorlunda, snävare och närmast förträngda 
- insulära - europeiska politik som dominerar de andra tre tidningarna. Personligen tror jag att 
Politikens pluralism i bevakningen kan sätta helt andra spår i termer av förståelse av den skenbart 
förvirrande nya politiska ordningen och ha avgörande betydelse för framväxten av nya perspektiv på 
transnationaliseringens innebörder och krav på responser. Utan att vara någon ensidig propaganda, 
Euro-prop, för den etablerade organiseringen. Det är samtidigt förbluffande att norska Aftenposten, 
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med sin väsentligen reducerade bevakning 1996, är den tidning som i många delaspekter står Politiken 
närmast vad beträffar pluralism. 

14.1.5 En uppsummering 

Denna undersökning har haft en omfattande uppläggning. Först en relativt utförlig genomgång av 
teoretisk underbyggnad - politisk kommunikation och framing. Därefter en förhållandevis omfattande 
beskrivning av undersökningens uppläggning - det komparativa synsättet presenteras, kvantitativ 
innehållsanalys värderas med styrka och svagheter - resulterande i design av en huvudstudie där både 
traditionella element, men också utvidgningar i anslutning till framingbegreppet inarbetas. När denna 
huvudstudie redovisas i fyra kapitel, inklusive ett metodkapitel, med analyser av tänkbara kon-
textuellt bestämda tolkningar eller förklaringar till observerade likheter och skillnader, kunde avhand
lingen kanske ha avslutats med slutsatser och diskussion. Huvudresultaten i form av den danska tid
ningens mera europeiskt perspektiverade Europabevakning framgår tydligt. Det teoretiska bidraget 
blir därvid den tentativa utvidgningen av Shoemaker och Reese' innehållsteori med nationella och 
transnationella påverkande mekanismer. 

I detta skede väcks mitt intresse att gå vidare, dels med att fördjupa den komparativa analysen för 
att så allsidigt och detaljerat som möjligt belysa innehållet inom vissa valda ämnesområden, dels med 
att göra ett försök till begreppslig analys eller abstraktion av det som efterhand kommit att framstå 
som avhandlingens kärnbegrepp - europeisk politisk kommunikation. Jag stiftar bekantskap med 
Grounded Theory som till en del kommer att inspirera mig i det fortsatta arbetet med begrepps
analys. Min erfarenhet blir att denna empiricentrerade ansats tillräckligt väl ansluter till ett objekti-
vistiskt synsätt och i någon mån kan ses som en disciplinerad metod som jag kan använda utan att 
tvingas begå vetenskapsteoretisk harakiri. 

Redovisningen av närstudierna sker i tre empiriska kapitel och ett uppsummerande kapitel, till
sammans ett omfång gott och väl likvärdigt med huvudstudien. Under processens gång har jag fun
derat om den valda uppläggningen egentligen blev två avhandlingar - en med kvantitativ tyngdpunkt 
och en med kvalitativ inriktning, en deduktiv ansats och en kombinerad deduktiv och induktiv ansats. 
Detta slutkapitel försöker binda ihop de två avhandlingsdelarna, i grunden en tacksam uppgift, efter
som delarna var för sig gett påfallande likartade resultat. Huvudstudiens resultat stöds av närstudier
na och vice versa. 

Bilden av EG/EU är långt ifrån likadan i de fyra nordiska tidningarna. Man anar influenser från det 
europeiska samarbetets förlopp, vilket ju är närmast självklart men långt ifrån enkelt att förutse då 
komplexiteten i Bryssel är omvittnad och som studien också visar mediernas beskrivningsmakt leder 
till stora variationer i de val som faktiskt träffas. Vidare finns nationella influenser av olika slag, vil
ket är mindre självklart i dagens värld av professionaliserade journalistkårer i vars spår, samverkande 
med strukturella förändringar i mediesystemen, medieforskare finner att utvecklingen leder till homo-
genisering av utbudet.8 Särskilt tydlig påverkan ser man av tidigare nationella erfarenheter, t ex 
finska intressen för försvarspolitik och norsk omsorg om avlägsna landsändar och fisket, men också 
av svensk rädsla för att beträda känslig mark i fråga om alliansfriheten. Danska nationella influenser 
finns i hög grad, t ex ordföranderollen 1993 (som samtidigt i närmast förvånande grad bevakas utan 
nationell självupptagenhet), eller den vittomfattande miljöbevakningen som både tyder på ett större 
danskt miljöengagemang men också en stridbar dansk miljökommissionär. Tyngst tycks det lång
variga medlemskapet väga in, det som kan förklara att den danska tidningen visar sig vara överlägsen i 
nästan allt när det gäller Europabevakning. Till denna tunga förklaringsfaktor vill jag försöksvis foga 
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en fundering kring dansk politisk kultur. Ar den annorlunda än de övriga nordiska ländernas, öpp
nare, debattgladare, större respekt för det politiska uppdraget, de politiska institutionerna och det 
förpliktande i det europeiska samarbetet, utan att mediernas kritiskt granskande uppgift tappas ur 
sikte?9 

Slutligen, i fråga om skillnader mellan åren 1993 och 1996, ser jag tydliga volymeffekter av det 
norska utanförskapet och av de svenska och finska medlemskapen. Men två års medlemskap tycks 
inte räcka för att ledande dagstidningar ska kunna åta sig den bredare, mera inkännande och insikts
fulla bevakning som danska Politiken svarar för hela tiden och över hela faltet, t o m på det område 
där Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter satsade all kraft 1996 - EMU. 

Redovisningen vore tvivelaktig om den inte tydligt markerade att de flesta av de synliga nationella 
influenserna är intrikat sammanvävda med redaktionella influenser, i själva verket är det ju till 
syvende och sidst endast genom redaktionella processer och beslut som nyhets- och opinions
material kan ges den ena eller andra prägeln. Vi ser här en samverkan mellan redaktionella hållningar 
och nationella erfarenheter; de senare påverkar de förra i analogi med det betraktelsesätt som den 
komparativa ansatsen implicit bygger på. Därtill kommer att undersökningen ju endast omfattar en 
tidning per land och i en sådan situation kan ju nationella influenser knappast skiljas från 
redaktionella. 

Ett stöd för styrkan i det nationella inflytandet finner jag, med avseende på Politikens särställning 
i min studie, hos Siune et al (1994). Dels finner de danska forskarna i samband med folkomröstningen 
1993 att "Det er bemœrkelsevœrdigt, hvor ensartet de eliers forskellige avisers tematiske profiler 
var i 1993 De danska studierna omfattade sju dagstidningar, inklusive Politiken, och de två natio
nella tv-kanalena. Bedömningen av mediernas insatser blir att de verkar ha tagit till sig den uttryckliga 
kritiken rörande deras prestationer i folkomröstningen 1992. De danska forskarna summerar: "Ved at 
medierne stillede sig til rådighet for debat og dialog blev et vœsentligt aspekt af mediernes rolle i 
demokratiet opfyldt. Men debatten forte ikke til konsensus: konflikter mere end afklaring blev den 
samlede billede, selv om der nu var syv politiske partier bag anbefalingen af et ja! " (sid 72). 

Det är svårt att ge ett liknande omdöme om de övriga nordiska tidningarna i undersökningen. De 
lyckades enligt min mening inte på ett tillfredsställande sätt lösa den uppgift som medierna med ett 
normativt synsätt på mediernas roll i demokratin bör klara. När föredömet sätts av danska Politiken 
uppvisar de övriga tidningarna allvarliga brister på nästan alla punkter i analysen. Där har ännu inte 
uppstått en europeisk politisk kommunikation värd namnet. Detta huvudresultat får tydligt belägg i 
både huvudstudien och närstudierna. 

När två avhandlingsdelar ger samma resultat, kan man i effektivitetens namn fråga sig om man 
kunde ha undvarat den ena eller andra halvan. Jag är dock nöjd med att både den i huvudsak kvanti
tativa studien och den kvalitativa binds samman genom att jag, inspirerad av Entmans framing-
begrepp, valt att lägga "förekomst" till grund för den kvalitativa studien, något som bara kan etableras 
i en kvantitativ undersökning. Bredden i bevakningen inom vartdera av de valda ämnesområdena blir 
således en viktig aspekt av närstudierna, tillsammans med andra delfrågor i det analysschema som 
styr den djupare kvalitativa granskningen. Därtill får jag underlag för vad jag uppfattar som ett 
tydligare teoretiskt bidrag, analysen av kärnbegreppet europeisk politisk kommunikation. 
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14.2 Metodologiska lärdomar 

14.2.1 Den komparativa ansatsen 
I denna studie har jag utnyttjat vad Przeworski och Teune (1970) benämner "Most Similar Systems 
Design" av komparativa studier och trots detta kunnat observera betydande skillnader mellan 
medieinnehåll i fyra nordiska tidningar. 

Dessa erfarenheter stöder Peter Dahlgrens (1989) ståndpunkt att en meningsfull analys av det 
journalistiska utbudet förutsätter en insikt om att innehåll även är en produkt av samhälleliga insti
tutioner och specifika historiska omständigheter (jämför diskussionen i kapitel 2). Jag drar slutsatsen 
att det finns tillräckliga skillnader mellan de nordiska samhällena i sådana hänseenden för att dessa 
skall få tydliga genomslag i innehållet. 

På en väsentlig punkt har den komparativa ansatsen bidragit till denna undersöknings syfte. 
Genom att inkludera medier från flera länder, här tidningar i fyra nordiska länder, i en komparativ 
studie av politisk kommunikation, har det blivit möjligt att skapa ett bredare underlag för en dis
kussion av begrepp med anknytning till europeisk politisk kommunikation. Den komparativa 
ansatsen har i denna undersökning gett ett empiriskt material med större spännvidd än det som en 
studie av medieinnehåll i ett enda nordiskt land hade kunnat frambringa - eller ens en studie av t ex 
samtliga nordiska ansökarländers medier. Genom att den danska tidningen ingår i studien får jag helt 
andra perspektiv på innebörden av en europeisk politisk kommunikation. Studiens samhällsrelevans 
ökar genom att jag får betydligt bredare underlag för att diskutera en demokratiskt fungerande journa
listik med europeisk inriktning i anslutning till normativa krav som diskuterades i kapitel 2.10 

Därmed inte sagt att inte ytterligare andra länders medier hade kunnat ånyo förskjuta perspek
tiven. Hur ter sig t ex franska, tyska, engelska eller spanska ledande tidningar i jämförelse med danska 
Politiken?11 Le Soir har jag själv undersökt och funnit överlägsen Dagens Nyheter när det gällde be
vakningen av den franska folkomröstningen; Financial Times, Frankfurter Allgemeing Zeitung och Le 
Monde är tidningar som om de ingått i min undersökning kunde ha gett ny relief till de nordiska 
tidnigarnas representationer. 

Strukturella variabler eller samverkande kontexter? 
Samtidigt tvingas jag konstatera att det är mycket svårt att precist sätta fingret på sådana 
samhälleliga förhållanden som entydigt påverkar innehåll och som orsaksmässigt särskiljer 
tidningarna från varandra. Många förhållanden kan utgöra delförklaringar, dvs uppträda som faktorer 
som bidrar till förståelsen av materialet. Det är mycket komplicerat att omsätta tanken om innehål
lets beroende av en nationell kontext till en empirisk studie reducerad till någon eller ett fåtal väl av
gränsade faktorer. 

En väl etablerad inriktning av komparativ ansats är att undersöka inverkan av ett litet antal obero
ende strukturella variabler på en beroende variabel, t ex en aspekt av innehåll (Gurevitch & Blumler, 
1990). Detta upplägg har jag bl a tillämpat i min förstudie "Oui ou Non?". Angreppssättet är meto-
dologiskt tilltalande, men enligt min hittillsvarande erfarenhet, mindre lämpligt av flera skäl. Dels 
handlar det i nästan alla komparativa studier om små 'n', dvs om endast ett fåtal länder, varför ren
odlat statistiska ansatser blir tveksamma. Annorlunda uttryckt är antalet fall alltför få för att utnyttja 
multivariata tekniker (Przeworski och Teune, 1970). Erfarenheterna från denna undersökning med 
medier i fyra länder bekräftar i flera avseenden den diskussion som fördes rörande dessa problem i 
kapitlet om den komparativa ansatsen, dvs min undersökning kan bäst beskrivas som fyra fallstudier 
(kap 3). 
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Det främsta skälet att förhålla sig avvaktande till sistnämnda typ av forskningsdesign är dock 
enligt min mening att som oftast i samhällsvetenskapliga studier olika variabler interagerar på ett sätt 
som gör en renodling av effekter till den ena eller andra förklarande mekanismen meningslös eller 
missvisande. Detta dilemma har uttryckts så att sociala händelser är produkter av en rad samver
kande mekanismer, vilket innebär att vi arbetar under "öppna villkor" (Danermark et al 1997 och 
Pavitt 1999). Jag menar därför att det, åtminstone i små projekt som detta, är rimligare att i disku
terande form analysera möjliga samverkande förklaringskontexter, vilka ofta framstår som valfria 
alternativ och komplement till varandra. 

Samtidigt innebär detta att studien i strikt mening blir resultatlös. Jag lyckas inte bevisa att den 
politiska kommunikationen är beroende av någon enstaka avgörande viktig nationell strukturell 
faktor, t ex i ländernas politiska system eller ekonomiska betingelser, bara peka på att så kan vara 
fallet. Bevisföringen blir svagare och mindre stringent än jag skulle önska. 

Innehåll påverkas av mer än redaktionella förhållanden 
I denna studie har jag valt att diskutera och söka förstå innehåll med hjälp av europeiska, nationella 
och redaktionella kontexter. Detta innebär en klar utvidgning av gängse Theory of Content som starkt 
koncentrerar intresset till redaktionella och andra medienära förhållanden. Samtliga dessa kontexter 
samverkar och har i denna studie utnyttjats som analysgång för transnationella nyheter i flera länders 
medier. I Shoemakers och Reese' modell är det nationella perspektivet underförstått, i meningen 
taget för givet; medieinnehåll skapas i en given nationell mediemiljö. Jag föreslår i teorikapitlet (kap 
2) att deras teori byggs ut med faktorer som är specifika för olika nationella miljöer, d v s att inne
håll förändras och skapas i nationella kontexter; härigenom tillkommer en yttre ring i deras modell -
en nationell nivå. Jag tillför dessutom tentativt den transnationella nivån, bl a relationer till eller 
förhållanden inom det europeiska, vilket ger nya perspektiv på det nationella och kända. 

Jag kompletterar således med sådana influenser på nationell och transnationell nivå som påverkar 
mediers innehåll. Därmed tillförs Shoemaker & Reese' modell faktorer som ligger ännu längre bort 
från den relativt välbeforskade redaktionella verkligheten, men som att döma av denna studie kan ge 
tydliga och mindre väntade genomslag i mediernas innehåll. Resultaten från de genomförda innehålls
analyserna visar att nationella och europeiska förklaringsperspektiv behöver tillföras de redak
tionella och organisationsanknutna för att öka insikterna om varför innehållet varierar. Det är min 
övertygelse att detta är ett forskningsfält som kommer att visa sig fruktbart. 

Man kan uppfatta utvidgningen av Shoemakers & Reese' modell som ett avgörande 
paradigmskifte: från tanken på selektion av nyheter, ett redaktionellt mikroperspektiv, där 
organisatoriska och andra faktorer är hinder eller filter, till ett konstruktionsperspektiv på makronivå, 
där bl a nationella förhållanden - historiska, ekonomiska och sociokulturella - präglar alla aktörers sätt 
att betrakta, tolka/omtolka, företräda och rapportera om det europeiska. 

Jag vill se utvidgningen av nyhetsteorin som att man får syn på ytterligare en osynlig hand som 
dirigerar det redaktionella arbetet, det faktum att man verkar i ett visst land med en viss kultur, 
tradition och erfarenhet, kanske särskilt i förhållande till det område som bevakas. Andra betraktare 
har sett andra osynliga händer, t ex Bagdikian (1992) som ser en institutionell struktur av kapitalister 
som sätter sin prägel på nyhetsarbetet, med klar koppling till tankar om en maktens hegemoni. Infly
tandet från de nationella sfären skulle kunna beskrivas som en mer eller mindre medveten ursprungs
ryggsäck som även den professionelle utrikespolitiske bevakaren bär på sig. 
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Danmark som europeiskt mönsterland 
Här känner jag det angeläget att markera att jag är väl medveten om att den upprepade positiva be
dömningen av danska Politiken, jämfört med de tre andra tidningarna, lätt kan uppfattas som ett 
osakligt eller partiskt ställningstagande. Men jag har så långt som det är möjligt byggt alla sådana 
bedömningar enbart på slutsatser vägledda av det empiriska materialet. 

Jag håller fortfarande för fullt troligt att en komparativ studie med samma teoretiska och metodo
logiska tillhörighet men med annan nationell uppsättning tidningar kan ge andra utslag beträffande 
framing av europeisk politisk kommunikation. Jag är helt på det klara med att i en mer kontinental 
europeisk kontext skulle Politiken kunna representera en mindre entydigt normativ likare vad gäller 
orientering mot europeiska politiska mål. Jag är väl medveten om att Danmark som medlemsland i 
EG/EU knappast uppfattas som något modelland, snarare som motsträvighetens högborg. De under
sökningar som jag redovisar synliggör enligt min mening främst medieinnehållets systemkänslighet 
men också hur djupt inbäddade mediernas vardagliga bevakning och kommentarer är i samhälleliga, 
nationella förhållanden. 

Ett europeiskt perspektiv 
Först om man betraktar den europeiska integrationen även med ett gemenskapsperspektiv kan man 
växla synsätt och bidra med andra mindre invanda iakttagelser på det som förekommer samtidigt 
som man är fri att kritisera. Det kan vara välgörande att släppa Ja- och Nej-perspektivet (till med
lemskap) och utgå från att det egna landet ingår i en gemenskap där det gäller att bidra, ifrågasätta och 
känna ansvar gentemot samfälligheten. Det sagda innebär inte en okritisk plaidoyer för allt som in
ryms i samarbetet. Tvärtom har umgänget med Politiken lärt mig att man står friare att vara kritisk 
mot företeelser inom samarbetet om man samtidigt uppvisar ett någorlunda medvetet förhållningssätt 
till gemenskapens överordnade syften. 

Slutsatsen av detta blir att jag - i likhet med flera forskarkollegor och professionella bedömare -
tror att det behövs en radikalt annorlunda journalistik inför den transnationella utvecklingen. En så
dan journalistik utgår från att det egna landet är medspelare och har att bidra och att framföra kritik 
för att åstadkomma förbättringar. En sådan journalistik bygger på en god portion Gemeinschaft och 
inte bara Gesellschaft. Medierna behövs i den europeiska debatten minst lika mycket som i det natio
nella politiska livet och bör betraktas som en del av det europeiska politiska livet, där delvis nya 
spelregler gäller. Politik med en europeisk dimension kan bara levandegöras av medierna.12 Och det 
behövs komparativa studier för få kunskaper om på vilka olika sätt medierna löser uppgiften. 

14.2.2 En disciplinerad hållning till kvantitativa och kvalitativa metoder. 
De erfarenheter av innehållsanalys som jag gjort stämmer ganska väl med de utgångspunkter som 
redovisas i metodkapitlet om hur medieforskning bör bedrivas (kap 5). Min principiella hållning i 
metodfrågor kvarstår således vid vad McQuail och Blumler (1997) kallar "a fully disciplined 
approach to scholarship": 

Jag tvingas dock konstatera att en empirisk studie med denna omfattning är oerhört arbets-
krävande, särskilt om man som jag anser att kodningen är för viktig för att låta någon annan än 
forskaren själv utföra den. Detta bör vara fallet åtminstone när forskningsproblemet är sammansatt 
och där forskningsobjektet är föränderligt över tid. En fråga att ställa i efterhand är om resultaten 
motiverar arbetsinsatsen. 

Visst har jag suckat tungt många gånger under kodningsarbetets gång. Och när tabellerna slutligen 
vuxit fram - ger de tillräckligt mycket? Så här i efterhand vill jag ändå påstå att den kvantitativa 
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innehållsanalysen känns motiverad för att få fram variationer i omfattning och karaktär på den euro
peiska politiska kommunikation som står i centrum för mina forskningsfrågor. Utan den kvantitativa 
analysen hade jag troligen försummat betydande insikter om den skillnad i omfattning, bredd och 
djup i konstruktionen av det europeiska som uppträder mellan de nordiska tidningarna. Och jag har 
velat tilldela just förekomst, dvs bredd och betydenhet i mediernas bevakning, en viktig roll i ska
pandet av legitimitet för europatanken. Just betydelsen av förekomst, att synas i medierna, dikterar 
merparten av alla de medvetna strategier som ingår i politiska partiers, myndigheters, organisationers 
och företags s k planerade eller integrerade kommunikation. 

Jag vill således hävda att jag inte hade kunnat, med enbart en kvalitativ ansats, upptäcka den allra 
viktigaste kvalitativa egenskapen i analys av innehåll - förekomst. I analysen av t ex den utrikes
politiska bevakningen är den viktigaste skillnaden mellan Politiken och de andra nordiska tidningarna 
att Politiken skriver om EG/EU:s ansträngningar att lösa vitt skilda utrikespolitiska problem, medan 
de andra tidningarna begränsar sig till enstaka tillfallen, ofta med nationella utgångspunkter. Med en 
kvalitativ analys kommerjag åt om olika tidningar behandlar ämnet med olika perspektiv, men det är 
bara i den kvantitativa analysen som jag upptäcker systematiska skillnader i förekomst. Det är såle
des, paradoxalt nog, endast med den kvantitativa innehållsanalysen som jag kommer åt Entmans två 
grundpelare i fråga om framing - urval och betydenhet (selection and salience). 

Att en kvalitativ närgången innehållsanalys för forskaren och läsaren närmare materialet och ger 
nya och oväntade möjligheter att upptäcka viktiga likheter och skillnader i konstruktioner av verk
ligheten är lärorikt. Min sammanfattande slutsats blir att det för min frågeställning har visat sig 
framkomligt att lägga en kvantitativ innehållsanalys till grund för de centrala slutsatserna, och lika 
angeläget att gå vidare med kvalitativa analyser som söker fördjupa kategorier och mått som etableras 
i den kvantitativa studien. Utan närstudierna hade resultatet varit magrare och mer öppet för olika, 
kanske mindre väl grundade tolkningar, också detta på sätt och vis en paradoxal slutsats. 

Den kvantitativa innehållsanalys som jag genomfört - som inkorporerar avgränsade kvalitativa 
inslag - bildar grunden för en första analys. De kvalitativa närstudierna ökar förstoringsgraden, vilket 
i sin tur gör det möjligt att särskilja näraliggande men tydligt olika dimensioner i de empiriska obser
vationer som gjorts tidigare. Mer subtila nyanser i hur innehåll ger olika bilder av samma politiska 
händelser och processer.Min erfarenhet stöttar således en metodmässig pluralism, där t ex vidare
utveckling av kvantitativ innehållsanalys, strategiskt understödd av mer tolkande studier kan stärka 
resultaten och tillföra analysen kött och blod. 

Om något har hänt med min syn på kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser under under
sökningens gång, har jag fått ökad respekt för kvalitativa studiers potential när det gäller att finna ut 
de subtilare men kanske också viktigaste skillnaderna i bevakningen. Förutsatt att de kvalitativa stu
dierna bygger på någon form av överblick av det totala materialet, på en genomlysning av helheten. 
Först då kan det vara möjligt att välja ut de (a)typiska eller kritiska inslag som en kvalitativ analys 
oftast bygger på. Gitlin (1980) diskuterar dessa frågor och menar att urvalet av atypiska eller 
avgörande ögonblick måste komma "from a larger sense of political process". Han menar också att 
kvalitativa innehållsanalyser måste inledas med "a long preliminary soak". 13 Urvalet av de 
undersökta texterna är lika avgörande för kvalitativa studier som någonsin de statistiska 
urvalsprocesser som kvantitativa studier står och faller med. 

Kvantitativa studier och forskningsfrågan 
Ett bekymmer som jag tror plågar många kvantitativa innehållsanalyser är om forskningsfrågan i 
tillräcklig utsträckning styr analysens utformning. Det tar lång tid att genomföra en sådan studie och 
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under resans gång hinner forskningsfrågan modifieras, ändras eller preciseras. Det finns få möjligheter 
att ändra riktningen på en så tung skuta och i efterhand får jag erkänna att det kan finnas diskrepanser 
mellan de forskningsfrågor som formuleras i avhandlingens böljan och den faktiska uppläggningen av 
min huvudstudie, en uppläggning som kanske påverkats lika mycket av tidigare studier, t ex Siunes 
och Wallins, som av min egen problemformulering. 

14.2.3 Framing och domestisering 
Framing 
Jag har i Huvudstudien tillfogat utbudsanalysen två försök att undersöka det större sammanhang som 
nyheter och åsikter om EG/EU infogas i - Ideologiska perspektiv och Problemperspektiv. Därtill 
kommer kodningarna av Värderingar samt Närstudierna. Tanken är att angripa framing på bred front. 
Erfarenheterna är i och för sig goda, men det finns anledning att utvärdera de olika ansatserna som 
experiment för att analysera framing i europeisk politisk kommunikation. 

De ideologiska perspektiven menar jag på ett relativt hanterligt och konkret sätt närmar sig vad 
som i detta kapitel betecknas som Gemeinschaft/Gesellschaft-tankarna. Genom att fördela innehållet 
i kategorier som låter sig sammanfogas i grupper som Europeiska mål, Egenintresse och Alternativ 
uppfångas en viktig dimension i framing av internationellt samarbete. Det handlar i första hand om 
huruvisa målen för deltagande - sådana som de framställs i medierna - alls blottläggs och tydliggörs. 
Denna form av analys förefaller väl lämpad för just mediebevakningen av transnationellt samarbete 
och är ju också framsprungen ur sådan forskning. 

Problemperspektiven tillför mindre påtagliga skillnader i mediernas framing av politiska frågor. 
Analysen av problemperspektiv försöker beskriva hur politik och politiskt arbete framställs i me
dierna, dvs ger ytterligare ett schema för att förstå framing av politiskt material. Inte minst anvisar 
denna analys hur politiska problem kopplas bakåt till tidigare erfarenheter och hur aktörer förhåller 
sig till politiska sakfrågor och vilken grad av osäkerhet som förknippas med frågorna. Jag menar att 
problemperspektiv nära ansluter till ett framingbegrepp som passar just politisk kommunikation 
genom att förespråka en viss tolkning, definiera termerna för diskussion av de politiska sakfrågorna: 
konflikt, osäkerhet, blockering, möjliga lösningar eller återgång till beprövade förebilder. Vidare för 
problemperspektiv in begrepp som strävan efter viktiga värden eller rädslan att gå miste om sådana. 
Problemperspektiv fångar det politiska livets väsen, även på transnationell nivå. I ärlighetens namn 
måste jag erkänna att resultaten av analysen av framing i termer av problemperspektiv inte alltid är så 
lättillgängliga eller lättolkade som önskvärt vore.14 

Mätningarna på värderingsnivån ger möjlighet att se hur det sammanlagda medieinnehållet kan te 
sig i termer av Positivt/negativt, men också tillämpat på mera konkreta frågeställningar som om tid
ningarna framställer samarbetet som i huvudsak en fråga för näringslivet, om det påverkar vanliga 
människors liv eller nationers självbestämmande, om det bygger på solidaritet mellan medlemslän
derna, om det går att påverka på demokratisk väg osv. Värderingsanalysen visar därtill på oväntat 
små skillnader mellan Nyheter och Åsikter i tidningarna och kastar ljus över framing av det euro
peiska samarbetet även i nyhetsartiklar (t ex Aftenpostens upprätthållande av nyheter som skilda 
från åsikter, Hufvudstadsbladets tydliga strävan mot balans eller neutralitet även i åsiktsmaterialet, 
men kanske främst den entydigt negativa värderingen av EG/EU som kollektivt fenomen). 

Jag har försökt att gå två olika vägar i denna undersökning för att komma närmare framing i 
medierna: en induktiv och en deduktiv. Den förstnämnda analyserar innehåll med ett öppet sinne för 
de möjliga frames som materialet kan innehålla; den senare definierar i förväg kategorier som tillämpas 
i innehållsanalyser och förutsätter klara teoretiska föreställningar om medier och framing. Ett antal 
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aktuella studier har uppehållit sig vid möjligheten att identifiera fasta frames för analys av nyheter. 
Ännu förefaller det dock inte finnas nämnvärd konsensus kring någon specifik uppsättning indika
torer på framing. Semetko och Valkenburg (2000) menar dock att de flesta studier har gemensamma 
nämnare i frames som ansvar, konflikter, ekonomiska konsekvenser, människor som berörs och mo
raliska omdömen.15 De tillämpar ett besläktat schema på medieinnehåll om olika ämnen, bl a euro
peiskt samarbete och finner att vissa frames dominerar den politiska rapporteringen medan andra 
framträder i bevakningen av helt andra ämnen som t ex brottslighet. Jag är beredd att instämma i deras 
slutsats att med ökande integration i Europa bör följa ett ökat intresse för framing av transnationella 
nyheter 

"...important to identify characteristics in the presentation of institutions and issues in 
the news and to understand how this is shaped by culture and national context. The 
way European politics and issues are framed in the news can have important 
implications for public understanding and evaluations of issues, institutions, and 
political actors" (Semetko & Valkenburg 2000, sid 107) 

Domestisering 
Ett viktigt kriterium på framing i min undersökning om hur det europeiska konstrueras i medierna är 
som nämnts tidigare förekomst, d v s de frågor och de aktörer som faktiskt uppmärksammas. Därtill 
kommer vilka perspektiv som framhäves. I majoriteten artiklar i de i studien ingående "tre andra" tid
ningarna är det nationella perspektivet dominerande. Vidare finns, ofta i kombination med det natio
nella, ett markant inslag av materiella perspektiv. Den dominerande typen av framing av det euro
peiska samarbetet är således "Vilka ekonomiska fördelar eller risker har vi/eget land av det?". Per
s p e k t i v e t  ä r  a t t  m e d l e m s k a p e t  ä r  e n  u t b y t e s r e l a t i o n  d ä r  m a n  e f t e r s t r ä v a r  e t t  p o s i t i v t  u t b y t e ,  d v s  
någon slags lönsamhet eller avkastning på insatt kapital för det egna landet eller någon grupp i det 
egna landet. 

Gemenskapsperspektivet lyser nästan helt med sin frånvaro, dvs frågeställningar av typen "Vad 
kan vi uträtta tillsammans?". Det är så gott som bara i Politiken som man diskuterar hur det egna 
landet konstruktivt kan eller har skyldighet att bidra till EU:s insatser för miljön, till fredsarbetet och 
de övriga europeiska målen eller hur ett handlingsprogram kan gagna kollektivet medlemsländerna. 

Detta uppfattar jag som nerslående, särskilt som min studie omfattar ledande tidningar, även i 
meningen tongivande, som har en uttalat positiv hållning till den europeiska integrationen. Ett sätt att 
förstå detta kombinerade nationella/materialistiska perspektiv är att hänvisa till de krav som journa
listisk professionalism ställer, dvs kraven på att nyheter måste tämjas eller anpassas, domestiseras, 
innan de kan göras intresseväckande eller begripliga för de egna mottagarna. Jag tror inte längre helt 
och fullt på denna tes. Jag tror för min del att det handlar om ett redaktionellt utvecklingsarbete, där 
man medvetet söker efter olika, inte enbart nationella, förhållningssätt till själva deltagandet. Jag ut
tryckte detta dilemma i teorikapitlet så att domestisering förefaller vara på gott och ont. Försöken att 
tämja nyheter om EG/EU innebär eventuellt att de blir lättare tillgängliga och mer angelägna (stöd till 
de egna jordbrukarna, bättre marknadstillgång för den egna exporten etc), men också att nyheter om 
EG/EU mindre bidrar till sammanhang och insikter om komplexitet i det europeiska. Om det euro
peiska perspektivet går förlorat i nyheter och debatt om EG/EU, kan ingen europeisk politisk kom
munikation uppstå. Domestisering blir motsatsen till Europeanness. Att detta är ett påtagligt pro
blem, menar jag att min undersökning tydliggör. Jag vill, med Politiken som förebild, ifrågasätta om 
den nordiska tidningarna verkligen behöver nationellt överbetona och tämja det europeiska materialet 
till den punkt, där det europeiska perspektivet går förlorat. Kanske är det t o m så att tidningarna och 

398 



deras medarbetare inte ens själva är medvetna om de egna nationella och begränsande perspektiven 
(ryggsäcken) och därmed också riskerar att undervärdera sin egen roll gentemot läsarna och det 
politiska livet. 

Dessa observationer strider inte mot erfarenheter som andra forskare gjort, t ex Blumler et al i 
studien av det första valet till Europaparlamentet. Även rykande aktuella studier i samband med 
Kosovo-krisen pekar på att nationella variationer är påtagliga i medierna. Det lokala slår tydligt 
igenom, säger Nohrstedt et al (2000) liksom Grundmann et al (2000). Problemet är, menar forskarna, 
att dels förstå hur variationerna ser ut och dels finna orsaker till dessa, t ex nationella kontexter och 
nationella agendor. 

14.2.4 Framing i närstudierna 
I de närstudier som ingår i undersökningen har jag försökt att fördjupa den centrala frågeställningen 
om en europeisk politisk kommunikation uppstår i de nordiska tidningarna. Jag har också haft ambi
tionen att utnyttja den kvalitativa analysen för att inventera om det går att närmare begreppsmässigt 
bestämma sådan europeisk kommunikation och härvid valt att inspireras av grundad teori. Jag har 
som framgått av kapitel 13 försökt att stegvis reducera de teman och perspektiv som framträder i 
analysen av närstudierna till ett fåtal begrepp som kan vara användbara i fortsatt diskussion av me
diernas framing av europeisk politisk kommunikation. 

Jag har i metodkapitlet (kap 5) refererat till Alvessons & Sköldbergs (1994) skepsis beträffande 
möjligheterna att utvinna teorier med det eftersträvade lyftet med hjälp av grundad teori. Dels finns 
risken att man skapar trivialkunskap, dvs bara skapar nya formuleringar av vad som redan är känt. 
Dels kan man riskera att skapa teorier på en onödigt omständlig väg utan att resultatet överträffar 
vad man kunde ha kommit fram till med hjälp av rent tankearbete. 

Den motfråga som ofta ställs i samband med övningar i grundad teori är således: kunde man inte ha 
kommit fram till dessa begrepp utan att använda grundad teori? Det är naturligtvis möjligt att på ana
lytisk väg konstruera de kategorier som jag landat i. Det teoretiska lyftet på begreppen får andra vär
dera. Jag kan bara omvittna att upphovsmännen till grundad teori (Glaser & Strauss, 1967) har inspi
rerat mig till ett arbetssätt som jag inte hade upptäckt om jag inte hade tagit del av denna litteratur. 
Och intyga att det är just det empiriska materialet som fött begreppen och fört fram till de begrepps-
mässiga abstraktioner som jag tycker att materialet har koppling till (Legitimitet, Deltagande och 
Mondialisering). 

Kring dessa begrepp har jag försökt utveckla min egen teoretiska föreställningsram genom att för
fatta avsnitt som Glaser & Strauss kanske hade kallat teoretiska pm. I vilket fall har ambitionen varit 
att ta ett steg i riktning mot det som i litteraturen om grundad teori kallas ökad teoretisk sensitivitet 
(Strauss & Corbin, 1998). Strauss och Corbin diskuterar hur en studie med grundad teori bör 
utvärderas och slutar med en ganska öppen hållning, som jag finner sympatisk - och i grunden disci
plinerad: 

"Every research study, qualitative or quantitative, must be evaluated in terms of the 
specific canons and procedures of the research method that was used to generate the 
findings" (Strauss & Corbin, 1998, sid 258) 

En kreativ utvidgning av innehållsanalysen 
Jag menar att grundad teori har mycket att bjuda på, men för mitt eget arbete först efter att ha 
överbryggat det mentala gapet mellan att först arbeta med relativt hårt standardiserade kategorier som 
den kvantitativa innehållsanalysen kräver och därefter att arbeta mer öppet och på flera nivåer i 
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närstudierna. Jag har försökt att arbeta utifrån den allmänna inspiration som grundad teori ger, utan 
att vara bunden av enskilda föreskrifter. Jag har tillägnat mig en del tips och försökt bibehålla en 
övergripande tolkningsmedvetenhet - ungefär som Alvesson & Sköldberg (1994) föreslår. Huvud
målet har varit att kunna urskilja och identifiera mer generella och underliggande dimensioner som är 
avgörande för europeisk politisk kommunikation - Legitimitet, Deltagande, Mondialisering. 

Jag har funnit att den kvantitativa innehållsanalysen på ett för mig oväntat sätt kompletteras av 
grundad teori och att beröringspunkterna är många. Framför allt präglas både kvantitativ innehålls
analys och grundad teori av disciplin, tron på att ett systematiskt arbete med empiriskt material ger 
upphov till försvarbara resultat. För det andra fyller grundad teori igen luckor som uppstår genom 
den kvantitativa ansatsen, t ex vad beträffar möjligheterna att upptäcka något oförutsett eller sam
mansatt och därmed ej kodbart i innehållet. För det tredje kan man genom grundad teori utvinna 
teoretiska insikter ur det empiriska materialet som man annars kanske hade förbigått. 

Den teoretiska lärdomen blir, för att låna Benedict Andersens (1991) bild av nationen som före
ställd gemenskap, att variationer i medieinnehåll längs dimensioner av Deltagande, Legitimitet och 
Mondialisering förmedlar mycket olika intryck av en motsvarande föreställd europeisk gemenskap. 
Dessa delkomponenter av europeisk politisk kommunikation kan betraktas som ett förmedlande led 
till sådana makrosociala förhållanden och mer djupgående beroenden av omvärlden som innehålls
analysen visar att medieinnehållet påverkas av. Där innehållsanalysen ger indikationer om andra or
sakssamband än de som är gängse i forskningen om medieinnehåll, bidrar grundad teori i närstudierna 
med en djupare förståelse av hur orsaksmekanismerna ser ut. 

De begrepp som lanseras i denna studie är i första hand att uppfatta som det som Alvesson & 
Sköldberg (1994) kallar substantiell teori, dvs teori som utvecklas för ett empiriskt område (här euro
peisk politisk kommunikation) och inte formell teori som utvecklas för ett konceptuellt område (t ex 
kommunikation i allmänhet). 

Handen på hjärtat 
Men kanske hade ett seminarium kring det teoretiska utfallsrummet - journalisternas idealbild - och 
ett större mått av beläsenhet i klassisk och modern litteratur på området också ha lett fram till idéer 
om Gemeinschaft/Gesellschaft och Legitimitet eller fäst ögonen på litteraturen om Universalism/ 
Globalisering/Mondalisering. Kanske hade den mentala faktoranalys som Grounded Theory enligt 
Brytting (1991) utgör, kunnat utföras på annat sätt. Det får vi aldrig veta, eftersom jag genomfört 
studien just på detta sätt, inspirerad av att relativt nyligen men ganska ingående ha läst om Grounded 
Theory. 

14.3 Vad krävs för att utveckla en europeisk journalistik i nordiska 
tidningar? 

14.3.1 Inbyggd spänning 
Jag refererade i teorikapitlet (kap 2) till flera forskare som kraftfullt framhåller mediernas betydelse i 
ett politiskt och/eller demokratiskt sammanhang, bl a Kean, Curran, Dahlgren och Downing. Det 
finns med undersökningens resultat i handen anledning att återkomma till frågan om de krav som 
samhällsutvecklingen ställer på offentligheten. Dessa krav har att göra med offentlighetens öppenhet, 
tillgången på information, mångfalden i perspektiven och debatten, förmågan att synliggöra samhälle
liga och kulturella processer, möjligheter att initiera nya offentligheter, förutsättningar för att enga
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gera människor på något sätt och främja deras identitet som medborgare. Hur väl de kraven fylls blir 
indikatorer på demokratins tillstånd. 

Eftersom vi knappt har några medier med europeisk täckning, är det ännu så länge de nationella 
medierna, däribland dagstidningarna, som har att utveckla en europeisk politisk kommunikation - och 
att ge plats för en sådan vid sidan om och integrerat med den nationella.16 De nationella medierna -
med Politiken som ett lysande undantag - tycks vara fast förankrade i den egna traditionella politiska 
scenen. Jag har åberopat Cohens et al (1996) studier som pekar på att även utrikespolitik tämjs eller 
domesticeras när de egna medborgarna skall hållas informerade. Detta möjliggör att man kan formu
lera sammanhängande kollektiva reaktioner på det som händer internationellt, det egna landets utri
kespolitik. 

Jag har refererat till Hjarvards (1995b) analys av nya svårigheter i den transnationella politiska 
processen i teorikapitlet. Jag frågar mig i anslutning härtill hur medierad kommunikation om det 
transnationella, t ex den europeiska integrationen, skall kunna utveckla en form som både anknyter 
till den större politiska arenan och förbli meningsfull i ett nationellt politiskt perspektiv. Det finns en 
inbyggd spänning mellan det nationella och det internationella i betraktandet av det europeiska. Är 
bevakningen av det europeiska en del av inrikes- eller utrikesjournalistiken? Jag tror att det här finns 
en otydlig varseblivning inom medierna, en oklar definition av hur det nationella förhåller sig till det 
transnationella. Är det europeiska en bevakningsuppgift för utrikeskorrespondenter i Bryssel eller 
tillhör det europeiska de problem som ska lösas på hemmaredaktionen? Eller innebär bevakningen av 
det europeiska att journalistiken måste skapa nya kategorier och en ny medvetenhet om de spelregler 
som följer av transnationell politik? Jag lutar åt det senare, d v s att det behövs nya insikter, rutiner 
och strategier för att rätt kunna hantera ett fält som är både utrikes- och inrikespolitik, men som lik
väl är angeläget att bevaka på ett sätt som gör den transnationella europeiska omvälvningen menings-
och betydelsefull.17 Spänningen mellan det nationella och det europeiska är komplicerad och intres
sant på flera sätt. Med det ständiga undantaget för den danska tidningen saknas i de tre andra t ex en 
fokuserad bevakning av de nationella parlamentens engagemang i den europeiska politiken. Möten i 
EU-nämnder, utskottsutlåtanden, beslut i EES-organ eller partiutspel i europapolitiken tycks inte 
intressanta nog att täckas ens av dessa rikstidningar. Därav följer ett vakuum där de europeiska poli
tiska frågorna inte har någon nationell beredning eller handläggning. 

14.3.2 Mediernas skuld 
Jag vill se europeisk politisk kommunikation som en offentlighet som konstrueras i medierna, där 
information och åsiktsbildning kring det europeiska tillhandahålls. En europeisk politisk kommu
nikation bör kunna ge underlag för nyansering av olika europeiska förhållningssätt, en uppsättning 
Europavisioner, som något som medborgarna kan delta i och betrakta som något av vikt. 

Det är inte bara fråga om EU-frågor diskuteras, utan även hur de diskuteras. Jag vill se upp
komsten av en europeisk politisk kommunikation som en nödvändighet, givet att en transnationell 
nivå övertagit ansvar för en del av nationalstatens kompetens, kontroll och resurser. Det handlar här 
om huruvida medierna skall kunna öppna en väg till en demokratisk insyn och debatt om det trans
nationella. Och om de nationella medierna skall kunna fylla det tomrum som de nästan obefintliga 
europeiska medierna och alternativa europeiska offentligheter lämnar efter sig. Brister i mediernas 
prestationer när det gäller att erbjuda både alternativa och därmed även motsägelsefulla bilder av 
EG/EU:s roll i Europaintegrationen och av europeiska perspektiv kan vara en förklaring till med
borgarnas svala uppslutning bakom EG/EU-projektet. 
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De nordiska statsvetare som studerat folkomröstningarna 1994 i Finland, Norge och Sverige med 
en komparativ ansats (Jenssen et al 1998) finner att mediernas främsta argument för medlemskap i 
alla tre länderna var den nationella ekonomin.18 Forskarna är överraskade över denna betoning av de 
ekonomiska argumenten särskilt i ljuset av det tidigare ingångna EES-avtalet som ju redan reglerat 
huvudparten av de ekonomiska relationerna mellan EU och ansökarländerna.19 De bedömer att eko
nomi blev ett kampanjtema i alla länderna därför att de politiska eliterna såg temat som gångbart. 
Bland politiska eliter, d v s en av kampanj aktörerna, torde de ha inkluderat medierna 

Tanken att medierna har en skuld när det gäller allmänhetens intresse och inställning till det 
europeiska har väckts av andra europeiska medieforskare. Måhända är problemet för medierna när 
det gäller kon-struktionen av Europeiska Unionen och tillhörande frågor ett mer utbrett och 
allvarsamt problem än min begränsade nordiska studie kan demonstrera? Gerhards (1993) visar att en 
europeisk debatt lyser med sin frånvaro i Tyskland. Han menar att Europapolitiken i Tyskland 
övervägande bedrivs på elit-nivå och bakom lyckta dörrar. Han ser stora risker för en kulturell 
eftersläpning, i så måtto att natio-nella nyttoöverväganden dominerar bevakningen från EG och att 
europeiska perspektiv lyser med sin frånvaro. 

Erst wenn über Europa berichtet wird und wenn dies aus einer die nationalstaatliche 
Perspektive transzendierenden Perspektive geschieht, könnte ein Europa der Bürger 
entstehen (Gerhards 1993, sid 99). 

Wolton (1997) hävdar att någon europeisk politisk offentlighet inte existerar; det behöver tillskapas 
andra former för politisk debatt än den som idag monopoliseras av eliter. Om inte så sker, kommer 
medborgarna att avlägsna sig ännu mer från projektet och försjunka 

...dans une spirale du silence. Ce silence ne générait pas ceux "qui savent", mais 
éloignerait un peu plus encore la grande majorité de citoyens qui semblent n'avoir 
aucune prise sur la construction européenne, ni surtout aucun moyen de se faire 
entendre (Wolton 1997, sid 185). 

Anderson och Weymouth (1999) drar slutsatsen, efter en granskning av brittisk press, att allmän
heten förolämpas av pressens behandling av europeiska frågor. 

The nature of this insult is threefold. It operates first at the level of a presumtion about 
the incapacity of readers to understand the issues in anything but a trivialised, 
personalised and simplified form (i. e. denuded of information). The second is the 
presumption that even if they could understand the issues represented in more complex 
ways, the readers do not desire to know. Thirdly, and in consequence of the first two, it 
operates at the level of disempowerment: the public is not given information of sufficient 
quality upon which to base opinions which seems to us to be an abuse of its 
fundamental democratic rights (Anderson och Weymouth 1999, sid 185). 

Nätverk 
Ett sätt att lösa denna uppgift vore att utöka nätet av korrespondenter som bevakar samarbetet från 
olika utkikspunkter. Samtidigt är detta dyrt och därför sannolikt inte den mest framkomliga vägen 
inte ens för de resursstarka medierna I mitt empiriska underlag finns dock gott om anvisningar på att 
Politiken och i viss mån Aftenposten kommit låntg med att enrollera samtliga sina utlandskorrespon
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denter (inklusive USA) i bevakningen av europafrågor, som ju i transnationaliseringens spår sträcker 
sig långt utöver Europas gränser. 

Min huvudtanke när det gäller medier som är ledande i den politiska kommunikationen, t ex de 
nordiska tidningar som ingår i min studie, är att det borde gå att utveckla nätverk av ledande euro
peiska medier i ett utbyte av nyheter och åsiktsmaterial. Detta som ett alternativ till ett önskemål om 
att utöka nätet av korrespondenter i de europeiska huvudstäderna och internationellt. Man ser ensta
ka spår av sådant samarbete i medierna, t ex gemensamma nordiska nyhetsbyråkorrespondenter på 
viktiga politiska scener. Kanske finns här utvecklingsmöjligheter som går att tillvarata. Eller samman
förjournalister, intellektuella och politiker från flera medlemsländer för att synliggöra olika avgörande 
infallsvinklar på ett problem. Det finns många olika röster som behöver komma till tals i t ex frågor 
som EU:s utvidgning, europeisk flyktingpolitik eller miljösamarbete. 

Kanhända finns också viktiga förbättringsmöjligheter inom själva journalistutbildningen. 
Högskoleverket fann i sin utvärdering av de svenska journalistutbildningarna (januari 2000) att 
utbildningen generellt sett är alltför nationellt inriktad och att "internationaliseringen förefaller att 
vara en av journalistutbildningarnas svagaste punkter". Utbildningarna behöver öka utbytet med 
institutioner i andra länder, undervisningen bör i högre grad ha ett internationellt jämförande per
spektiv och dessutom bör ett bredare globalt perspektiv prägla utbildningen. Liknande tankar skulle 
kanske med fördel kunna utvecklas beträffande vidareutbildning av journalister med längre erfaren
heter i yrket, eventuellt på en gemensam europeisk bas. Förebilder kunde exempelvis vara den sam
nordiska vidareutbildning som i många år bedrivits av Nordisk Journalistkursus i Aarhus. 

Min undersökning har förhoppningsvis bidragit med insikten att nationella medier med till synes 
likartade förutsättningar kan lösa uppgiften att bevaka och kommentera det europeiska radikalt olika; 
men också med insikten att det går att bygga en medial bro mot det europeiska utan att ge avkall på 
journalistisk professionalitet. Är det nya rutiner eller ett nytt tänkesätt som krävs inom medierna; 
eller krävs det ett nytt slags engagemang för europeiska perspektiv bland politiker och i samhället i 
stort? Gemenskapstänkandet går knappast att kommendera fram i medierna om tankebanorna såväl i 
redaktionella kretsar som i samhället i övrigt är bolagiserade. 

14.3.3 Vita fläckar 
Vad den kvantitativa innehållsanalysen tydligt visar är att även en ambitiös Europabevakning som 
Politikens, har vita fläckar, icke-frågor. Praktiskt taget frånvarande från de nordiska tidningarnas 
bevakning av EG/EU är Medelhavsländerna. Det finns knappt någon anledning att räkna det fåtal in
slag som har anknytning till södra Europa, dessa medlemsländers roll i det europeiska samarbetet, de
ras demokratiseringsprocess och medlemskapets roll för tillväxten i deras ekonomier (Spanien, Portu
gal, Grekland och även Italien). Här är det naturligt att hänvisa till det kulturella avståndet och svå
righeterna att relatera deras problem till våra erfarenheter samt till att de nordiska tidningarnas ny
hetsnät knappast omfattar korrespondenter i Madrid, Lissabon, Athén och Rom. När Portugal är 
ordförandeland finns sannolikt en viss rapportering som dateras Lissabon, men över de perioder som 
jag undersökt är Medelhavsländerna frånvarande som om de inte alls deltar i EG/EU-samarbetet, med 
enstaka undantag som t ex Spaniens motvilliga inställning i vissa miljöfrågor, som återkommer fler
talet gånger i Politiken. Att undanröja sådana tomrum tror jag är viktigt - och ännu mer så när nya 
medlemsländer sedermera tillkommer - för att rätt uppfatta EG/EU:s utvecklingsmöjligheter och 
aktuella frågors bakgrund och plats i ett större sammanhang. De nordiska tidningarna har en rad un
derlåtenhetssynder på detta område. Här finns risker för förstärkta nord-syd skillnader i stället för 
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motsatsen. Dagens Nyheters ekonomisida skriver t ex om 'vitlöksbältet', vilket jag uppfattar som en 
sådan skärpning av Vi och Dem som motverkar europatanken. 

Jag kan inte undgå att, med mitt tidigare engagemang i samnordiskt arbete, även förundras över de 
rätt stora vita fläckar som uppstår i de studerade tidningarnas ointresse för grannländernas EG/EU-
förehavanden. Det tydliga undantaget är här som kunde förväntas Hufvudstadsbladet med en i detta 
hänseende krävande läsekrets. Därutöver är det svårare att förstå att t ex det danska ordförande
skapet (1993) knappast uppmärksammades alls (med vissa undantag för Aftenposten) eller att den 
danska nationella kompromissen inte tas upp till diskussion i grannländernas medier. Utan att hem
falla åt pessimism kan det vara berättigat att ifrågasätta realismen i de många önskemålen om att en 
europeisk offentlighet skall växa fram där så många flera hinder står i vägen jämfört med en mot
svarande nordisk offentlighet kring gemensamma Europaproblem. 

14.4 Fortsatt forskning 

14.4.1 Komparativ forskning 
Fortsatt forskning på detta område borde inriktas på möjliga förändrings- och omstrukturerings-
processer när det gäller journalistik med europeisk inriktning. En normativt underbyggd forskning 
om hur medierna kan stärka sin roll och betydelse i en ny politisk situation vore önskvärd. En sådan 
forskning måste, som jag ser det, bygga på en förståelse av hur medierna hittills fungerat som beva-
kare och uttolkare av det europeiska. Det ligger stora utmaningar för medierna i den utveckling mot 
transnationell politik som nu pågår. För att åter låna Oisens (1997) beteckning så gäller det för 
medierna att bevaka en hybrid som är "multi-centered, multi-tiered, fluid, ambigous and hybrid, with 
little precise clarification of the competencies of the union and member states " (ingår i ett längre citat i 
avhandlingens kapitel 1, sid 10). 

Jag finner det önskvärt och naturligt att sådan forskning bedrivs med en komparativ ansats. Lika
väl som Politiken i min studie framstår som ett föredöme kan andra länders medier utgöra inspara-
tionskällor till en förbättrad nordisk och för den skull också europeisk journalistik om det euro
peiska; som tidigare nämnts finns också i andra europeiska länder varnande exempel på hur det natio
nella perspektivet ensamt styr konstruktionen av europeisk politik. 

EU:s utvidgning 
Mediebevakningen av en konkret, aktuell Europafråga som "Östeuropa i ett stort Europa", dvs 
EU:s utvidgning, kunde vara väl ägnad som fokus för att komparativt studera den europeiska poli
tiska kommunikationens utveckling i medier av skilda slag. Det finns mycket som förenar länderna i 
Central- och Östeuropa med de västeuropeiska länder som redan ingår i unionen: värdesättandet av 
demokrati, mänskliga rättigheter, det kristet-humanistiska arvet, marknadsekonomi och välfärd. Men 
det finns också underlag för uppfattningar om flera av de nuvarande ansökarländerna som avvikande. 
Avgränsningen österut mot det slaviska och bysantinska har historiskt varit viktig och man kan se 
den östliga traditionen även som motsatsen till europeiska ideal: brist på individuell frihet, förtryck, 
nepotism och en ogenomträngbar byråkrati. Vi kan också se tecken till en reaktionär nationalism i 
öster som kan resultera i ett avståndstagande från dessa länder. Rädslan för ett alltför stort inflöde av 
billig arbetskraft uttrycks mycket konkret. Såvida det inte handlar om matematiker och IT-tekniker -
då välkomnas de. 
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Hur bidrar medierna till att skapa och vidmakthålla kommunikation kring Osteuropas roll i ett 
utvidgat EU? Kan medierna föra ut diskussionen i ett samhälle där kunskapen är stor, men där den 
samtidigt är fragmenterad och ofta bunden till snäva egenintressen? Det blir inte lättare för vare sig 
medierna eller medborgarna att se de minsta gemensamma nämnarna på europeisk nivå. Kommer vi 
att få se andra dimensioner av utvidgningen än ekonomiskt utbyte och politisk maktutövning? Kom
mer vi att bibringas bilden av ett hierarkiskt Europa under EU - koncentriska cirklar med Bryssel 
som cirklarnas medelpunkt? Eller kommer EU att betraktas som ett mellanstatligt samarbete av 
varierande omfattning eller en pratklubb? Får vi bilder av ett jämlikt Europa där små stater bibehåller 
ett inflytande och där betydande utrymme lämnas för nationell politik? 

För en analys av europeisk politisk kommunikation i liknande frågor bör de begrepp som 
identifierats i denna undersökning kunna komma till användning: Legitimitet (tillit/misstillit), 
Deltagande (värde-/intressebevakning)och Mondialisering/Universalism (universell/avskärmad 
orientering). 

EU:s fördjupning 
På motsvarande sätt borde mediernas bevakning av frågan om utvidgning av EU:s kompetens, det 
som brukar kallas fördjupningen av det inre arbetet analyseras. Man kommer här in på vilka nya 
frågor som föreslås ingå i samarbetet och om denna fördjupning innebär nya steg i federalistisk 
riktning, ett rött skynke för många. Den ekonomiska politiken i vid mening är ett område öppet för 
ytterligare samarbete och harmonisering där t ex inslag i finanspolitiken som företagsbeskattning och 
omsättningsskatt redan har diskuterats på europeisk nivå. Detsamma gäller delar av det kulturella 
området, t ex mediepolitiken. Hit hör vidare frågorna om den inre maktfördelningen inom EU, Parla
mentets framtida roll, inflytandet i Ministerrådet för länder med olika folkmängd, de nationella par
lamentens roll osv. 

Ställningen som ordförandeland 
I min studie var Danmark ordförandeland 1993 och bevakningen i den danska tidningen föreföll 
påverkas; Danmarks ledande politiker företrädde gemenskapen, även om denna roll knappast 
uppmärksammades i grannländernas tidningar. Denna roll kan ha bidragit till bestående effekter, 
eftersom Politiken även 1996 har en omfattning och framing i termer av europeiska perspektiv som 
genomgående avviker i positiv riktning från de övriga tidningarna. 1999 var Finland ordförandeland 
och 2001 är det dags för den svenska regeringen att ta över stafettpinnen från Frankrike. Hur inverkar 
detta ordförandeskap på mediernas bevakning i ordförandelandet och i grannländerna? Kan det vara 
så att det är först sedan det egna landet spelat rollen av ledare, företrädare, kompromissmakar e och 
konfliktlösare som medierna upptäcker det egna landets roll i den större gemenskapen och vidgar per
spektiven? Detta skulle i så fall kunna kasta nytt ljus över förutsättningarna för domestisering; denna 
nationella anpassning skulle då inrymma en möjlig förlängning till ökat europeiskt seende. Samtidigt 
skulle sådana observationer understryka att nationella premisser styr innehållet i medierna. 

14.4.2 Forskning om nyheter i en mångfald kulturella former 

Homogenisering 
Till grund för tanken att den medierade europeiska politiska kommunikationen borde se likartad ut i 
de nordiska länderna utnyttjas hypoteser om en ökande homogenisering av innehållet i världens me
dier, bl a till följd av likartad professionalisering av journalistkåren. Jag har citerat Blumler (1983) 
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som dock inte själv lyckas påvisa någon tydlig likriktning i de medier som bevakade det första sam
tidiga valet till Europaparlamentet - utom en tydlig nationell profil i kampanjerna. 

Flera andra klassiska verk inom journalistikforskningen pekar mot olika typer av harmonisering: 
till följd av likartade rutiner för bevakning, av strävan efter objektivitet, av mäktiga källors betydelse, 
av likartade föreställningar om publiken, av likartade uppfattningar om mediernas funktioner och 
villkor på en konkurrensutsatt marknad samt till följd av likheter i social sammansättning av journa
listkåren. 

Diversifiering 
Min undersökning stöder inte tanken på homogenisering av medieinnehållet till följd av sådana fakto
rer som enligt gängse teoretiska ståndpunkter leder till viss likriktning. Snarare väcks tanken att det är 
dags att ompröva en del av de erfarenheter som gjorts i vad Cottle (2000) kallar den första vågen av 
nyhetsforskning. Flera av de klassiska källor som jag åberopat i teoretiska avsnitt (Tuchman 1978, 
Gans 1979, m fl) är måltavlor för en ny kritik. Denna kritik har som underliggande tema motsatsen 
till homogenisering, dvs utgår ifrån att den tekniska och kommersiella utvecklingen, liksom avregle-
ringen av telekommunikationsområdet, har skapat förutsättningar för ett annat arbetssätt än den 
relativt styrda och rutiniserade produktion som de klassiska studierna frammanar. Nyheter upp
träder numera i en mångfald olika kulturella former, och skapar en känsla av samband inom det glo
bala och det lokala och med varandra. 

Teorier om homogenisering av medieinnehåll har således ifrågasatts på en bredare front, som ett 
led i en nyorientering av forskning om nyheter. En andra våg av medieforskning (som Cottle menar 
bör bygga på etnografisk metod) bör söka efter variation, subjektivitet, journalistens egna möjligheter 
att påverka, nya föreställningar om publiken och den journalistiska uppgiften, kort sagt försöka för
stå varför det uppstår svårbegriplig variation i mediernas innehåll. Min undersökning kan bidra till 
denna forskning genom att göra troligt att nationella förhållanden, bl a politisk kultur, är en källa till 
sådan variation i journalisters uppfattning om vad som är viktigt och därmed även i mediers kon
struktioner. 
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NOTFÖRTECKNING 

Kapitel 1 

1. Ordinarie EU-toppmöten bevakas av 2.200-2.500 journalister enligt uppgift från Utrikesdeparte
mentets EU-information (Lena Hjerm). 

2. Av de tre andra nordiska dagstidningar som ingår i undersökningens urval är norska Aftenposten 
ensam om att uppmärksamma den danske statsministerns utspel (18/12 96). I en stort uppslagen 
artikel skriver Aftenpostens korrespondent i Köpenhamn om statsministerns fruktan för en för
troendekris mellan befolkningen och politikerna om EU. Utspelet kommenteras av såväl danska 
forskare som politiker i motståndarlägret och chefredaktörerna för en socialdemokratisk och en 
borgerlig dagstidning. 

3. Blumler m fl (1983) ställde i sina studier av det första direkta valet till Europaparlamentet 1979 
frågan om förekomsten av en europeisk agenda, men fann att de flesta kampanjer var nationella till 
sin karaktär. 

4. I Carlsson och Harrie (red) (1997) vittnar samtliga nordiska författare om dagspressens starka 
ställning i de nordiska länderna - även om också vissa skillnader framträder, t ex den relativt 
starkare ställning som annonsblad har i Danmark. Picard (1988) har studerat nordisk dagspress 
utifrån ett internationellt perspektiv och finner att den står starkare än någon annanstans i världen. 

5. Jag var informationssekreterare, dvs pressansvarig, i Nordiska Rådets svenska delegation mellan 
1976 och 1990, med avbrott för u-landstjänstgöring och tjänstgöring som nordisk sakkunnig i 
utbildningsdepartementets internationella sekretariat 1980-83 respektive 1990. Sedan 1990 har jag 
varit frilansreporter från Bryssel och forskare. 

6. Castles (1993) har noterat att de nordiska länderna oftast grupperas tillsammans i den s k family of 
in the course of their various classifications of policy" (sid xxi). Men Castles och Mitchell (1993, 
sid 101) refererar också till studier av välfärd, där Finland i t ex Esping-Andersens studier 
konsekvent hänförs till en annan grupp, tillsammans med Schweiz, Tyskland, Italien och Frankrike, 
än de övriga nordiska länderna. 

7. Jag har intrycket att de flesta innehållsanalyser av politisk kommunikation begränsas till 
nyhetsmaterialet. En förebild för mitt val av allt redaktionellt stoff, dvs alla artiklar, debattinlägg 
och läsarbrev med explicita hänvisningar till EG/EU är Siunes et al studie av två danska 
folkomröstningar 1992 och 1993 (Siune et al 1994, sid 207). Stöd för att praktisera en bredare syn 
på innehåll gav även professor David Paletz i sitt plenaranförande vid den internationella 
konferensen "Media and Politics" i Bryssel 27 febr-1 mars 1997. Professor Paletz såg det som 
löftesrikt i den fortsatt forskningen om politisk kommunikation "to take a more generous view of 
the media's political content", inte enbart studera innehåll som explicit går ut på att påverka 
politiska uppfattningar (ledare, debatt, krönikor). 

8. Det finns skäl att redan här kommentera ett problem som är nära förknippat med begreppet social 
konstruktion. Jag förbigår nu det inomvetenskapliga problem som består i att skilda forsknings
traditioner använder begreppet som kännetecknande för relativt olika sociala fenomen. Det som 
upptar mig här är de problem som begreppet, på en språklig nivå, åstadkommer i kommunikation 
mellan medieforskningen och de professionellt verksamma i medievärlden. Begreppet används i 
många uttryck som konstruktion av nyheter, tillverkning av nyheter, social konstruktion av verk
ligheten osv, vilket skapar ett intuitivt avståndstagande hos de flesta journalister när de förstår 
begreppet som mer eller mindre direkta beskyllningar om medvetna manipulationer, förfalskningar 
eller andra oetiska överväganden i nyhetsarbetet. Att begreppet kommit att få en central betydelse 
inom t ex kunskapssociologin och samhällsvetenskaplig medieforskning har blivit ett kommuni
kationsproblem mellan praktiker och forskare. Scudson (1989) ger en bra beskrivning av denna 
klyfta. 

9. Ambjörnsson och Eriksson (red) (1998) redovisar i inledningen av sin antologi "Europeiska 
urkunder" ett antal sådana utopier, bl a hertigen av Sullys "Den stora planen" från 1630-talet, Penns 
"An Essay towards the Present and Future Peace of Europe" från slutet av samma århundrade, 
Saint-Pierres "Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe" (1713), skrifter av Rousseau och 
Voltaire från 1700-talet och de Saint-Simons "Om organiseringen av det europeiska samhället" 
(1815). 

10. Ett utdrag ur Saint-Simons skrift finns i Ambjörnssons och Erikssons antologi "Europeiska 
urkunder" (1998, sid 195-199). 
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11. Wienkongressen samlade ungefär 200 större och mindre stater, från september 1814 till juni 1815, i 
syfte att finna en ny europeisk ordning och maktbalans efter Napoleontidens omvälvningar. 

12. Formuleringarna är i huvudsak hämtade ur Robert Schumans "Pour l'Europe" (1990), från ett 
textutdrag som ingår i Ambjörnsson och Erikssons "Europeiska urkunder" (1998). Min syfte med 
att återge dessa formuleringar är tanken att det finns en kärna av grundidéer om europeiskt 
samarbete som kan omfamnas av många, även av dem som är kritiska till de institutioner som vuxit 
och växer fram inom EG/EU och till de konkreta åtgärder som vidtas inom ramen för EG/EU. 

13. Siune et al (1994) diskuterar i sin analys av folkomröstningsresultaten i Danmark 1992 och 1993 
om omsvängningen mellan de bägge åren hade med hållningen till den europeiska samarbetstanken 
att göra, men kom fram till att väljarna snarare hade tagit ställning till den institutionella uppbygg
naden (sid 202). Det lärorika är att de danska forskarna skiljer på hållningen till samarbetsidéerna å 
ena sidan och ställningstagandet till konkreta lösningar å den andra. 

14. Daun (1992) menar att den europeiska identiteten nog även bör inkludera föreställningar som ett 
visst kulturarv, en kristen etik, en delvis sammanhängande politisk historia. Han ställer också frå
gan om identiteten bör kräva att man gör något för det man identifierar sig med. 

15. Gerholm 1991a, sid 168. 
16. Gidlund och Sörlin 1993, sid 32 
17. Zetterberg 1991, sid 25. 
18. Formuleringen är Björnssons i förordet till Åbergs och Åkermans skrift. 
19. Hettne 1994, sid 67. 
20. Hettne 1988, sid 170. 
21. Ambjörnsson och Eriksson (red.) (1998, sid 10-11. 
22. Sedan denna text skrevs har Peo Hansen i sin avhandling starkt polemiserat mot just EU:s tendens 

att artikulera en gemensam identitet i etnisk-kulturella termer, vilket bl a exkluderar invandrare och 
andra än kristna trosbekännare. Mot denna definition ställer Peo Hansen en identitet byggd på 
sociala och politiska rättigheter (Hansen 2000). 

23. Statsrådsberedningens rekommendationer vad gäller svenska översättningar har varit vägledande 
för valet av terminologi. 

24. Amsterdamfördraget - godkänt av Sveriges Riksdag i april 1998 och i kraft i maj 1999 förbigås här, 
dels därför att det ligger efter undersökningsperioden, men också därför att dess betydelse i huvud
sak inskränker sig till en omnumrering av fördragstexten (Bonnedahl 1999, sid 121). 

25. Tillsammans med Tyskland och Frankrike ingick de s k Benelux-länderna (Belgien, Nederländerna 
och Luxemburg) liksom Italien från början i samarbetet. Efter hand har även Storbritannien, Irland, 
Danmark, Grekland. Portugal, Spanien och östra Tyskland (genom återföreningen) anslutit sig till 
EG-kretsen. Den senaste utvidgningen - av direkt intresse för denna undersökning - skedde med 
EFTA-länderna Finland, Sverige och Österrike 1995. 

26. Bonnedahl (1999) stannar också för att använda EG och EU för att beteckna olika delar av samar
betet och olika tidsepoker. 

27. Oisen, 1997, sid 157-161. Med institution menas en samling rutiner och regler som definierar 
lämpligt beteende för grupper av aktörer i vissa situationer. Oisen ser institutioner som reslutat av 
utbyten mellan rationella aktörer som agerar utifrån ett självintresse. Man kan också se institutioner 
som ett uttryck för en anpassning till det som en omgivning kräver, till det som allmänt sett fram
står som lämpligt. Institutionalisering blir uppkomsten av varaktiga rutiner och regler, menings
strukturer och resurser. Institutionell anpassning blir ersättning över tiden av tidigare rutiner och 
regler mm med nya sådana. 

28. Oisen, sid 163 
29. Oisen, sid 163 
30. Detta avsnitt bygger på Oisens text "European Challenges to the Nation State (1997). Olsens 

frams-tällning bidrar inte bara med den teoretiska referensram som återges i texten, utan utvärderar 
också, som framgår av citatet i kapitlet, EU i termer av "institutionell konfiguration". Oisen pekar 
ut ett enda område där EU har en klar kompetens och en institutionell stadga och kan redovisa 
framgångar - det ekonomiska. "The principal European project is one of market-building. Since the 
mid-1980s there has been a strong commitment to the single market, based on a widely shared 
belief in the benefits of an open market economy and free competition. Removing market-
distorting measures, improving the mobility of factors of production and securing an efficient 
allocation of resources, have been seen as ways to improve a declining European competitiveness 
in the global economy" (Olsen 1997, sid 164-167). 
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31. Delanty 1995, sid 128. 
32. Slaatta (1999), vars arbete pågått parallellt sedan jag presenterade min forskningsplan 1995, gör en 

liknade koppling mellan förändringar i det politiska systemet och medierna: "I suggest that the 
news media in Europe should be seen as part of an emerging transnational, political field structured 
by the institutional frameworks of European integration and the changes in the global order of 
nation-states, due to increasing globalisation and internationalisation" (sid 7). 

33. Gerhards (1993) ställer samma fråga i en artkel som jag tagit del av på ett sent stadium. Han frågar 
sig om det uppkommit en "europäische Öffentlichkeit" och vilka tröghetsfaktorer som ligger 
bakom kvardröjande nationella perspektiv i mediernas bevakning av det europeiska (Gerhards 
1993, sid 98). 

34. Wolton ( 1997, sid 159) beskriver förhållandet mellan politiker och journalist som "ett sataniskt 
par", där den ene hänskjuter till den andre ansvaret för sina egna tillkortakommanden. 

35. Slaatta ( 1999) ställer också frågan om nyhetsmedierna i Europa fungerar på den transnationella 
nivån. Han konstaterar att bördan att göra det europeiska känt ligger på de nationella medierna: "... 
the national news media should be regarded as constituting a particular interesting communicative 
space where the challenges and effects of Europeanisation can be analysed." (sid 7). 

36. Det relationella förklaringsperspektivet ser jag som en underavdelning av det nationella förkla
ringsperspektivet. Skälet till att särskilt uppmärksamma ett relationelit perspektiv är att just i relat
ionen mellan respektive nordiskt land och EG/EU äger under den studerade tidsperioden ett s k 
naturligt experiment rum. Här bör det bli möjligt att närmare kartlägga journalistikens förhållande 
till övergripande strukturella förhållanden som de nyssnämnda relationerna. 

37. Wolton (1997) hävdar att någon europeisk politisk offentlighet inte existerar; det behöver tillskapas 
andra former för politisk debatt än den som idag monopoliseras av eliter. Om inte så sker, kommer 
medborgarna att avlägsna sig ännu mer från projektet och försjunka "...dans une spirale du silence. 
Ce silence ne gênerait pas ceux "qui savent", mais éloignerait un peu plus encore la grande majorité 
des citoyens qui semblent n'avoir aucune prise sur la construction européenne, ni surtout aucun 
moyen de se faire entendre" (Wolton 1997, sid 342). 

Schlesinger & Kevin (2000) leker med begreppet och talar om flera "spheres of publics" och 
pekar bl a på framväxande europeiskt orienterade elitmedier som något av en inledning på den 
process som kan leda fram till en bredare europeisk publik: "...an elite conversation is now under 
way in the European space - and much of it is taking place in English" (sid 229). 

38. Norden består av fem länder och tre självstyrande områden; i denna undersökning används dock 
beteckningen Norden även för de fyra största länderna, dvs Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

39. Man kan formulera detta som frågan om mediers innehåll går mot en konvergens, som kan defi
nieras som ett gradvis närmande av meningsskapandet hos tidigare skilda nationella eller kulturella 
system. Nohrstedt (1999) ställer kravet på forskning om dessa frågor att den bör både handla om 
överensstämmelse vid en given tidpunkt, och därtill vara processorienterad, dvs studera hur detta 
förändras över tid. 

40. Gurevitch och Blumler (1990) i Swanson och Nimmo (1990). 
41. Downing 1996, sid xii och 223-227. 

Kapitel 2 

1. I tillrättaläggandet av det mer handfasta avhandlingsarbetet har även den växande rapporteringen 
av aktuell forskning om mediernas funktion och betydelse i bevakningen av EG/EU-frågan varit 
vägledande. När min studie planerades 1994 var den slags forskning inte särskilt omfattande. Mina 
viktigaste inspirationskällor var då Blumlers et al (1983) "Communicating to voters. Television in 
the first European Parliamentary Elections" och Siunes (1991) "- fra et nej til et ja" . Även 
Wallins avhandling (1994) "Vad fick vi veta?" och Hvitfelts (1994) "En redigerad bild. EU i 
medierna inför folkomröstningen" utgjorde vägledning. Nämnas bör också de rapporter som 
publicerats inom ett av Styrelsen för psykologiskt försvar genomfört EU-projekt: Palm (1996), 
Jarlbro och Palm (1996) samt Svensson och Hedquist (1996). De två sistnämnda rapporterna ingår 
tillsammans med ett par finska och norska studier som bakgrundsinformation i de komparativa 
studierna av 1994 års finska, norska och svenska folkomröstningar om EU-medlemskap. Här be
traktas massmedier som en av flera aktörer direkt involverade i kampanj aktiviteter tillsammans 
med regeringar, partier, arbetsgivar- och jordbruksorganisationer, ja- respektive nej-rörelser m fl. 
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De nordiska stats- och samhällsvetarnas huvudintryck är att massmedierna, tillsammans med de 
statliga administrationerna, genomgående försökte öka människors faktiska kunskaper om med
lemskapsfrågan. Implicit tycks dessa nordiska forskare utgå från att själva nyhetsrapporteringen är 
relativt neutral, dvs utan tydliga ställningstaganden för eller emot, vilket framskymtar i citatet: 
"Much of the press combined reporting with generally pro-EU editorials and positive statements 
from the government" (Detlef et al 1998, sid 80). 

2. Hjarvard, 1995b, sid 452 
3. Jag uppehåller mig i denna undersökning i första hand vid mediernas konstruktion av politiken. Att 

det både teoretiskt och praktiskt handlar om något slags dialog mellan politiker, medier och med
borgare påpekas ofta, men i avgränsningen av problemet och den därpå följande forsknings
designen ingår inte något om läsarnas användning av materialet. Detta innebär ingen värdering av 

4. t ex den forskning som är inriktad på användarna, bara att dessa frågor inte ingår i denna studie - en 
akademisk arbetsfördelning. När referenser till publiken, medborgarna görs är det i form av journa
listers föreställningar om dessa läsare, som individer eller grupper. 

4. Negrine har en utmärkt översikt över forskning om The Construction of Politics, dvs om "how 
individuals, as members of the wider publics, come to make sense of their world" (Negrine 1996, 
sid 127-145) 

5. Många forskare pekar på olika sätt på behovet att koppla medieforskning till teorier om samhället, t 
ex Boyd-Barrett och Newbold (1995) i inledningen till en samlingsvolym om medieforskning: " 
Mass communication research, as argued implicitly or explicitly in many of these extracts, has to 
start with society and social relations, moving only then to the analysis of media products and 
communication processes" (Boyd-Barrett och Newbold, sid 4). 

6. I mera samhällskritiska makroansatser läggs vikten vid medieindustrins ekonomiska förhållanden 
och åtföljande ideologiska inflytande (Bagdikian, 1992). Den kritiska politisk-ekonomiska teorins 
föreställningar är bl a att ekonomisk kontroll är avgörande. Mediestrukturen utvecklas mot ökad 
koncentration och med internationell integration. Innehållet betraktas som en vara på en marknad, 
där mångfalden tenderar att minska. Alternativa ståndpunkter får marginellt utrymme och rollen i 
det demokratiska samhället underordnas privata intressen. Teorin framstår som allt mer relevant 
idag i ljuset av samhällsutvecklingen, t ex den ökande ägarkoncentrationen inom medieindustrin, 
konvergensen mellan telekommunikation och traditionella medier, samt den offentligt styrda 
etermediesektorns minskade betydelse i Europa (Siune och Truetschler, 1992). 

7. Downing (1996) går längre och kritiserar nästan all befintlig medieteori för att sakna en tydlig 
relation till samhället och andra krafter i samhället. Redan att bedriva forskning kring medier som 
ett enstaka studieobjekt och religion som ett annat, politik som ett tredje, ekonomiska processer 
som ett ljärde, leder tanken fel, eftersom just medier är den samhällsinstitution som är så tydligt 
relaterad till andra institutioner. Frågan om mediers makt bör därför inte ställas separat utan "how 
their power operates in conjunction and dissonance with other forces, within themselves, and 
within numerous processes of change. Isolating them out and freezing them is the same tactic 
deployed by the simplicity approach in natural science." (Downing 1996, sid 244) 

8. Asps (1986) diskussion om sakfrågor och aktörer har tillämpats i flera avhandlingar om kommunal-
-joumalistik, där tillämpningen blir kommunala angelägenheter respektive kommunala aktörer 
som partier, nämnder och förvaltningar, vilka tillsammans definierar den kommunala världen. 
Johansson (1998) refererar till ett antal statsvetenskapliga studier där sakfrågor och aktörer står i 
centrum. 

9. Paletz 1998. 
10. Eriksen och Weigård 1997. 
11. Eriksen och Weigård, 1997, sid 221. De menar att ett övergripande problem för statsvetenskapen 

idag är att förklara en samhällsordning eller politisk legitimitet i moderna demokratier från ett 
aktörsperspektiv, som ett kooperativt projekt och inte som en ordning som har externa orsaker. Det 
gäller i synnerhet att göra begripligt hur beslut som inte bygger på majoritetsbeslut kan 
respekteras. 

12. Eriksen och Weigård 1997. 
13. Kim (1999) ser ett s k paradigmskifte inom statsvetenskapen "from the rational choice paradigm to 

the 'communication paradigm', followed by the previous shift from behaviourism (political 
psychology based on the stimulus-response model) to the rational choice perspective (game 
theories and economic interpretation of political behaviours). As communication emerges at the 
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center of discussion, the communication field should pay closer attention to the issues of 
deliberative democracy." (sid 144) 

14. Elster 1998, sid 5. Kim recenserar ett antal böcker om deliberative democracy, varav jag bara tagit 
del av Elsters verk. Kim ser ett paradigmskifte i intresset för medier och kommunikation i poli
tiken, vilket ju är den form som den politiska dialogen kan ta i ett modernt samhälle. 

15. Hjarvard (1995a), sid 9. Hjarvard går i rapporten genom några teorier om opinionsbildning genom 
medier, bl a Lazarsfelds två-stegshypotes, uses and gratification, inkodning och avkodning, agenda-
setting, tystnadsspiralen och sammanfattar mediernas funktioner som tre: mediet som spel, mediet 
som motspelare och mediet som kanal (sid 54). 

16. Referensen till Lippman avser dennes båda verk "Public Opinion", 1922, och "The Phantom 
Public", 1925, bägge utgivna i N.Y av Harcourt Brace. 

17. Scudson menar att journalister har en löst skisserad idealiserad bild av mediers roll i samhället, 
men tycker på det stora hela att detta är bra; de agerar som om samhället vore sådant som vi önskar 
att det skall vara. Han återknyter till en formulering om "adequate understanding" och menar att 
medierna bör hjälpa medborgarna till rimlig förståelse av var deras egna preferenser ligger. Häri 
ligger en uppgift att forma medborgarnas politiska smak och preferenser. "What is at issue in 
politics is not manipulating predetermined tastes but shaping morally constituted values and value 
choices." Pressen kan medverka till att bekämpa den determinism som ligger i att man tror att alla 
har identifierbara egenintressen, känner dessa intressen och röstar efter dem - punkt, slut. Medierna 
bör enligt Scudson försöka informera människor och få dem att ibland se världen på ett annorlunda 
sätt. 

Om man gör tankeexperimentet att samhället är beskaffat så som Lippmann och andra 
pessimister ser det, finns i alla fall en roll för medierna, säger Scudson. De kan i så fall informera 
den elit som känner sig delaktig i makten och få de styrande att känna ansvar. Och vad kan 
medierna göra i ett samhälle där den ekonomiska makten styr politiken? Man kan, menar Scudson, 
göra reportage om hur beslutsprocessen ser ut, hur lobbygrupper arbetar och vilka som har 
intressen i en viss lagstiftning, öppna processen för dem som vill få insyn. Ett problem, medger 
han, är att samma affärsintressen numera äger även medierna. 

Ett område där medierna borde anpassa sig till en förändrad verklighet är intressegrupperna, 
inklusive s k enfråge-grupper. Medierna bör bevaka dessa för att ge en bild av det politiska liv som 
finns utanför partier och etablerade demokratiska institutioner och av den komplexitet som döljs 
inom sådana grupper. 

Scudsons slutsats blir att medierna bör vara schizofrena, i den meningen att de bör agera som 
om idealbilden av samhället vore inom räckhåll och samtidigt som om det inte vore möjligt att 
skapa en stor upplyst massa av medborgare. "And in this fact, I think, lies not only complication 
but opportunity" (Scudson 1995, sid 204-207. 

18. Den lista över mediernas roll i samhället enligt Mid-century Liberal Consensus som McQuail 
(1994) refererar till handlar om 

- binding society together 
- giving leadership to the public 
- helping to establish the 'public sphere' 
- providing for the exchange of ideas between leaders and masses 
- meeting needs for information 
- providing means for group expression 
- providing society with a mirror of itself 
- being an instrument of change 
- acting as the conscience of society 

Curran ger också en precisering av den liberala modellen; han menar att den allt överskuggande 
tesen är den om privat ägande av medierna och tron på den fria marknadens välsignelse även på 
detta område (Curran 1994, sid 54) 

19. Graber et al, 1998. 
20. Golding 1990, sid 100. 
21. Thompson (1994) tar sig före att utveckla en kritisk teori om medier och utgår från Frankfurt

skolan med Habermas, mot vilken han är starkt kritisk, medieteoretikerna Innis och McLuhan samt 
hermenutiken, som han menar har lärt oss mycket om hur människor skapar mening åt innehåll. 
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Han startar i begreppet 'symbolic power' och gör en historisk expose över detta som utmynnar i en 
'reconstruction of the Public Sphere' (Thompson 1994, sid 28). 

22. Hjarvard 1995a, sid 18. 
23 Ekecrantz och Olsson ( 1994) 
24 Blumler och Gurevich (1995, sid 31) refererar de olika försök att karakterisera det nya medie

samhället som olika författare gjort: "an age of press-politics (Kalb, 1992), one of media politics 
(Arterton, 1985), one of mediated politics (Bennett, 1995), one dominated by a political media 
complex (Swanson, 1992)." Slutsatsen är att 'The center of the new political system appears to be 
the media'. 

25. Blumler & Gurevitch, 1981. 
26. Larsson (1998) 
27. Paletz 1998, sid 218-237, refererar här till en artikel av Anthony Downs (1972): "Up and Down 

with Ecology: The Issue-Attention Cycle", Public Interest 28, sid 38-50. 
28. Paletz, 1998 
29. Esmark och Kjaer (1999) menar att medierna bör ses som institutioner skapade av historiska 

konventioner. 
30. Asp (1997). Asps modell kan betecknas som en aktör-utbudsmodell som beskriver mediernas roll i 

den politiska processen mer generellt. Medierna är en aktör som i samspel med andra aktörer, 
källor och publik skapar utbudet i medierna. Detta utbud kommer sedan att påverka källorna och 
publiken och medieaktörerna själva. 

31. Graber et al, 1998. 
32. Pfetsch (1995) baserar sina analyser av Government News Management på en komparativ studie av 

politisk marknadsföring i USA, Storbritannien och Tyskland. Hon finner betydande likheter mellan 
länderna, men också olikheter. Hon menar att politiker i USA fokuserar på mediecentrerad infor
mation, medan man i Europa ser mera av politisk, ofta partiinriktad information. Hon spekulerar i 
om samhällsförändringar kommer att föra Europa närmare USA i detta hänseende. 

33. "purposive influence toward a predetermined goal, whatever that goal may be", (Altschull, 1995, 
sid 49). 

34. Djupsund och Carlson (1999) är samtidigt problematiska i den meningen att de bygger upp en 
teoretisk modell med utgångspunkt från Blumler och Gurevitch och uttalar som nordiska empiriska 
tendenser vad som i första hand förefaller hämtat ur amerikansk litteratur. De avslutar med obser
vationen att det uppkommit en ny typ av politiker som mest ägnar sig åt pajaskonster i te le
visionens underhållningsprogram, varför massmedierna nu med medborgarnas intresse för ögonen 
måste axla ett större ansvar för samhället och dess utveckling. Det problem som jag har är att inga 
av dessa pajaskonster förefaller finnas i dagstidningarnas bevakning av den europeiska integra
tionen, ett centralt ämne för politisk kommunikation under mitten av 1990-talet. Frågan är vilken 
empirisk grund de har för uttalanden om politikerrollens förändring. 

35. Blumler & Gurevitch 1995. Blumler och Gurevitch framställer krisen i politisk kommunikation 
som en kris för medborgarna. Att medierna kommit nära den politiska processen innefattar en ökad 
avpolitisering, ett politiskt vakuum, som kan fyllas av andra. Överproduktion av syre för cynicism 
är det andra inslaget i krisen. Mindre och mindre av den politiska kommunikationen har medborga
ren som målgrupp (mera inriktning på eliter intresserade av processen) och även journalister tycks 
övertygade att politik är tråkigt. Det leder till en 'public sphere invaded by insiders', dvs till en 
situation där medborgare har allt mindre utrymme i den offentliga debatten. Sammantaget har 
utvecklingen satt medierna i en position där de förväntas ersätta opposition och medierna bedriver 
allt mera av oppositionspolitik i sin granskning, dvs mera av negativ framtoning. 

Ur detta ser Blumler och Gurevitch öppningar, främst i form av ökat deltagande från allmän
heten genom telefonslussar, elektroniska möten, anslagstavlor, omfattande intervjuer med inslag av 
samtal från allmänheten och pratprogram (talk shows). Prat- och soffdemokrati har åtminstone 
förändrat scenen i rätt riktning, menar de bägge veteranerna i politisk kommunikation. Medborgar
na och i någon utsträckning sakfrågor återvänder till medievärlden, samtidigt som risker finns att 
politik blir populärkultur, att agendan drivs mot triviala ting istället för strukturella frågor, att 
debatten blir flyktig, att den bara kan ses som komplement till eller inslag i den vanliga politiska 
kommunikationen. 

36. Eide, 1991, sid 157. 
37. Boyd - Barrett (1995) befarar en situation där offentligheten helt domineras av icke-valda och icke

ansvariga journalister, en kast av professionella har tagit över den roll som politiker förr hade. 
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38. Habermas 1989, sid 236 
39. Habermas 1984, sid 294. 
40. Dahlgren (1995) pekar på att ingen, inte ens Habermas själv, skulle ställa sig bakom de ursprung

liga formuleringarna om "the public sphere". Vi måste undvika att klänga oss fast vid en historiskt 
frusen modell. The public sphere formas av makrosociala faktorer och av medierna (Dahlgren 
1995, sid 23). 

41 Bruun Andersen (1994) innehåller mängder av referenser till Habermas. Vid läsningen av denna 
skrift och en hel del annat om politisk kommunikation dyker Habermas således upp gång efter 
annan. Det tycks som om det inte vore möjligt att redovisa teorier om politisk kommunikation utan 
att referera till Habermas' skrifter (i allmänhet i engelsk översättning). Intressant nog åtföljs den 
obligatoriska referensen till Habermas nästan alltid av obönhörlig kritik; hans offentliga rum har 
sannolikt aldrig existerat i Europa; i vilket fall existerar det inte här och nu; i USA har det aldrig 
existerat; Habermas ignorerar public service-television som en ansats till ett offentligt rum; hans 
begrepp är trubbiga och till liten hjälp i analysen av moderna samhällen. 
Undantaget från den genomgående kritiska tonen i referenser till Habermas är i någon mån Dahl 
(1996). Denne tillskriver Habermas en roll som skapare av en syntes av de bägge teorier om demo
krati som Dahl diskuterar, eftersom besluten i Habermas' diskursiva demokrati har kommit till 
genom en viss procedur. Den politiska diskussionen snarare än det resulterande beslutet framstår 
som huvudsaken. Dahl menar dock att Habermas måste ha menat sitt begrepp the public sphere 
som ett normativt eller ett hypotetiskt projekt. Något alternativ till medierna som det bärande i det 
offentliga rummet ser Dahl inget utrymme för.Han utvecklar kritiken mot Habermas med att säga 
att Habermas synpunkter förefaller ha mer att göra med hatet mot reklam, amerikanisering och 
masskultur än med empiriska studier av verkligheten. 

42. Skogerbo refererar här till Habermas' senare arbeten om "pragmatics" och "theory of 
communicative action". Hon återger också den kritik som drabbat Habermas för bristande skärpa i 
den historiska analysen. 

43. Skogerbo ( 1996), sid 101 -104 
44. Hjarvard 1995b, sid 450. 
45. Downing (1996) kritiserar också Habermas bild av det offentliga rummet, som traditionellt uteslutit 

bl a kvinnor och etniska minoriteter från det politiska livet. Vidare förefaller Habermas inte vara 
medveten om betydelsen av alternativa rörelser och alternativa medier, i meningen nya folkrörelser 
för debatt kring oftast nya problem. Downings exempel är kärnkraftsmotståndet i Tyskland och 
Storbritannien. Andra exempel på nyare grupper som kan ges mycket olika presentation i medierna 
är just de rörelser som samlar dem som tagit ställning för eller emot det europeiska samarbets
projektet. 

46. Garnham (1986) diskuterar också problemet att vidmakthålla en offentlighet på nationell nivå och 
att utveckla ett offentligt rum där knappt något finns, nämligen på transnationell nivå. 

47. Thompson (1993) menar att en aktuell bild av det offentliga rummet inte är meningsfull om man 
inte accepterar de nya formerna av offentlighet (publicness) som den nya mediesituationen innebär: 
"With the development of communication media, the phenomenon of publicness has become 
detached from the sharing of a common locale. It has become despatialized and non-dialogical, and 
it is increasingly linked to the distinctive kind of visibility produced by, and achievable through, the 
media..." (sid 259). 

48. Blumler (1992) arbetar med begreppet "sårbara värden" i europeisk television och avser därmed 
det som public service-medier bör bidra med i en mediesituation där kommersiella medier domi
nerar scenen. Han rekommenderar en rad åtgärder för att hävda de värden som medier i allmän
hetens tjänst har att försvara i en mediemiljö som allt mer präglas av konkurrens om publikens 
uppmärksamhet. 

49. DeFleur och Ball-Rokeach 1989, sid 258. 
50. Goffman (1974) refererar i sin tur till Batesons användning av begreppet frame, en källa som jag 

inte har följt upp. Goffman definierar frame sålunda: "I assume that definitions of a situation are 
built up in accordance with principles of organization which govern events - at least social ones -
and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to much of these basic 
elements as I am able to identify. That is my defmiton of frame. My phrase 'frame analysis' is a 
slogan to refer to the examination in these terms of the organization of experience" (Goffman, sid 
11). Goffmans bok är en veritabel guldgruva av uppslag till frames för vardagslivets situationer och 
beteenden: Designs and Fabrication, the Theatrical Frame, Structural Issues, The Anchoring of 
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Activity, Ordinary Troubles, the Breaking Frame och the Manufacture of Negative Experience kan 
ge ett intryck av den typ av huvud-frames som han utnyttjar. I slutkapitlet The Vulnerability of 
Experience övergår analysen i en kunskapsteoretisk diskussion. 

51. Tuchman, 1978, sid 216-217. 
52. "To gain the attention of the average American, the media must tell political stories simply and 

interestingly. But most important political stories are not simple, and many have little appeal for 
general audiences. Most cannot be condensed to fit the brief attention span of a public that is not 
highly motivated to pay attention. The attempt to be both simple and interesting leads to over
simplifications and an emphasis on human-interest features of events. This emphasis, in turn, 
engenders adverse criticism of the media" (Graber, 1988, sid 265). 
Graber definierar sitt kärnbegrepp, schemata, som "a cognitive structure consisting of organized 
knowledge about situations and individuals that has been abstracted from prior experiences. It is 
used for processing new information and retreiving stored information" (Graber 1988, sid 28). 
Varje schema har ett begränsat antal grundläggande komponenter. 

53. Pan och Kociski 1993, sid 57. De ser processen som något som startar med att en källa, t ex en 
politiker, arrangerar en händelse eller att en journalist söker information. De tre aktörerna i politisk 
kommunikation, politiker, medier och medborgare, deltar alla i sina samhälleligt definierade roller 
och förenas i en gemensam syn på samhället (shared beliefs about a society). En central plats i 
denna process intar texten som produceras på redaktioner vägledda av dessas teorier om nyheter, 
regler och konventioner och föreställningar om medborgarnas/publikens reaktioner. 

54. Severin och Tankard (1992) refererar utförligt Lang och Lang (1983) som vill tala om framing som 
en del av 'agenda-building', ett utvidgat och mera komplicerat agenda-setting begrepp (Severin och 
Tankard 1992, sid 221). De redovisar ett analysschema för agenda-building i sex steg, som bl a 
försöker visa att det tar tid att få upp en fråga till offentlig diskussion och att frågans framing har 
stor betydelse. 

55. Gitlins defininition lyder i sin helhet: "Media frames are persistent patterns of cognition, 
interpretation, and presentation, of selection, emphasis, and exclusion, by which symbol-handlers 
routinely organize discourse, whether verbal or visual" (sid 7). 

56. Price et al 1997. 
57. Shoemaker och Reese 1996. 
58. Price et al 1997 och Neuman et al 1992. 
59. Entmans (1991) begrepp är "Finally, the analysis of these two narratives suggests that frames are 

composed of at least five traits of media texts: importance judgments, agency, identification, 
categorization, and generalization" (sid 25). Agency betyder ungefär 'Vem kan påverka?' och 
'Identification' har bibetydelsen 'Medkänsla'. 

60. Nohrstedt 1986. 
61. På svensk botten har Nerman ( 1973) tidigt gett uttryck för tanken att nyheter är "rumsskapande", 

dvs konstruerar aktivt en värld som läsaren inbjuds att dela med skribenten/mediet. 
62. Svallfors (1995) menar att det som inte går att passa in i mediernas berättarkonventioner blir "icke

händelser", det filtreras bort ur informationsfloden. Zelizer (1993 b) utvecklar begreppet "an 
interpretative community" och menar att tolkningar får auktoritet genom journalisternas närvaro på 
olika skådeplatser och över tiden eftersom de ofta kan följa med under en längre tid. 

63. Berger och Luckmann, 1966, sid 211. 
64. Hjarvard 1995b, sid 95. 
65. Shoemaker och Reese 1996, sid 60. 
66. Diskussionen är inte helt ny. Gans (1979) talade om olika nyhetsteorier i termer av journalist-

centrerade teorier, organisationscentrerade (tillsammans ungefär redaktionella förklarings
perspektiv), händelsecentrerade teorier ( motsvarar ungefär europeiska förklaringsperspektiv) och 
teorier som tillmäter institutioner eller samhällsförhållanden betydelse (här ungefär nationella 
perspektiv). När Gans talar om nationell kultur menar han dock amerikansk kultur och han gör 
ingen referens till andra nationella kulturer. Likheten med t ex Hvitfelts (1989) byggstenar till en 
teori är vidare påtaglig, vilket kan tolkas så att det råder en relativ samstämmighet om vilka 
faktorer som påverkar innehåll i medier. Här finns en omfattande forskningstradition som försökt 
blottlägga mediernas urvals- och tolkningsmönster, journalistiska regler som det ansetts råda bred 
konsensus om. Ofta åberopas Galtung och Ruge (1965) som en av de centrala inspirationskällorna 
(Schulz 1976, Gans 1979, Wallin 1994, och Hjarvard 1995b). 

67. Shoemaker och Reese 1996, sid 261. 
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68. Asp (1997) drar slutsatsen att i ett makroperspektiv är det politikens arbetslogik som dominerar, t 
ex i styrningen av nyhetsbevakningen, medan det i ett mikroperspektiv är mediernas arbetslogik 
som dominerar, t ex i valet av tolkning av en viss nyhetshändelse. Johansson (1998) anser att man 
alltid måste ta hänsyn till hur dessa faktorer samverkar i nyhetsprocessen, men att det också måste 
vara tillåtet att begränsa analysen till en eller flera av dess nivåer. 

69. Shoemaker och Reese 1996, sid 221. 
70. Andra medieforskare än Shoemaker och Reese har funderat över begreppet 'ideologi' och därvid 

kommit till skiftande slutsatser.Tuchman (1978) ser ideologi som det som skymmer sikten, det som 
förhindrar kunskap om omvärlden. Croteau och Hoynes (1997) menar att 'ideologi' är det begrepp 
som massmedieforskare bör använda när de är intresserade av de underliggande bilder av samhället 
som medierna ger. Analyserna kan ske med inriktning på innehållet eller på effekterna av dessa 
budskap; här är det den förstnämnda inriktningen som intresserar. 
Ideologi ligger nära andra begrepp som "världsuppfattning", "trossystern", och "värderingar", men 
är, säger Croteau och Hoynes, bredare än dessa begrepp. Ideologi handlar inte bara om uppfatt— 
ningar om världen utan om de grundläggande sätt som världen definieras på. Ideologi handlar inte 
bara om politik; begreppet har en mera vittgående innebörd. Och politiker uppfattar ofta medier 
som de som sprider ideologi; det är bl a därför som politiker intresserar sig för medier. 

71. Nohrstedt 1986, sid 20 
72. Hjarvard (1995) företar en grundlig, kritisk analys av Galtung och Ruges (1965) hypoteser, som 

han håller för att vara ett av de allra viktigaste forskningsbidragen inom forskningsområdet 
internationella nyheter. Hjarvard är kritisk till den forskning som följt i Galtung och Ruges spår, 
som på grund av bristande teoretisk förståelse tillskrivit hypoteserna större giltighet som 
nyhetsfaktorer, trots återkommande problem även med empirisk bekräftelse. Galtung och Ruges 
hypoteser riktade sökljuset mot en rad centrala problemställningar, men i den efterföljande 
forskningen har hypoteserna behandlats som en omfattande och konsistent nyhetsteori, "som 
hypoteser om enhver nyhedsformidling, dvs som dekkende såvel indenrigs- som udenrigsnyheder" 
(sid 64). 

73. Hjarvard 1995b, sid 61. Hjarvard kallar makroperspektivet för ett konstruktionsperspektiv. 
74. Gerhards 1993, sid 101. 
75. Det handlar här om vad som med referens till Robert Merton brukar kallas Middle range theory, 

där förutsatserna är att försöka förklara i meningen öka vår förståelse av sociala förhållanden. 
Middle range theories syftar till att fylla gapet mellan generella teorier och empiriska observa
tioner. (Danermark et al 1997, sid 188). 

76. Danermark et al 1997, sid 189. 
77. Danermark et al 1997, sid 194. 

Kapitel 3 

1. Webster's New Dictionary of Synonyms (1973) urskiljer fem olika typer av jämförelser; min 
kursivering (sid 166): 
"comparison is often used as the comprehensive term; it is preferred when the differences are 
obvious, and an intent to lay bare resemblances and similarities for the sake of expounding or 
judging is implied" 
"contrast more specifically implies an intent to distinguish or discriminate things which are so 
much alike that their differences are not obvious" 
"antithesis also implies contrast for the sake of revealing startling differences" 
"collation and parallell " denote a kind of comparison for the purpose of revealing both likenesses 
and differences. Both imply a close study and usually a specific aim" 
Denna undersöknings problemformuleringar kretsar kring likheter och skillnader i politisk 
kommunikation kring den europeiska integrationen, dvs allmänna jämförelser. Det verkar dock som 
om de jämförelser avseende innehåll om EG/EU mellan nordiska dagstidningar och mellan två 
tidsperioder som jag angivit som undersökningens syfte innehåller element av flera typer av 
jämförelser, t ex kontraster mellan bevakning som antas vara likartad; antiteser framträder i de 
mera dramatiska skillnader som kan förekomma; kollationer och paralleller kommer att användas. 

2. Jag har tidigare refererat till bl a Dahlgren (1989) och Boyd-Barrett (1995) för sådana synsätt. 
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3. Min undersökning bör klassificeras som "komparativ", snarare än tvärkulturell, flerkulturell eller 
interkulturell med hänvisning till en indelning som Edelstein et al (1989) gör. 
Som komparativa studier betecknas sådana som jämför två eller flera länder med avseende på 
någon gemensam aktivitet, studier som söker upptäcka den gemensamma basen för samhällen med 
samtidig förståelse för det unika i samhällens uttrycksformer. Tvärkulturella studier avser 
meddelanden som sänds över gränser eller bestämda fenomen som äger rum i många kulturer, 
ingen kommunikationshandling äger rum eller är ens avsedd. Multikulturella studier beskriver en 
komparativ omgivning, i betydelsen "många kulturer, utan interaktion". Interkulturella studier 
avser interpersonell kommunikation, dvs tvåvägs interaktion. 

4. Dessa författare till "Comparatively Speaking..." har en stark tilltro till komparativa studiers värde 
och det kan kanske vara på sin plats med en bakgrundsbeskrivning. Verket Comparatively 
Speaking... bygger på ett urval papers från 1989 års konferens i International Communication 
Association (ICA) vars samlande tema var just komparativ forskning. Inalles presenterades 168 
papers vid 43 olika sessioner. Blumler och Rosengren har utvecklat sin entusiasm för komparativa 
ansatser genom personligt engagemang i storskaliga komparativa projekt. Blumler ansvarade för 
koordineringen av den allsidiga studien av valkampanjerna inför det första valet till Europa
parlamentet, 1979, "across space" i de dåvarande nio medlemsländerna. Rosengren har ansvarat för 
projektet Mediapanel, där en panelstudie, blandat tvärsektionellt och longitudinellt, granskat 
utvecklingen "across time" av medieanvändningen och dess effekter hos svenska barn och ung
domar i en liten och en mellanstor stad. 

5. Przeworski 1987, sid 38-39 
6. Blumler et al 1992, sid 5. 
7. Swanson 1992, sid 22. 
8. Blumler et al (1992) för ett ingående resonemang om olika tänkbara strategier för att både lösa och 

utvinna fördelar ur den teoretiska mångfalden (p 275-280). 
9. Edelstein 1989, sid 31. 
10. Ragin 1987, sid 62-75. 
11. Begreppen tjocka och tunna är översättningar från engelskans "thick and thin concepts'". Coppedge 

(1999) har närmare diskuterat dessa begrepp i relation till litet n-studier och större kvantitativa 
studier. Av särskilt intresse här är diskussionen om hur ökad komplexitet i begreppen för litet-n 
studier i riktning mot fallstudier, där varje fall blir unikt och bara kan förstås i termer av det enstaka 
fallet. Historien upprepar sig aldrig och varje händelse är produkten av en lång och sammanvävd 
kedja av händelser som sträcker sig till tidernas begynnelse. Med andra ord kan även en studie med 
ett fåtal relativt likartade länder resultera i att alla tecken på regelbundenheter måste avvisas. 

12. Siune 1983, sid 23. 
13. Blumler 1983, s 376. 
13. Westerståhl och Johansson 1985, sid 25. 
14. Cohen, Adoni och Bantz 1990, sid 41 
15. Cohen, Adoni och Bantz 1990, sid 46. 
16. Cohen, Adoni och Bantz 1990, sid 176. 
17. Cohen, Adoni och Bantz 1990, sid 181. 
18. Lindbladetal 1974, sid 94. 
19. Cohen et al 1993, s 121. 

Kapitel 4 

1. Jenssen et al (1998) studie av folkomröstningarna använder en liknande design.'Tive comaparisons 
between the three Nordic countries were mentioned above as contextual factors which one might 
predict were related to differences in people's voting in the EU referendum. They were (a) the 
national independence and security concerns; (b) the national economies; (c) other societal 
differences; (d) the earlier experiences of the countries with the use of direct democracy and with 
the issue pertinent to the referendum; and (e) differences in the frameworks and arguments of the 
campaigns which preceded the referendums" (Jenssen et al 1998, sid 28-29) 

2. Hettne (1988) definierar utopism som "en emotionell eller opportunistisk fixering vid ett 
orealistiskt projekt." Han vill istället för utopi tala om socialt projekt, i vilket han inkluderar 
begrepp som samhällsvision, utvecklingsstrategi, sociala aktörer och politisk bas (sid 148). Ett 
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alternativt begrepp kan vara den europeiska tankens underliggande ideologi som Blumler et al 
(1983) talar om. Ett antal sådana ideologier framträder i li tteraturen om det europeiska samarbetet. 

3. Ett sällsamt inslag i sökandet efter en hållbar europeisk fredsordning är Albert Einsteins första 
politiska uttalande i maj 1918. Enligt återgivningen i Schori (1994) var Einsteins "Manifest till 
européerna" ett upprop mot krig och rasism. "I dagens krig blir alla förlorare", löd det i texten. 
"Kontinenten måste enas för fredens och kulturens skull" (Schori 1994, sidl 1) 

4. Viklund 1987, sid 13. 
5. Utrikesdepartementet, 1991, sid 26. 
6. Gidlund (1993) påpekar att näringslivet i allt väsentligt fungerar som gränsöverskridande 

produktionsnätverk, vilket sätter press på den traditionellt territoriellt baserade politiken. 
7. Valtonen 1991, sid 64. 
8. Pedersen, 1991, sid 115-124. 
9. Olsson och Svenning 1998, sid 209. 
10. Hettne, 1988, sid 160. 
11. Daun 1992, sid 179-191. 
12. Hylland Eriksen 1998, sid 98. Jämför även Wolton 1997, sid 342. 
13. Ramet, 1999, sid 218. 
14. Hettne et al 1998, sid 408-409. 
15. Hettne et al 1998, sid 411. 
16. Mazey och Richardson 1993. 
17. Gidlund & Sörlin 1993, sid 190-197. 
18. Hylland Eriksen 1998, sid 97. 
19. Många har pekat på historieundervisning som en av hörnstenarna i framväxten av ett nationellt 

medvetande, ett kollektivt minne av det förflutna. Hobsbawm (1994) skiljer mellan uppfunna 
traditioner och existerande kulturella praktiker - de som kan ha mera äkta inslag och vara äldre än 
de uppfunna. Gränsen är förstås flytande, men kan användas för att demonstrera att riter och 
traditioner oftare än man tror är av relativt ungt ursprung. 

20. Andersen 1991, sid 6-7. Andersen spårar mycket av dagens nationalism till en "officiell 
nationalism" där ett nytt ledarskap tar över en del av de gamla systemens symboler och till dessa 
fogar nya. Han ser folkräkningar, kartor och muséer, dvs nationella institutioner, som kraftfulla 
instrument i nationsbyggandet. Andersens arbete kan ses som uttryck för en tradition inom 
nationalismforskning som utgår från en moderniseringsansats där de tre stora revolutionerna ses 
som startskott för nationalismen: den franska, den amerikanska och den industriella. 

21. Före Andersen hade bl a den amerikanske statsvetaren Karl W. Deutsch (1966) betonat 
kommunikationernas betydelse för nationsbildningen.. 

22. En annan forskare inom denna tradition är Ernest Gellner (1983) som såg nationalismen som 
förbunden med industrialismen. Gellner såg också tydligt mediernas roll i förmedling av språk, 
symboler, minne och myter om det nationella. 

23. En viktig källa för att skapa struktur i denna diskussion har för mig varit Lanes och Erssons (1996) 
bok "European Politics", i vilken de redovisar makrodata för alla Europas länder - gränserna dras 
mot Ryssland, Belorus och Ukraina. Deras huvudfråga gäller Convergence eller Divergence, dvs i 
första hand om Central- och Östeuropa närmar sig Västeuropa. Deras val av struktur och mått för 
att beskriva Europas olika länder har varit en inspirationskälla för att få stadga och distans till den 
diskussion, på en annan förstoringsnivå, som jag vill föra avseende de nordiska länderna. 
De använder sig av begreppen Historical Legacies, The Economy, Social Structures, Political 
Institutions/Party Systems/Governments, The Public Sector, Political Culture för att dra slutsatser 
beträffande de olika processer som leder i ol ika riktningar. Särskilt begreppet Political culture har 
varit betydelsefullt och det empiriska material som de utnyttjar för att ge begreppet konkret 
innehåll. I första hand handlar det härvid om Ingleharts (1990 och 1998) studier som jag också 
refererar till i de delar som avser de nordiska länderna. 

24. I Jenssen et al (1998) finns en liknande översikt av de tre länder som 1994 höll folkomröstningar 
om medlemskap i EU. De går igenom ett antal samhällsfaktorer som de tror kan påverka 
människors föreställningar om Europa. Kapitlets rubriker kan ge en antydan om vilka faktorer de 
tror har politisk betydelse: The societies and the political systems, Sovereignty and national 
security, Foreign policy, The national economies and European integration, The economy in the 
eyes of the voters, (Pesonen et al 1998, sid 37-60) 

25. Therborn 1993 b, sid 278. 
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26. Petersson 1992, sid 46. 
27. Petersson 1992, sid 143-145. 
28. Petersson 1992, sid 92. 
29. Petersson 1992, s 127. 
30. Joenniemi 1994, sid 31-33 
31. Jervell 1994, sid 31. 
32. I en filosofiskt grundad debatt om skilda sätt att betrakta frihetsbegreppet är det just individens 

frihet, den personliga friheten som anses utgöra grundbulten i vad som brukar kallas den 
nordliga/anglosaxiska frihetsuppfattningen. Här är individen själva utgångspunkten. Individen kan 
överlåta en del av sin frihet t ex till staten, men denna överlåtna makt är och förblir delegerad från 
individen till staten. I motsats bygger en kontinental/katolsk frihetsprincip på tankegången att 
makten och friheten är lokaliserad i och strömmar ut från centrum och sas skänkes till individen. 
Gade Jensen (1993) diskuterar hur dessa fundamentala skillnader i frihetsuppfattning även har 
genomsyrat rättssystemen och hur de kommer att stå mot varandra just i EG. Gade Jensen betraktar 
EG som en katolsk konstruktion och Maastricht-traktaten som uttryck för en kontinental 
statsförståelse. De s k subsidiaritets- eller närhetsprincipen ser han som "en ret, der allernådigst 
tildeles os af EF-Kommissionen". 

33. Det skulle föra för långt att här närmare analysera Österrikes höga värde på "masculinity" och 
"uncertainty avoidance". Höga värden på denna senare dimension är enligt Hofstede förknippade 
med främlingsfientlighet och chauvinism, vilket låter närmast profetiskt med tanke på Österrikes 
politiska situation när detta skrivs, våren 2000. 

34. Daun 1992, sid 42 
35. Karlsson 1994 sid 102. Jan Magnus Jansson, professor i statslära och tidigare chefredaktör för 

Hufvudstadsbladet, utvecklar en tankegång som anknyter till Hofstedes analys. Jansson säger att 
vad han kallar marginaliseringsskräcken fått ett starkare fotfäste i Finland än i Sverige och Norge 
som historiskt varit starkare kopplade till kontinenten. Denna rädsla är sakligt sett barock, 
framhåller han, eftersom Finland "ligger mitt i det klassiska Europa och har en av kontinentens 
verkliga metropolregioner (läs S:t Petersburg) på ett stenkasts avstånd". 

36. Lane och Ersson 1996, sid 175. 
37. Larsson 1997 sid 17. 
38. Inglehart 1990, sid 423. 
39. Inglehart (1998, sid 476) redogör för beräkningen av materialistiska respektive postmaterialistiska 

värderingar. Av alla svar är 28% materialistiska, 58% blandade och 14% postmaterialistiska. 
Ursprungliga variabler är V259 och V260, ett batteri av frågor med två val bland följande 
alternativ: 
- Maintaining order in the nation 
- Giving people more to say in important government decisions 
- Fighting rising prices 
- Protecting freedom of speech. 

40. V8 är andelen som svarat "Very important" eller "Quite important", i genomsnitt 27%. VI 1 är 
andelen som svarat "Often" på frågan "When you yourself hold a strong opinion do you ever find 
yourself persuading your friends, relatives, or fellow workers to share your views?" 

41. Killander (1999) förklarar den särprägel, som på ett djupare plan och med rötter i den norska 
grundlagen, utmärker den norska nationalismen med stark förankring i bondekulturen och 
landsbygdens värderingar. "Även om allt fler norrmän flyttar in till städerna, så tar inflyttarna med 
sig, och vårdar, landsbygdens värderingar". 

42. Tveito (1999) uttrycker Finlands tidigare situation som "Det landet i Norden som i sterkest grad var 
bundet til en utenrikspolitisk balansegang som i mange tiår begrenset mulighetene for selvstendige 
initiativ...". 

43. V320 är svar på frågan "Which of these geographical groups would you say you belong to first of 
all?" Svarsalternativen är: 
- Locality or town where you live 
- The country as a whole 
- The world as a whole or Continent/subcontinent 

44. Ringdal och Valen 1998, sid 168-192. 
45. Oskarsson & Ringdal 1998. 
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46. En av inspirationskällorna till denna studie är Karen Siunes (1991) studier - "EF på dagsordenen" -
om en serie danska folkomröstningar, särskilt som de utnyttjat innehållsanalyser. 

47. Hettne et al 1998, sid 302-308. 
48. NGO betyder icke-statliga organisationer, t ex Amnesty. 
49. I en komparativ studie av två finländska forskare, Djupsund och Carlson (1997) betraktas 

Hufvudstadsbladet som en rikstidning där jämförelser görs med Dagens Nyheter. Studien avser 
tabloidiseringstendenser i dagspressen under åren 1982-1997. På lokal nivå görs jämförelser mellan 
Vasa-bladet i Finland och Västerbottens-Kuriren i Sverige. Forskarna finner bl a att skillnader vad 
gäller olika mått på tabloidisering snarare går mellan länderna än mellan riks- respektive 
regionaltidningar. 

50. EG/EU i nordiska dagstidningar. Redaktionella förutsättningar för de fyra nordiska 
tidningarna 1995. (Källa "Media Trends 1997", Nordicom, samt Hufvudstadsbladet Ab:s 
Balansbok 1995). 

Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Upplaga (1995) 

Utgivare 

150.000 60.000 

A/S Dag- Hufvudstads
bladet bladet Ab 
Politiken 

280.000 380.000 

AS 

Aften-
posten 

Tidnings AB 
Marieberg 

Huvudägare Politiken 
Fonden 
(stiftelse) 

Ägargruppens andel 
av totalmarknaden 
(% av dagspressupplaga) 19 

Ägargruppens 
omsättning 
(USD mill) 

250 

Föreningen 
Konstsam
fundet r.f. 
(stiftelse) 

25 

Schipsted 
AS 

27 

530 

Familjen 
Bonnier 

22 

1.800 

Ägargruppens 
vinst från medier 
(USD mill) 

0.3 79 108 

51. Jag förbigår här den senaste utvecklingen, som bl a inneburit att Dagens Nyheter numera inte ägs 
av ett börsnoterat företag utan av Bonnierfamiljens bolag direkt. Detta förändrar inte bilden i stort, 
nämligen att Aftenposten och DN ingår i betydande mediekoncerner. 

52. Ferguson 1990, sidxiii. 

Kapitel 5 

1. McQuail och Blumler 1997, sid 22 
2. Alvesson och Sköldberg 1994, sid 13. 
3. Alvesson och Sköldberg 1994, sid 12 
4. Djerf Pierre talar om en "analytisk tankemodell", sid 44 
5. Djerf Pierre, sid 46. 
6. Jensen (1991) anknyter till denna tudelning i synen på medieinnehåll och talar om medier som en 

källa till antingen 'information' eller 'mening', dvs olika slags kunskaper genom medier. Den 
förra synen innebär ofta att man söker referenspunkter utanför medierna, d v s i samhället, medan 
den senare oftare har ett fokus på förståelse av kultur, tolkning av konkreta uttryck mm. 
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7. Man kan säga att innehållsanalys handlar om What i den klassiska formuleringen "Who Says 
What..." som återfinns i Lasswell 1948. 

8. "... all content analysis is concerned with comparison, the type of comparison being dictated by the 
investigator's theory". Holsti, 1969, sid 5. 

9. Findahl och Höijer gör en genomgång av några olika analystraditioner där tolkningsläran, eller 
hermeneutiken, Strukturalismen och textlingvistiken representerar olika utgångspunkter. 
"I bakgrunden finns skillnader både i grundläggande utgångspunkter och vad man är ute efter med 
analysen. Av varje forskare krävs därför att hon söker och att hon vet att analysen är relevant för 
just detta" (Findahl och Höijer, 1981, sid 1). 

10. Hansen et al, 1998, sid 93. 
11. Hansen, 1998, sid 93. 
12. Berelson, 1952, sid 147. 
13. "assumed category schemes impose the reality of the investigator on the text and that the better 

course of action uses the categories of those who produced the text" (Weber, 1990, sid 37) 
14. "relatively few ideas are 'discovered' in the actual process of analysis. The hit-or-miss method of 

analyzing 'everything' in a body of content in the hope that something will turn up is ...seldom 
productive, certainly uneconomic" (Berelson, 1952, sid 162). 

15. "Content analysis often display a wide range of reliability, because of attempts to 
include some more subjective indicators of meaning" (McQuail, 1994, sid 278). 

16. Jag genomförde en innehållsanalys av mediebevakningen av den franska folkomröstningen om 
Maastrichtavtalet hösten 1992 och denna studie har föregåtts av en relativt omfattande förstudie 
avseende en vecka 1993 för de fyra nordiska tidningar som ingår. Jag delar uppfattningen att man 
lär sig innehållsanalys genom att faktiskt genomföra en studie själv och reflektera över vad som 
kommer fram ur materialet. 

17. Findahl & Höijer, 1981, s 15. 
18. Roberts 1997, sid 22. 
19. Hansen et al, 1998, sid 97. 
20. Shapiro och Markoff 1997, sid 20-21. 
21. Rosengren (1981) finner ökande tecken som antyder ett mer fruktbart utbyte mellan de två 

traditionerna, både inom samhällsvetenskaperna i stort och inom kommunikationsforskning. Den 
kontinentala traditionen har återupprättat intresset för vissa vitala och grundläggande problem i 
samhällsvetenskapen och den anglosaxiska traditionen har gradvis kommit att acceptera dessa 
problems relevans och utarbetat vissa redskap för analys därav. 

22. Sepstrup (1979) uttrycker det så här: 
"Pointen er derimod, at det ikke nytter, at al medieforskning koncentrerer sig om teoriudvikling og 
kvalitative, eksplorative eller eksemplariske analyser, men at det også er nodvendigt med en 
forskning, hvis resultater kan formidles bredt, og som opfattes som så pålitelig, at det kan vaere 
med til at drive samfundet i den onskede retning" (Sepstrup, 1979, sid 280). 

23. Jämför Hansen et al, 1998, sid 98. 
24. T ex Hadenius 1992, s 78. 
25. Weber 1990, sid. 62. 

Weber (1990) diskuterar dessa olika nivåer av innehållsanalys. Jag har valt att bortse från hans nivå 
"representation" och låta hans tre övriga nivåer approximativt motsvara de tre nivåer som tillämpas 
i min kvantitativa innehållsanalys. Poängen i Webers framställning är ungefär densamma som mitt 
tema: man börjar i något väldefinierat och påtagligt och avlägsnar sig successivt från detta, i syfte 
att vidga analysen. 

26. Bell (1991) hävdar att gränsdragningen mellan s k hard news och feature är otydlig: "for both 
newsworkers and researchers, the boundaries between hard and soft news are unclear...Indeed, 
journalists spend much of their energy trying to find an angle which will present what is essentially 
soft news in hard news terms " (Bell, 1991, sid 14). 
Det är därtill relativt ovisst om den genreindelning som medieforskningen regelmässigt gör av 
dagstidningsinnehåll i konventionella innehållstyper (inrikes, utrikes, ledare etc) egentligen har 
entydig relevans även för tidningsläsarna. Jarlbro (1995) visar till en studie där olika läsargrupper t 
ex efter utbildningsnivå, gör olika grupperingar av innehåll. 

27. Jag har medvetet sökt undvika urvalsperioder som skulle inkludera valkampanjer, i motsats till 
huvudfåran i forskning om politisk kommunikation. Valkampanjer präglas ofta av förhöjd dramatik 
i det politiska livet, överdriven konfliktnivå och jakt på opinionssiffror, vilket också påverkar 
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mediebevakningens fokus. Utgångspunkten för min komparativa studie är att långsiktiga och 
nationsspecifika samhällspolitiska förhållanden kan ha betydelse för hur den politiska kommuni
kationen utformas, mekanismer som kan överskuggas av det tonläge som präglar valrörelser. Här 
finner jag stöd hos Swanson och Nimmo (1990, sid 11): "We believe the study of political 
communication would do well to move away from context-based conceptions of itself, particularly 
the unicentric campaign touchstone, toward an organizing framework grounded in basic questions 
about how communication and politics intersect... posing some fundamental questions about 
communication and politics that are not otherwise accessible so easily, or so directly, or at all". 

28. "Likheterna mellan Norge och Sverige är uppenbara", säger Hylland-Eriksen, norsk social
antropolog, i en intervju i tidskriften Akademiker (1/97): "Det gör skillnaderna så mycket 
intressantare. Som det här med nationell identitet. I Norge är den till sitt väsen lokal. Norge är 
utkant, små ställen. Den norska statens legitimitet står och faller med det lokala. Medan staten i 
Sverige är mer jakobinsk. Norge har alltid varit periferi, den nationella självkänslan är fotad på 
kampen mot centrum. I Sverige är det tvärtom. Identifikationen med staten har alltid varit stark i 
den gamla stormakten. Det norska däremot är djupt rotat på ort och ställe." 

29. Edy (1999) anger tre olika former av journalistiskt historieberättande: dels minnesjournalistik, t ex 
vid jubiléer, dels historiska analogier, där det förflutna görs relevant för dagens problem, dels även 
historisk kontext, förklaringar av hur vi kom hit där vi är nu. Alla tre formerna kan förväntas i 
rapporteringen om EG/EU och frågan är närmast om tidshorisonterna är desamma eller ej i de 
nordiska länderna. 

Edys typologi visade sig användbar för att beskriva hur journalistiken använder det gemen
samma förflutna i en process där det kollektiva minnet utvecklas via medierna. Särskilt tycks 
historiska analogier utgöra ett starkt inslag av framing, där jämförelser med det förflutna definierar 
även dagens problem, vem som bär ansvar för problemet och hur det kan lösas, d v s de historiska 
analogierna inte bara påverkar varseblivningen av nuet utan även våra förväntningar på framtiden. 

30. Hylland-Eriksen kan också tjäna som inspirationskälla till valet att studera tidsbestämningar i de 
nordiska dagstidningarnas bevakning av EG/EU. Han utvecklar sin syn på skillnaderna mellan 
Norge och Sverige i den tidigare nämnda intervjun: "Sverige är som självständig nation gammal, 
Norge ung. Paradoxen är att gamlingen blickar framåt och ynglingen bakåt. Det svenska projektet 
är ett industri-modernistiskt, det norska snarare agrar-romantiskt. I Sverige finns en sorts framtids
nostalgi, man sörjer en utopi som inte blir av. I Norge svärmar man för ett förflutet som inte fanns". 

31. Det kodschema som jag utnyttjat i analysen på utbudsnivån fick sin slutgiltig utformnng efter tre 
successiva provkodningar, varav en tämligen omfattande (en vecka för varje tidning). 

32. Weber 1990, sid 77. 
33. För varje enskild artikel görs i det manuella kodningsarbetet tydliga citat som anvisar tankegången 

som leder till en bestämd kodning av ideologiska eller problemperspektiv. 
34. Edelstein et al 1989, sid 69. 
35. "a condition of discrepancy, which demands attention and behaviour", sid 25). 
36. "engage in the construction of topics as problematic situations" 
37. 0stbye et al 1997, sid 218. 

Kapitel 6 

1. Jag har träffat valet att låta allt material om EG ingå i studien, dvs utöver Nyheter även vad som 
här kallas Åsikter: ledare, debattartiklar, insändare, pressgrannar, kulturartiklar. Om jag - vilket är 
vanligt i denna typ av innehållsanalyser - hade begränsat mig till nyhetsartiklar, hade bilden blivit 
en annan. Redan i fråga om utrymme hade 1993 Aftenposten då framstått som den tidning som 
hade den mest omfattande bevakningen. Beträffande analysen i övrigt hade delvis andra slutsatser 
kunnat dras. 
Till indelningen i Nyheter och Åsikter återkommer jag på några punkter i analysen, där den antas 
ha betydelse, t ex i fråga om Perspektiv och Värderingar, dvs framing av materialet. Som jag 
nämnt i en not till kapitel 1, har Siune et al (1994, sid 43) träffat samma val, dvs att i innehålls
analysen inkludera allt redaktionellt material (och inte heller de har med annonser). 

2. Tidningarna har olika redaktionellt utrymme och jag har beräknat ett normerat utrymme som 
justerats för dessa olikheter. Jag har härvid valt att sätta Politiken som norm, dvs att beräkna hur 
många spaltcentimeter av EG-material som de andra tidningarna skulle ha om man hade lika stort 
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totalt utrymme som Politiken. Hufvudstadsbladets normerade utrymme skulle således behöva bli 
30/17 X 'ver kligt utrymme', Aftenpostens 30/24 x 'verkligt utrymme, DN:s 30/36 x 'verkligt 
utrymme'. Resultatet blir: Normerat utrymme 12.065spcm, 10.736, 12.815 resp 4.900. 

3. På grund av debattartiklarnas större omfattning utgör åsiktsmaterialet mer än hälften av utrymmet i 
Politiken, mätt som spaltcentimeter. I Hufvudstadsbladet utgörs en del av åsiktsmaterialet av 
relativt små artiklar, varför andelen åsiktsmaterial utrymmesmässigt blir mindre. 

4. I Politiken dateras debattartiklar och insändare till författarens hemort, här lämnade utanför 
diagrammet. Även i Aftenposten dateras inhemska artiklar ibland. I mitt urval utgörs dessa framför 
allt av rapporter från Nord-Norge (Bodö, Tromsö, Hammerfest, Skrova m fl) och förefaller att 
sammanhänga med det kompakta motståndet mot EG i norr och oron för fiskets framtid där. 

5. Vid en Chi-2 test på fördelningen av variabeln Ämne I, dvs förstakodningen för ämne, grupperad 
på bredare kategorier politikområden avviker Dagens Nyheter signifikant på 5% nivån (0,0140), 
varvid Lagstiftning är den ämnesgrupp som är mest överrepresenterad och Aftenposten på 10% 
nivån (0,0920) med jämförelsevis omfattande material om Uthållig utveckling. 
Jag har vid Chi-2 testerna i första hand noterat signifikanta avvikelser på 1% och 5% nivån, men 
även ibland som här noterat avvikelser som är signifikanta på 10% nivån, med motiveringen att så 
många olika mätningar av olika aspekter stöder varandra. En Chi-2 test med SPSS går till så här: 

För en given variabel, här Ämnesgrupp I, ämneskodningar för vad som här kallas Politikområden, 
vill jag jämföra varje tidnings fördelning med fördelningen för hela materialet 1993. För 
exempelvis Politiken 93 beräknar jag hur många observationer som borde falla i varje ämnesgrupp 
om Politikens material var fördelat på samma sätt som hela materialet. Därefter prövar jag 
variabeln Ämnesgrupp I för Politiken (Statistics - Nonparametrical tests - Chi Square test) och 
väljer för angivelse av Expected values i tur och ordning de förväntade värden som jag nyss 
beräknat och får ett resultat enligt följande: 

Ämnesgrupp I: Politiken 93 jämfört med Alla 93 

All (%) Cases Expected Residual 
observed 

1 (tillväxt) 14 36 34 +2 
2 (uthållig utv) 15 32 33 -1 
3 (social) 5 12 12 
4 (lagstifta) 3 5 7 -2 
5 (utrikes) 5 17 12 +5 

Chi-square D:F Significance 
3,3170 4 0,5061 

Vid en manuell inspektion av tabellen hade det varit frestande att säga att Politiken har tydligt 
mera utrikespolitik än genomsnittet. Chi-2 testen stöder inte ett sådant uttalande, utan avvikelsen 
kan ha slumpmässiga orsaker. 
OBS att man måste hålla ordning på vad som jämförs med vad, här Politiken 93 med Alla 93, vari 
ju Politiken ingår med en fjärdedel. Man kunde jämföra Politiken 93 med Dagens Nyheter 93, om 
man vill fokusera på denna jämförelse och får då signifikanta resultat med bl a mer Utrikespolitik i 
Politiken och mindre Lagstiftning. Detta är knappast resultatet av slumpen, signifikansnivån är 
0.0001. 

6. Jag sammanför kodningarna för EG institutioner, EG fördrag och EG förhandlingar/förändringar 
och kallar denna grupp av ämnen för europeiskt fokus. Ett nationellt fokus är ämnesgrupperna EG 
relation eget land och Institutioner eget land (diagram 6:9). Kodningarna för EG:s relationer med 
grannländerna och Institutioner i grannländerna sammanför jag till en ämnesgrupp 
grannlandsfokus. Kodningen EG relationer med övriga länder, inklusive EG:s förhållande till 
EFTA/EES m fl västeuropeiska aktörer bildar en egen ämnesgrupp som jag kallar externt fokus. 
Med externa relationer avses således dels relationerna med Central- och österuopa, u-länder samt 
övriga(t ex USA)/koder 315, 318 och 319/, dels EG:s relationer till västeuropeiska frihandels-
organisationer som EFTA, EES mm /koder 313, 314 och 316/ 
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7. Vid en Chi-2 test på variabeln Ämne I, dvs den första kodningen för ämne - Institutioner/relationer, 
avviker Dagens Nyheter (signifikansnivå 0,0644), med mindre europeiskt fokus, mera grannlands
fokus och mindre externt fokus. 

8. Liedman (1999) uppehåller sig vid att massmediernas rytm inte passar för att beskriva kompli
cerade förlopp: "Långsamma förändringar är inte nyhetsmässiga. Kollektiv är ganska trista: många 
ansikten som på håll ser likadana ut" (sid 100) 

9. Siune et al (1994) konstaterar att den danska opinionen från och med 1992 var överens om att det 
europeiska samarbetet också handlade om politik, inte bara om ekonomi:"For forste gang var 
Danmarks okonomiske fordele ikke det primaere argument blandt tilhaengerne af et ja til oget 
europeisk samarbejde i EF-regi" (sid 202) 

10. Som Enighet kodas således artiklar om ett Förenat Europa, om Europeisk identitet, Mellanstatlig 
samverkan och material om ett Europa med öppna gränser. Inflytande som ideologi avser artiklar 
som berör Europa som ett sätt att få inflytande, Europeisk makt och Europa som en väg till fred. 
Demokratisering av Europa, Socialism genom Europa, Liberal demokrati genom Europa kallas 
sammantaget för Demokratisering. Sådant material som antyder att EG är ett projekt för bankirer, 
handel och multinationella företag kallas i denna studie för Materialism ( Blumler et al talar om 
Kommersialism). Materialism tycks bättre beteckna innehållet i de nordiska tidningarna. Alternativ 
avser innehåll om olika typer av projekt som framstår som alternativ till EG, t ex ett mera Federalt 
Europa eller ett Regionernas Europa och, slutligen, ett Utvidgat Europa innefattande Central- och 
Östeuropa. Hit räknas i denna studie även debatten om den danska nationella kompromissen (med 
de fyra formella undantagen) och de delar av Nej-rörelserna som helt och hållet avvisar ett EG-
medlemskap (ofta med innebörden att det tidigare EES-avtalet är tillräckligt). Som Nationalism 
betecknas innehåll som förespråkar Nationellt oberoende, Nationell identitet och Nationalism. Se 
vidare kapitel 5. 

11. Blumler et al, 1983, sid 247. 
12. Beträffande variabeln Ideologi I, dvs den första kodningen av ideologi, avviker i Chi-2 testet 

samtliga tidningar från ett genomsnittligt mönster: Politiken och Dagens Nyheter på 1 % nivån 
(0,0000) och Hufvudstadsbladet och Aftenposten på 10% nivån (0,0781 resp 0,0675). Politiken 
uppvisar färre kodningar för Nationellt och Materialism, flera än genomsnittet för Demokrati, 
Alternativ och Inflytande. Dagens Nyheter avviker med mindre Enighet, Inflytande, Alternativ och 
mera Nationellt och Materialism. Hufvudstadsbladets avvikelser avser mera Materialism och mera 
Enighet. Aftenposten, slutligen avviker genom mera Enighet och Nationellt, men mindre Demo
krati än genomsnittet. 

13. Vid en Chi-2 test avseende Ideologi I, uppdelat på Nyheter och Åsikter, är Politikens och Aften-
postens nyhetsmaterial avvikande på 1 % nivån från fördelningen av ideologier för hela materialet 
1993 (Nyheter + Åsikter), fast på olika sätt. Politiken har påvisbart mer av Enighet, Inflytande och 
Demokratisering samt Alternativ i nyhetsmaterialet, men mindre av Materialism och Nationalism 
(0.0000). Aftenposten har mera av Enighet och Alternativ, men mindre av Demokrati (0.0070). 
Den enda tidning som signifikant avviker på 1 %-nivån beträffande åsiktsmaterialet är Politiken, 
med mera Demokratisering och Alternativ men mindre Materialism och Nationalism (0.0000). På 
5% nivån avviker Hufvudstadsbladet med mera Alternativ i åsiktsmaterialet (0.0151). 

14. Politikens avvikelse är signifikant på 1% nivån (0,0000) och Hufvudstadsbladets på 5% nivån 
(0,0151). 

15. Vid en Chi-2 test av Problemperspektiv I är det bara Politikens fördelning som avviker på 5 % 
nivån (0,0287) med större andel Konflikt, mindre andel Obestämbar situation, större andel Behov 
av värde och mindre Förlust av värde. Övriga tidningars fördelningar avviker inte signifikant från 
den genomsnittliga fördelningen. 
Siune et al (1994) som närmare studerat konfliktperspektivet i den danska pressen 1993, kon
staterar att det inte handlar om konflikter mellan EG och Danmark utan framför allt om inter
nationella konflikter kring GATT eller det forna Jugoslavien samt interna konflikter mellan Ja- och 
Nej-sidorna i den danska debatten. 

16. Mätningarna avser som nämnts Problemperspektiv I och Chi-2 testen utgår från frågan 'Avviker en 
tidning beträffande fördelningen av Problematisk situation I för nyhets- respektive åsiktsmaterialet 
från den fördelning som samtliga artiklar uppvisar 1993? I testen ligger således två effekter inbygg
da: skillnader mellan nyheter och åsikter och skillnader mellan tidningar. Politiken avviker signi
fikant (på 10 % nivån för Nyheter (0,0647)) och på 5% nivån för Åsikter (0,0140). 
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17. Ursprungligen har noteringar gjorts för sexton variabler. Efter en analys av korrelationer har fyra 
variabler uteslutits, eftersom de är starkt korrelerade med någon annan variabel (>0.8). Vid 
beräkningen av medelvärden har O-noteringar uteslutits, eftersom dessa oftast är att uppfatta som 
att uppgift saknas. Korrelationen uppträdde enbart avseende 1996 års data. De fyra värderings
variabler som uteslutits är Decentralisering/centralisering, Bra/dåligt för miljön, Bibehållen 
nationell identitet eller ej samt Utveckling/brist på utveckling. 

18. Vid en Chi-2 test av fördelningen för värderingsvariabeln Positiv/negativ avviker tydligast Aften-
postens Nyheter (0,0000) och Politikens Åsikter (0,0010), med mindre tydliga positiva eller nega
tiva värderingar i det första fallet och motsatsen, dvs tydligare positiva och negativa värderingar i 
det andra fallet. Politikens Nyheter avviker också signifikant (0,0047) med framför allt mera 
positiva värderingar, liksom Hufvudstadsbladets Nyheter, med större andel neutrala värderingar. 
Signifikanstestet innefattar de ursprungliga kodningarna, även 0, vilket diagrammen i texten inte 
gör. 

19. Fördelningen på kluster har gjorts med hjälp av både materialet för 1993 och materialet för 1996, 
dels för att få jämförbarhet mellan åren, dvs för att se om det inträffat förskjutningar mellan 
tidningarna under perioden och om det inträffat förskjutningar mellan åren överlag. Kluster-
analysen är genomförd med 12 värderingsvariabler, då fyra uteslutits till följd av interkorrelation 
(>0.8). 

20. Vid en Chi-2 test av frågan "Avviker någon tidnings nyhets- eller åsiktsmaterial från fördelningen 
för alla artiklar på olika kluster?", visar det sig att Politikens åsiktsmaterial och Aftenpostens 
nyhetsmaterial 1993 avviker signifikant på 1 % nivån från den genomsnittliga fördelningen. 

21. Sättet att mäta reliabiliteten i kodningarna har tidigare redovisats (Kap 5). För utbudsdelen av 1993 
års material (Aktör I, Arena och Källa I) är jt till fredsställande högt, mellan 0,95 och 1,00. JI för 
Ideologi I sjunker till 0,94 medan Problemperspektiv I ligger på 0,90. För värderingsmätningarna ( 
i testet mäts variablerna Påverkan och Positiv/Negativ) ligger jt strax över 0,80 (0,81 respektive 
0,85), vilket avspeglar den ökande graden av subjektivitet i mätningarna. 
Min tidigare diskussion om hur mätningarna på de olika nivåerna avlägsnar sig från det mycket 
disciplinerade och väl definierade får här en statistisk illustration. 
Tilläggas bör kanske att dessa begränsade reliabilitetstest likväl motsvarar en dryg arbetsveckas 
insats. 

22. Siune, 1991: "EF på dagsordenen", sid 80-97, 
23. Siune et al ( 1994, sid 71 ) 
24. Jag har använt 'The Commission's Programme 1993-94' (DN.DOC/93/ Date: 1993-02-10) som 

källa till upplysningar om EG/EU:s planer för den studerade perioden. 
25. Shoemaker och Reese 1996 sid 60. Till deras framställning har jag velat foga nationella, 

transnationella och globala faktorer, vilket blir ett inslag i min komparativa studie, där nationella 
och andra strukturella faktorer antas kunna ha inverkan på innehållet. Denna utvidgade teori om 
innehåll återges i slutet av kapitel 2. 

26. Den svenska Demokratiutredningen (SOU 1999;83) offentliggörs vid en tidpunkt då mitt avhand
lingsarbete är inne i slutskedet. Demokratiutredningen tar upp både teoretiskt och empiriskt rele
vanta aspekter som ligger nära avhandlingens frågeställningar. Jag har kunnat nyttiggöra mig såda
na aspekter framför allt i diskussioner av mina undersökningsresultat i slutkommentaren. 

27. Gans (1979) hävdar att journalistiken arbetar med både antaganden om verkligheten och med vär
deringar. "Like other empirical disciplines, the news does not limit itself to reality judgments; it 
also contains values, or preference statements. This in turn makes it possible to suggest that there 
is, underlying the news, a picture of nation and society as it ought to be" (sid 39). 

28. Kite 1996, sid 21-22 

Kapitel 7 

1. Normerat utrymme (spcm) blir för tidningarna 12.531, 15.829, 4.779 respektive 7.769 spcm enligt 
en beräkningsmetod som redovisas i not 1, kapitel 6. 

2. Vid en Chi-2 test av variabeln Ämne I dvs den första kodningen för ämne (Institutioner/relationer), 
avviker tre av tidningarna signifikant från genomsnittet: Politiken på 1% nivån (0,0055) med mera 
Europeiskt fokus och mindre Nationellt fokus, Hufvudstadsbladet på 1 % nivån (0,0000)med 
spegelbilden - mindre Europeiskt och mera Nationellt. Dagens Nyheter avviker på 10 % nivån 
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(0,0577) med mera Europeiskt och mindre Nationellt material. Aftenpostens och Huvudstads
bladets mindre europeiska fokus avviker inte signifikant från den genomsnittliga fördelningen på 
breda kategorier av institutioner/relationer 

3. I Chi-2 testen för Ideologi I, dvs den första kodningen för ideologi, avviker samtliga tidningar 
liksom 1993 från den genomsnittliga fördelningen: Aftenposten på 5 % nivån (0,0124), de övriga 
på 1% nivån (0,0000).Politiken avviker genom mera Inflytande, Demokrati och mindre 
Materialism och Nationalism, vilket är ungefär samma mönster som 1993. Hufvudstadsbladet 
avviker 1996 genom mera Nationalism och Materialism men mindre Enighet, Inflytande och 
Demokrati. Aftenposten avviker genom mera Alternativ och mera Inflytande. Dagens Nyheter 
avviker genom mera Nationalism och mindre Enighet. 

4. Chi-2 testen leder fram till signifikanta skillnader, både beträffande den ideologiska profilen i 
Nyheter och Åsikter för Politiken, Hufvudstadsbladet och Aftenposten, medan Dagens Nyheter 
ligger närmare den genomsnittliga fördelningen på ideologier för alla artiklar 1996. För Politiken är 
avvikelsen för Nyheter signifikant på 1% nivån (0,0048) och beror på underrepresentation av 
Nationalism och Materialism men överrepresentation för Inflytande. För Hufvudstadsbladet är det 
mängden artiklar med Materialism som leder till signifikanta avvikelser (0,0001). För Aftenposten 
är avvikelsen endast signifikant på 10% nivån (0,0579), men därtill kommer avsaknaden av note
ringar för Demokratisering, något som Chi-2 testet endast indirekt uppmärksammar. För Åsikter är 
Politikens avvikelser signifikanta på 1 % nivån (0,0000) med övervikt för Demokratisering och 
underskott för Materialism. För Hufvudstadsbladet (0,0000) är det Nationalism som överväger, 
med ett underskott för Enighet och Inflytande. Aftenpostens avvikelser är små på grund av det låga 
antalet åsiktsartiklar och Chi-2 testet därför tveksamt. Alternativ är den övervikt som kan noteras. 

5. I Chi-2 testet avviker Hufvudstadsbladet på 1 % nivån från den genomsnittliga fördelningen på 
problemperspektiv I (0,0000). Avvikelserna avser mer Behov av värde och mer Obestämbar 
situation men mindre Konflikt och Blockering. Tabellens data avser problemperspektiv I-III och är 
något mer utjämnade. 

6. När jag fördelar kodningarna av Problematisk situation I på Nyheter och Åsikter framgår skillnader 
mellan tidningarna tydligare. För Politiken är avvikelserna signifikanta på 1 % eller 5% nivån: 
Nyheter på 5 % för Politiken (0,0484) och Åsikter på 1 % nivån (0,0019). Jämförelsen avser 
fördelningen på problemperspektiv I för samtliga artiklar, dvs både Nyheter och Åsikter 

7. Chi-2 testet visar att Hufvudstadsbladet avviker beträffande Nyheter på 1 % nivån (0,0099) med 
större andel neutrala värderingar på variabeln Positivt/Negativt.Talen är dock små och får tolkas 
med försiktighet. 

8. Vid en Chi-2 test av frågan 'Avviker någon tidnings nyhets- eller åsiktsmaterial från fördelningen 
för alla artiklar på olika kluster?', visar det sig att Hufvudstadsbladets åsiktsmaterial avviker 
signifikant på 5% nivån från den genomsnittliga fördelningen. Nyhetsmaterialet avviker dock inte 
för någon tidning påvisbart från de genomssnittliga fördelningarna. 

9. Framställningen bygger på Bulletin EU 9-1996 och är ett en gemensam deklaration om 
arbetsprogrammet för 1996, 

10. Hylland Eriksen, T: "Typisk Norsk", 1994. 
11. Slaatta 1999, sid 247. 
12. Slaatta 1999, sid 312. Han säger att "news concerning Europe, EU and the EEA is predominantly 

domesticated either as part of the foreign affairs field or as a continuation of the referendum 
discourses, where the discursive connections and frames of reference to nation-state institutions, 
interests and identities predominantly take on a doxical form." 

Kapitel 8 

1. Normering av utrymme innebär i detta fall att varje tidnings volym Europabevakning 1993 sätts 
som likare och att varje tidnings utrymme 1996 justeras upp för de tidningar som har mindre totalt 
redaktionellt utrymme 1996 jämfört med 1993 och justeras ner för den (Aftenposten) som har 
större totalt redaktionellt utrymme 1996. Förfarandet kan motiveras vid jämförelser för de enskilda 
tidningarna mellan de båda åren, men försvårar samtidigt jämförelser mellan tidningarna för 1996, 
då data har justerats olika för varje tidning. 
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Förändringar i redaktionellt omfång mellan 1993 och 1996: Politiken från 30 till 26 sidor, 
Hufvudstadsbladet från 17 till 15, Aftenposten från 24 till 25 och Dagens Nyheter från 36 till 28 
sidor. Sidantalet uppmätt under den första veckan i urvalsperioden bägge åren. 

2. Ökningarna av antalet noteringar överdrivs något av normeringen, eftersom de flesta tidningar gått 
ner i redaktionell volym. 

3. Chi- 2 testen är signifikant på 1 %-nivån (0.0000) och de tydliga avvikelserna är ökning av 
Materialism och minskning av Alternativ. 

4. Chi-2 testen är signifikant på 1 %-nivån (0.0000) och avvikelserna är ökning av Materialism och 
Nationalism, minskning för Enighet, Alternativ och Inflytande och Demokrati 

5. Chi-2 testen är signifikant på 1 %-nivån (0.0001) och avvikelserna är ökning av Materialism och 
Inflytande, minskning av Enighet och Nationalism 

6. Chi-2 testen är signifikant på 1 %-nivån (0.0000) och avvikelserna är ökning av Enighet och 
Inflytande, minskning av Nationalism 

7. Chi-2 testerna är för problemperspektiv signifikanta på 1 %-nivån för alla utom för Aftenposten där 
skillnaderna är signifikanta på 5 %-nivån (0.0393) 

8. Chi-2 testen visar att fördelningarna är olika de bägge åren på 1 %-nivån (0.0000). Största 
avvikelser är ökning av Oro och minskning av Avvisande, men även Stödjande och Neutrala 
avviker tydligt. 

9. Chi-2 testen visar att fördelningarna är olika mellan åren på 1 %-nivån (0.0003). Den största 
avvikelsen avser minskningen av andelen Avvisande artiklar, men öknigen av andelen Oroande 
artiklar är också tydlig. 

10. Se beräkningen i anslutning till tabell 6:1, där i noten en s k normering av utrymmet gjorts m h t de 
olikheter som föreligger beträffande totalt redaktionellt utrymme. 

Kapitel 9 

1. Ekecrantz & Olsson, 1994, sid 63 
2. Alvesson och Sköldberg 1994, sid 63. 
3. Danermark et al, sid 204. 
4. Glaser och Strauss, sid 7 
5. Glaser och Strauss, 1967, sid 185-220. 
6. Glaser och Strauss, 1967, sid 18. 
7. Glaser och Strauss, 1967, sid 3. 
8. Glaser och Strauss, 1967, sid 38-39. 

Kapitel 10 

1. The Commission's Programme 1993-94, DN:Doc/92/l, Date 1993-02-10 
2. Som jag redovisat i kapitel 5 innehåller urvalet två hela veckor, där eventuella löpande nyhets

uppföljningar kan framträda och tre slumpvis utvalda typveckor. Politikens bevakning av Balkan-
krigen infaller under dessa senare, dvs utspridda över hela tidsperioden mellan de två hela 
veckorna. 

3. Kommissionens arbetsprogram 1993 
4. Arne Ruth (1999) talar i sin installationsföreläsning som gästprofessor i kulturjournalistik vid JMK, 

Stockholms universitet, om Kroniken som exempel på en journalistisk "blandform mellan litterära 
bidrag och kommentarer i tidens sociala, politiska och estetiska frågor". Det går en skiljelinje 
mellan nyhetsjournalisterna som skriver åt tidningen och de fria medarbetarna som skriver i 
tidningen. Åtskillnaden gjordes redan av Georg Brandes, som också skrev den allra första Kroniken 
i början av 1900-talet. De fria medarbetarna skriveri tidningen, de skriver personligt och väljer 
själva ämne. "Den välunderbyggda polemiska artikeln från andra än journalister är en klassisk form 
av samhällsgranskning". 

5. Jag frågar mig om inte de danska folkomröstningarna om relationerna till EG/EU är en del av det 
"kollektiva minne" som Downing (1996) talar om. Debatten om debatten är en illustration till hur 
detta minne vidmakthålles och rekonstrueras. 
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6. Stenelo (1990) diskuterar detta förhållande som något naturligt i en internationaliserad demokrati, 
där förhandlingar "minskar politikernas benägenhet att argumentera i offentliga debatter" (sid 283). 

7. Aktuell finsk presshistorisk forskning har kartlagt den finska pressens självcensur i förhållande till 
Sovjetunionen - finlandiseringen. Bitr professor Esko Salminen (1996) presenterar denna forskning 
i artikeln "Den finska pressens självcencur under det kalla kriget 1968-1991". Artikeln avslutas 
med en eftertänksam fråga huruvida den finska traditionen att tiga om Ryssland kan komma att 
överföras till EU-frågan. Salminen finner emellertid att jämförelsen haltar eftersom Sovjetunionen 
och EU utgör så helt olika system. "EU är ett förbund av demokratiska stater". Diskussionen förs 
vidare av Pentti Raittila (1997) som menar att det trots allt rör sig om samma problem, dvs det är 
rimligt att förvänta sig censur om EU. 

8. Mats Svegfors (1991) analyserar neutralitetspolitiken som ett historiskt faktum och ett försvarbart 
alternativ. Han betraktar neutralitetspolitiken just som en del av svensk överideologi, där ett antal 
olika idéer, värden eller föreställningar omfattas av politisk enighet i det svenska samhället. "En 
politiker eller aktad opinionsbildare får inte utsätta sig ens för misstanken att han ifrågasätter någon 
del av den svenska överideologin; det går alltså egentligen inte att öppet ta debatt om EG och 
neutralitetspolitiken. Den som försöker, riskerar att definiera ut sig ur den yttre ram av konsensus 
som den svenska överideologin bestämmer". 
Att politiker och politiska partier följer de konventioner som råder i politiken finns enligt Svegfors 
ingen anledning att beskärma sig över, det är rationellt. Det politiska livets regler "gäller inte 
tidningar, utrikespolitiska bedömare, forskare vid statsvetenskapliga institutioner eller andra som 
deltar i den samhälleliga debatten. Vi alla andra skulle ju kunna försöka frigöra oss från de roller 
som det politiska systemet tilldelar politikerna och partierna. Vi skulle kunna försöka sortera ut vad 
som är falsk och äkta neutralitetspolitisk debatt". 

9. Corner, 1993, sid 229. 
10. Jenssen et al, 1998, sid 327. 
11. The Commission Work Programme, COM/ 95/512 FINAL, 1995-11-10. 
12. Biståndsarbete styrs av den s k Lomékonventionen som ursprungligen ingicks 1975 med 69 länder. 
13. Miljögarantin ger medlemsstaterna rätten att behålla strängare miljökrav för en viss vara än de EU-

harmoniserade miljökraven anger. 
14. Entmans diskussion om framing och dess viktigaste inslag - selection och salience - återkommer 

således här. Det som binder ihop den kvantitativa innehållsanalysen och mera kvalitativt inriktade 
studier är just 'urval och vikt', de mest avgörande komponenterna för att åstadkomma en europeisk 
inramning av material, en konstruktion av det europeiska. 

15. Sundelius, 1990, bidrar med en begreppsapparat för analys av transnationella processer i politiken. 

Kapitel 11 

1. SOU 1996:5 (sid 6) "Politikområden under lupp. Frågor om EU:s första pelare inför 
2. regeringskonferensen 1996. En rapport från EU 96-kommittén." 
3. The Commission's Programme 1993-94, DN I Doc/9211, Date 1993-02-10. 
4. Skillnader mellan närstudiens antal miljöartiklar och de totalsiffror som återfinns i den kvantitativa 

studien hänför sig till att närstudien enbart bygger på artiklar där miljöfrågor kodats som första eller 
andra ämne, dvs artiklar där miljö kodats som tredje ämne har inte medtagits. 

5. Tunstalls (1971) studier av vad han kallar den yrkesmässiga hackordningen mellan sinsemellan 
åtskilda journalistiska specialiteter visar med hög konsistens att utlands- och politiska korres
pondenterna åtnjuter den högsta statusen inom yrket. Den yrkesmässiga rangordningen visar på ett 
intressant, omvänt förhållande mellan statusmässig bedömning av skilda specialiteter och 
respektive bevakningsområdes bidrag till intäkter via annonsering och läsarintresse. 

6. Återgivet i Ekekrantz och Olsson, 1994. 
7. European Commission (1995): "The Commission's Work Programme for 1996, COM/95/512 final, 

1995-11-10. 
8. Lone Dybkjaer ( R) är en välkänd dansk politiker som under lång tid varit representant i Folketinget 

och i slutet av 80-talet miljöminister i den borgerliga regeringen under Poul Schlüter. 
9. Som rubriksättningen antyder förväntas Politikens redaktion att Ritt Bjerregaard är känd för 

läsaren. Ritt Bjerregaard är en erfaren och omstridd dansk politiker som varit medlem av 
Folketinget sedan början av 70-talet och undervisnings- respektive socialminister i två skilda 
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socialdemokratiska regeringar ledda av Anker Jorgensen. Hon har tillhört det socialdemokratiska 
partiets parlamentariska ledning och inte minst gjort sig känd för krav på förnyelse av partiets 
politik. 

10. "Politiskt tålamod" (Political patience) används av två amerikanska forskare, T. Kunioka och G 
Woller, 1999, i en artikel om sociala och ekonomiska aspekter på det varierande stödet för 
framväxten av demokratiska former och processer i Central- och Östeuropa. Författarna ser 
politiskt tålamod som en aspekt av socialt kapital och en viktig tillgång för ett samhälles medlem
mar när de strävar efter lösningar på gemensamma problem, lösningar som försenas och miss
lyckas. Det kanske angelägnaste med ett utvecklat politiskt tålamod är att det står som motvikt mot 
lockande, auktoritär demagogi och andra antidemokratiska frestelser om snabba lösningar, the 
quick fix. 

11. Siune, 1991, sid 109. 
12. Exempel på dokument som drar upp riktlinjerna för denna integration är: 

- Utrikesdepartementet (1987): "Sverige och den västeuropeiska integrationen", Regeringens 
proposition 1987/88:66, Stockholm, Allmänna Förlaget. 
- Utrikesdepartementets handelsavdelning (1991): "Sverige och den västeuropeiska integrationen. 
Konsekvenser av ett svenskt medlemskap", Stockholm, Allmänna Förlaget. 

13. Cottle 1993, sid 111. 

Kapitel 12 

1. Avsnittet bygger på "Faktablad om EU", utgivet av Riksdagens EU-upplysning. 
2. The Commissions's Programme 1993-94, DN: DOC/93/1, daterat 1993-02-10. 
3. Alternativet att inrikta närstudien på ett större ämne som t ex "genomförandet av den inre 

marknaden" har jag valt bort av flera skäl. Att döma av Kommissionens arbetsprogram tycks inre 
marknadsarbetet numera vara ett arbete präglat av byråkratisk administration, kontroll och juste
ringar snarare än politisk beredning och beslutsfattande, dvs av något mindre allmänintressanta 
frågor. Därtill hör en viktig aspekt rörande de nordiska ländernas förhållande till EG, vilket ofta 
uppfattas som tämligen nytt och en av de aktuella medlemsförhandlingarna beroende relation. Men 
når det gäller inre-marknadsfrågor är tvärtom relationerna av gammalt datum och en långtgående 
EG-anpassning till bl a 'de fyra friheterna' intensifierades när förhandlingarna inleddes 1990 för att 
bilda det ekonomiska samarbetsområdet, EES. EES-avtalet förutsatte bla ett övertagande av hela 
EG:s regelverk för inre marknaden liksom harmonisering inom ett antal angränsande politik
områden som miljö, forskning, utbildning och konsumentskydd. Tilläggas bör att ett frihandelsavtal 
mellan EG och EFTA funnits sedan mitten av 1970-talet och att en successiv avveckling av tullar 
mellan EG- och EFTA-länderna avslutades 1984. Slutligen omfattar den inre marknaden alla de 
fyra nordiska länderna, medan till EMU endast ett nordiskt land, Finland, ansluter sig. De tre andra 
står 1996 utanför av olika anledningar: Danmark därför att tredje fasen av EMU ingår i landets 
undantag, Norge därför att landet 1996 avstått från EU-medlemskap och Sverige därför att man 
ännu inte valt att ansluta sig. Dessa skillnader är åtminstone i princip sådana relationella 
omständigheter som kan inverka på Europabevakningen i tidningarna. 

4. Kursiverade meningar och uttryck i de analyserande texterna antyder förekomst av inslag i 
innehållet som vetter mot bestämda teoretiskt intressanta begrepp. Jag vill se de kursiverade 
uttrycken som den första nivån i Bryttings anvisningar om tre begreppsnivåer i Grounded Theory-
analyser. 

5. The Commission's Work Programme for 1996/COM/95/512 FINAL 
6. Maastricht-traktaten, artikel 104c. 
7. DN Special utnyttjas ofta för att publicera mer inträngande genomlysningar av det slag som på 

svenska ofta kallas grävande journalistik. 
8. Hooghe och Marks 1998, sid 69. 
9. Nyländer (2000) använder framingbegreppet i en annan mening än jag. Det handlar om byråkratin 

inom EU,dvs kommissionens möjligheter att begränsa en fråga till vissa aspekter och därmed till
trädet för påtryckningsgrupper av olika slag. Kommissionens framing avgör möjligheterna att få 
göra sin röst hörd. 
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Kapitel 13 

1. DN:s förre chefredaktör uttryckte det nyligen så här: "Samtidigt bör vi i medierna se att med
borgarna har svårt att avge visare reaktioner än vad vi ger dem kunskapsunderlag till" (DN 2000-
06-18). Jag tycker detta uttalande väl sammanfattar betydelsen av att medierna i den politiska 
kommunikationen ger legitimitet åt den europeiska samarbetstanken, oavsett om den tillstyrks, 
ifrågasätts och problematiseras, en mångsidig bevakning och förutsättningslös debatt i vilken även 
icke-elitgrupper har tillfälle att delta. 

2. Liedman (1999) talar om tilltron till statens möjligheter, i anslutning till en diskussion om 
Bourdieus tal om staten som utrustad med en högerhand, personifierad av finansministern, som 
låter den ekonomiska rationaliteten gå före allt annat, och en vänsterhand som söker ge människor 
en dräglig tillvaro. 

3. Cracknell (1993) framlägger en generell modell, med miljöfrågor som konkret exempel över hur 
samhällsfrågor i en kumulativ process definieras och uppmärksammas som problem som kräver 
politiska åtgärder. Medierna är viktiga arenor för samhällsfrågornas eventuella inträde i den 
politiska processen. Det som sker på mediearenan är att "the journalist is conferring a degree of 
their own legitimacy, which they hold by virtue of position or reputation, onto the sponsors of the 
issue in question". "In a similar way a cumulative build-up of media coverage on a set of related 
social problems can act both to stimulate and to reflect shifts in public opinion" . "But while the 
mass media can play a crucial role in conferring legitimacy they can also act as very powerful 
delegitimizing agents" (sid 7-8) 

4. Hvitfelt (1996) diskuterar dessa frågor i en artikel om marknadsstyrd journalistik och politisk 
populism. 

5. Simonson (1999) talar om tre samhällsmodeller och föreslår forskning om förtroendeskapande i 
relation till dessa modeller av publikens sätt att relatera till samhället: i en modell handlar det om 
liberal-individualistiska relationer, i en annan modell om ett samhälle med sammanslutningar av 
medborgare, i en tredje modell om ett samhälle dominerat av snäva särintressen. Jag tycker tanken 
är inspirerande för fortsatt forskning. De engelska begreppen är liberal civil society, civic 
republican approach, partisan approach. Simonsons aktuella exempel på "partisan approach" är 
religösa organisationer och deras medier som ger stöd åt medlemmarnas hållning i för dem viktiga 
frågor, t ex abortlagstiftning, men knappast bidrar till förtroendet för samhällsinstitutioner i stort. 
Den närmast liggande parallellen är i denna studie JA resp NEJ rörelsernas bindningar till vissa 
fasta hållningar till det europeiska. Simonson utgår ifrån att "Media represent ideas, institutions, 
and people in public space and before the common gaze." (sid 113). Han ser medieinnehåll som en 
social konstruktion, där värderingar knyts till de företeelser som lyfts fram i medierna. "In 
conferring status, media embed social objects within multiform webs of value" (sid 113). Jag 
tycker detta framtonar som en väsentlig dimension av europeisk politisk kommunikation. 

6. Tanken på ett samband mellan medier/kommunikation och samhälle är i själva verket en 
grundpelare för en huvudinriktning av forskning om medier och kommunikation och ett tema som 
jag inledde denna avhandlings teoretiska kapitel med. Wolton (1997) uttrycker det så här:"Il n'y a 
pas de théorie de la communication sans une théorie de la société. Toute théorie de la commu
nication qui n'énonce pas formellement la vision de la société qui lui est liée est caduque; ou plutôt 
en contient une, implicite: 'Dis-moi quelle vision tu te fais du role de la communication et je te 
dirai quel modèle, explicite ou implicite, tu te fais de la société' " (sid 40) 

7. Hansen & Sorensens (1999) funderingar kring demokratin i ljuset av den europeiska integrationen 
sker i en artikel där man granskar demokratibegreppet i de klassiska framställningarna av Ross och 
av den andre demokratiteoretikern, Koch. De analyserar likheter och skillnader mellan de bägge; 
Koch betraktade demokrati som en "livsform", medan Ross såg demokrati som en "statsform". 
Likväl fanns stora likheter dem emellan, delvis till följd av att de är barn av sin tid, dvs tiden efter 
andra världskriget och att de bägge var förankrade i en nordisk tradition, dvs i dubbel mening 
bundna till en viss kontext. 

8. Jag har inte tagit del av Tönnies i original "Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des 
Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen", Leipzig, 1887. Mina 
funderingar kring begreppen vägleds i första hand av Asplunds (1991 a) skrift "Essä om 
Gemeinschaft och Gesellschaft".. Den anglosaxiskt orienterade läsaren kan ha intresse av att veta 
att den första översättningen till engelska, 1955, hade titeln "Community and Association", den 
andra översättningen "Community and Society". Man kan diskutera om den andra översättningen 
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är bättre än den första. Därutöver har jag stött på begreppsparet i en rad sammanhang, av vilka jag 
refererar till några. Jag uppfattar begreppsparet som centralt för förståelsen av grundläggande 
hållningar till samhälleliga företeelser. 

9. Asplund, (1991 a) sid 12. Han refererar hur Runeberg hävdade att dessa begrepp vore oöversättbara 
och oförståeliga för t ex personer med engelska, svenska och finska som modersmål. 

10. Asplund, (1991 a) sid 66. 
11 Asplund, (1991 b), sid 83. 
12. Bauman (1997) refererar till Gemeinschaft och Gesellschaft i en diskussion om modernitet i termer 

av avstånd och osäkerhet. Att vara långt borta är att vara i fara. Lokalsamhället innefattar det 
bekanta och trygga. Moderniteten innebär ökade avstånd och ökad osäkerhet och en utveckling från 
Gemeinschaft till Gesellschaft. 

13. Dessa återkommande mål och värden anges här som gällande för Europa enbart med hänvisning till 
min studies fokus på EU-samarbetet. Fred, god miljö och andra liknade mål eller värden har natur
ligtvis inga sådana geografiska, nationella, etniska eller andra begränsningar. 

14. Teorin om Gemeinschaft och Gesellschaft tangerar en indelning i "inne eller utanför", även om 
Tönnies begrepp bygger på en analytisk indelning av olika former av samhällelig samvaro. Slaatta 
(1999) skiljer, enligt egen uppgift inspirerad av Bruhn Jensen, på narrativa framställningar och 
argumentativa. De förstnämnda beskriver ett läge i fråga om identitet, geopolitiskt, kulturellt, 
ekonomiskt eller teknologiskt, dvs om det egna landet hör till eller inte hör till den europeiska 
gemenskapen i olika hänseenden, en lägesbestämning. Den andra, argumentativa typen av fram
ställning handlar om status quo eller förändring av denna position, dvs om texten innehåller 
normativa argument för eller emot i en viss situation. Indelningen i narrativ och argumentativ 
framställning har på ett ytligt plan sin motsvarighet i nyheter/rapportering respektive åsikter/debatt 
i medierna. 
Sammantaget förefaller Slaattas begrepp vara implicit knutna till ett Ja/Nej-tänkande (innanför eller 
utanför; status quo eller ändring), vilket gör dem mindre användbara för en situation där det egna 
landet är medlem i en gemenskap. I detta läge bör - som jag ser det - den politiska kommuni
kationens viktigaste dimensioner avse innebörden/betydelsen av medlemskapet, dvs hur man bör 
förhålla sig till de problem som medlemsländerna har att lösa på europeisk nivå, inte hur man 
betraktar medlemskapet som sådant. En problemorienterad syn på politik innebär också att i själva 
politikbegreppet ligger en strävan att förändra, att angripa samhälleliga problem. 

15. Som begrepp har "mondialisering" franskt ursprung med innebörden "considération des problèmes 
politiques dans une optique mondiale" (Le Petit Larousse illustré 1992, sid 649). Termen har också 
använts av Kommissionens tidigare ordförande apropå EG/EU:s politiska roll på världsscenen, som 
ett svar på globaliseringen av de ekonomiska krafterna (LeMonde Interactif édition électronique, 
19/1 2000). Begreppets innebörd ligger här nära de formuleringar som används i Kommissionens 
arbetsprogram för 1993 under rubriken "Acting at world level". I programmet inryms i denna del 
det politiska och ekonomiska samarbetet med USA, Kanada och Japan, EG/EU.s deltagande i 
handelsförhandlingar, EG/EU:s biståndsprogram, EG/EU:s bekämpning av regionala och globala 
miljöproblem, EG/EU:s engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling. 

Jag föredrar begreppet mondialisering framför t ex globalisering då det förra begreppet 
möjliggör en koppling till ett politiskt teoretiskt fält och det senare en begränsning till en 
ekonomisk sfär. Internationalisering används redan i så många disparata sammanhang att det 
knappast är gångbart som beteckning för en dimension av europeisk politisk kommunikation. 

Wolton (1997) argumenterar starkt för nödvändigheten att bevara de åtskillnader som naturligen 
finns mellan begreppen globalisering, mondialisering och universalism. För Wolton är 
sammanblandningen av begreppen allvarlig då det medför att dominerande tekniska system för 
ekonomiskt utbyte respektive informationsutbyte förväxlas med politiska och kulturella 
samhällsmodeller, dvs värderingar. "La technique dominante ne crée pas un modèle dominant de 
société" (sid 46). Risken med den nuvarande sammanblandningen ligger i det att både globalisering 
och mondialisering presenteras som om universalismen sas följde med på köpet. 
Globalisering tillhör det ekonomiska vokabuläret och avser en ekonomisk realitet, utmärkt av 
expanderande marknader, produktion, valutahandel och standardisering av varor för en 
världsmarknad, samband mellan tjänsteproduktion och liberaliserade, utvidgade marknader. 
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Mondialisering hör till teknikens och den funktionella kommunikationens utveckling/utbredning 
och med den ökande rörlighet av värden över gränserna och mångfalden av 
telekommunikationssatelliter. 
Tankarna om Universalism bygger på värderingar, nära lierade med tidiga idéer som pacifism, 
världsmedborgarskap, solidaritet mm. Wolton kommer fram till att begreppet mondialisering tycks 
ha absorberat tankarna om universalism, i det aktuella bruket av begreppen. Woltons egen 
ståndpunkt är: 
"La mondialisation des techniques existe, mais ne conduit pas au village global, car il n'a jamais de 
mondialisation des contenus de communication" (sid 43-46). 

I en normativ diskussion om europeisk politisk kommunikation förefaller begreppet Universalism 
vara det som bäst fångar ambitionen att förändra samhället i enlighet med ens värderingar. 
Dubbelbegreppet Mondialisering/Universalism innefattar således en politisk och en idealistisk 
komponent i orienteringen utåt. 

Kapitel 14 

1. Wallin (1994), sid 236. 
2. Wallin (1994), sid 231. 
3. Wallin (1994), sid 233. 
4. Wallin (1994), sid 228, tabell 13:1. 
5. DN:s siffror i översikten är i själva verket den sammanslagning av ett tiotal ledande svenska 

dagstidningar som Wallin (1994) redovisar i tabell 12, sid 218. Eftersom huvudsyftet med 
översikten är att ställa Politiken i relief mot de övriga har jag nöjt mig med detta. 

6. Jenssen et al (1998) sammanfattar i sin epilog att "Most people in the Nordic countries did not 
evaluate EU membership and EU activities in the light of any broad ideas about European 
integration. People viewed the EU as a domestic issue, and the same approach characterized the 
discourse duning the referendum campaigns" (Pesonen et al 1998, sid 337) 

7. Downing (1996) säger bl a i sitt slutkapitel att "We need to prioritize the seriously neglected topic 
of how media operate over time and during major societal change" (sid 234). Han fortsätter 
"...(media) are constantly called upon to handle change, cultural and structural. Media institutions 
are perpetually being set the task of interpreting and reinterpreting the world's flux" (sid 235). 

8. Shoemaker och Reese (1996) bidrar med en översikt, där ett flertal faktorer identifieras som orsakar 
påtaglig homogenisering av olika mediers innehåll, där de ömsom kallar fenomenet "media 
consonance, "media convergence" och "less diversity" (sid 41-59). Shoemaker och Reese formu
lerar till och med hypoteser, tänkta för vägledning av ny forskning, där homogeniseringseffekter 
bland annat förutses pga "The more journalists cover an event, the more similar their coverage 
will be" (pack journalism) eller "The more journalists read (or view) each others' stories, the more 
similar is their subsequent coverage of an event or issue" (sid 266). 

9. I Aftenposten (93-03-12) finns en intervju med den danske historikern Uffe 0stergård som pekar 
på den ökade upptagenheten hos danskar av danskhet och nationalarv. Mycket tack vare folkom
röstningarna har danskar tvingat tänka över sin plats i världen. I Danmark ser man på sin nationa
litet med något mer avslappnad självklarhet (än i Norge). Danskar i allmänhet ser England som sin 
allierade och Tyskland som en potentiellt övermäktig granne. Danskar ser sig själva ofta som repre
sentanter för nordiska värden i Europa. 

10. När deVreese (2001) lämnar förslag till framtida forskning har jag svårt att undanhålla hans 
huvudförslag som lyder: "Future research must address how national news media 'make sense of 
Europe' and further develop cross-national investigations of news coverage....More research is 
needed to fully explore the cross-national differences for public opinion formation...For under
standing the differences in news coverage, researchers have also pointed out the importance of the 
national institutional, political and social contexts in which news is produced and the cross-cultural 
differences in journalistic pracitices, norms, and roles. Linking these contextual factors specifically 
to empirical research on framing would be beneficial" (sid 189). 

11. Jag har inget underlag för sådana jämförelser, men ett livligt minne av den förstudie till detta 
projekt som jämförde bevakningen av den franska Maastricht-omröstningen 1992 i Dagens Nyheter 
och belgiska LeSoir - en jämförelse som inte utföll till den svenska tidningens fördel. Wallin 
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(1996) refererade till min studie i sin avhandling, utan att peka på att mina resultat avvek från hans 
egna, då han drog slutsatsen att vi, dvs svenska mediekonsumenter, fick veta vad vi behövde 
(Tjernström, 1993). 

12. Grundmann et al (2000) för in andra begrepp i sin analys av Europeiseringen av de nationella 
offentliga rummen, i stora drag vad jag kallar Europeisk politisk kommunikation. De menar att en 
sådan kan åstadkommas på två sätt. Å ena sidan kan en europeisering ske av de nationella politiska 
rummen, å den andra kan en europeisk transnational publik växa fram. Den första processen kallar 
de "synchronization", den andra "homogenization". Det är den förra processen som jag studerar, på 
ett likartat sätt som Grundmann et al. Det handlar bl a om att se hur ofta aktörer är nationella och i 
hur stor utsträckning som andra länders nyckelpersoner framträder i medierna. 

13. Gitlin 1980, sid 303-304 
14. de Vreese (2001) kallar de båda ansatserna för att studera framing "issue-specific news frames" och 

"generic news frames" och menar att de fyller olika funktioner. Den första typen av frames kan bli 
mer relevant för den studerade frågeställningen men begränsar räckvidden i resultaten. Den senare 
kan tillåta jämförelser med andra studier. 

15. De internationella beteckningarna är Attribution of responsibility frame, Conflict frame, Economic 
consequences frame, Human interest frame och Morality frame. De vanligaste frames i Semetkos 
och Valkenburgs (2000) studie av Europanyheter i holländska medier var de tre förstnämnda, till 
skillnad från framing knuten till kriminaljournalistik. De fann även skillnader mellan olika sorts 
medier, t ex morgon- och kvällspress. 

16. Schlesinger & Kevin (2000) leker med begreppet offentlighet och talar om flera "spheres of 
publics'" och pekar bl a på framväxande europeiskt orienterade elitmedier som något av en 
inledning på den process som kan leda fram till en bredare europeisk publik: "...an elite 
conversation is now under way in the European space - and much of it is taking place in English" 
(sid229) 

17. Slaatta (1999) formulerar likartade slutsatser i sin nyligen framlagda avhandling: "Whatever the 
precise answers to these questions are; the present situation seems to call for a conscious and 
professional journalistic profession that is able to and willing to develop new routines and 
strategies for news production in the Europeanised field. It places a particular responsibility on 
editors and correspondents to carefully rethink their role and power in a transnational, rather than 
national political order when it comes to producing and mediating political knowledge and signs" 
(Slaatta, sid 312). 

18. Jahn, D., P. Pesonen, T. Slaatta, L. Åberg 1998, sid 80: "The Actors and the Campaigns", i Jenssen 
et al 1998 

19. Jenssen et al 1998, sid 312 
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Summary in English 

EUROPE AS SEEN FROM THE NORTH 

Background 

"EUROPE AS SEEN FROM THE NORTH - A Nordic Comparative Study of European 
Political Communication" examines how four leading newspapers in Nordic countries cover 
European affairs during two periods 1993 and 1996. The first period of study is during 
negotiations on EU association for three of these countries. The second period two of the 
applicant states, Finland and Sweden, have been full members of the EU for two years, while the 
third, Norway, remains outside the union, maintaining its economic relations as stated in the 
EEA agreement. The fourth country, Denmark, that since many years was a full member in 1993 
reduces the scope of its membership after two referendums on the Maastricht treaty. 

This would seem the perfect setting for a natural experiment, for a comparative analysis of the 
possible effects of national relationships with Europe on the European coverage in the media in 
these nations. As always in social science experiments, a multitude of contextual factors may 
also come into play, with effects on media content. In this study, for example, Denmark holds 
the presidency of the European community in 1993, and is preparing for the second Maastricht 
referendum on its limiting participation in four vital areas of cooperation, e g foreign policy/ 
defense. Similarly, in Finland the first direct European parliamentary election is held during the 
study period in 1996. All these factors are labeled 'the national/relational context'. 

Furthermore, it is expected that structural differences between the Nordic countries exist and 
play a role in the ways media would cover European integration. To outside observers the 
differences between the four countries may seem negligible. On the surface, the Nordic countries 
have more in common than most neighboring countries. However, although there are obvious 
similarities, there are also important differences that tend to be overlooked. My assumption is 
that the national media in the Nordic countries are primarily oriented towards a nation-state 
framework. These similarities and differences are labeled 'the national context '. 

A study of transnational news would also need to pay attention to the very influence of 
European integration processes on the political role of the news media. Some influences may 
emanate from the changing institutional frameworks of transnational politics within the 
European Union. The intensification of economic, political, social, and cultural relations across 
borders will most probably have an effect on the media coverage. When there are meetings 
between heads of state in the European Union, European politics is on the agenda. If series of 
meetings are held aiming at a new constitution, this will be covered by the news media. These 
ideas are labeled 'the European context ' and are treated as a separate sphere of influence. 

Finally, it is well known that the choice of what news to publish is the result of a process of 
decision-making whereby a large number of potential stories and events are reduced to the few 
articles that are actually published. The scope of choice in this process much depends upon 
perspective. Journalistic norms and values determine which stories are important and essential. 
The availability of sources and the organization of news production influence media content, as 
well as media structure and policy. The general idea here is that when journalists and editors 
make the final choice, they do so at the end of a long editorial process where most choices have 
already been made. Some of these choices are linked to the production of meaning in society. In 
this study, it is assumed that national differences influence editorial choices alongside more 
media-centric influences on the mediation of transnational news. This contextual factor is labeled 
'the editorial context ' 

455 



To sum up so far: it is expected that similarities and differences in the content of four Nordic 
elite newspapers can be understood in terms of the following contextual factors, as previously 
discussed. 

A European context (how European integration is perceived and what the EU is focusing 
on during a particular period). 
A national context (historical, economic, political, and social differences between the 
four nation states; competing national news stories during each period) 
A national/relational context (membership or not etc) 
An editorial context (the resources of the respective newspaper, the editorial position 
with regard to the EU, the access to sources, the professional values and norms of the 
correspondents and others involved in the production). 

Questions And Research Problems 
The research problem is focused on how the by tradition nationally oriented news media in the 
Nordic countries seek out new strategies when covering Europe and the European Union. Do 
these strategies open channels to the transnational as complements to the national political 
sphere? Can such media strategies be understood as resulting from emerging political and 
institutional contexts? 

In concrete terms I attempt to study to what extent there are similarities and differences in the 
European coverage by four leading Nordic newspaper during two periods in 1993 and in 1996. 
The periods are purposively chosen because they seem particularly interesting (in 1993 
negotiations started for the three applicant countries and a referendum is due some month later in 
the fourth country. In 1996 the Intergovernmental Conference IGC on a new European 
constitution is coming to an end). Moreover, the two new Nordic member states have almost two 
years of experience of EU membership in 1996. 

In order to understand the nature of such similarities and differences, I apply the previously 
discussed contextual explanatory factors: European, national, relational, and editorial. 

Theoretical Underpinnings 

The broad theoretical orientation for this study is Media and society, a general understanding of 
the way things work in mass communication: political, social, and economic forces directly and 
indirectly affect media content, and media content affect societies. In both directions, it has 
turned out to be quite difficult to accurately predict these effects (on media content and on the 
publics). I would like to add that my general theoretical understanding is one of Mass Media in 
Modern Society, suggesting that modern society is nearly unimaginable without the mass media. 
The mass media represent and serve a variety of functions, depending on the kind of society in 
which the media function and on the interests and needs of individuals and groups. But a modern 
society without mass media in virtually no alternative; the media are part and parcel of modern 
life. 

Political Communication 
To be more specific, I suggest that politics without mass media is difficult to envisage. 
Democracy and mass media are intertwined; the political game and the mass media game are 
played simultaneously. Not that I favor the image of game, I think politics is far too serious a 
business to be regarded as a game; a logical conclusion, then, is that media involved in politics 
should also be treated with respect. 

In Political Communication, the theoretical field that I claim to be my home base, most 
research is governed by normatively derived democratic expectations of media performance, and 
after a close look at present western societies, they discover that this is not how it really works. 
The functions that the media should perform within the political system have been described as 
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- binding society together 
giving leadership to the public 
helping to establish the public sphere 
providing for the exchange of ideas between leaders and masses 
meeting needs for information 
providing means for group expression 
providing society with a mirror of itself 
being an instrument of change 
acting as the conscience of society 

But, there are many obstacles to fulfilling all these goals, among them a dispute between giving 
the public what they seemingly want to know and what they need to know. Put in another 
fashion, the obstacle is the audience itself, people may not yearn to be engaged in all political 
issues. Political messages, therefore, compete with one another and with other kinds of 
messages. Finally, and obviously, most media institutions are also business enterprises and the 
pursuit of democratic goals may compete with economic goals of media owners. 

Where does this leave the researcher? I assume that I can still stay with these expectations of 
media in a democratic society and address that potential gap between the ideal and the reality 
that remains a major problem for democratic society. I implicitly assume that the gap, as to 
European coverage in leading Nordic newspapers, may depend on a multitude of factors, some 
of which I have already mentioned (contextual factors such as membership in the EU and 
national experience). 

An important issue to address here is that, as all other scientists, my own particular orientation 
governs the research process. This determines the choice of concepts, questions, perspectives, 
and procedures the scientist applies. The approach is the framework within which a theory is 
tested. My theoretical approach is the role of news media in political communication. 

I regard the situation when this study is carried out as one of dramatic political change in 
institutions, issues, and players. The role of the media when the European integration processes 
advance is of particular importance. How do the media cope with their democratic functions 
when politics is changing from a national game to transnational negotiations where nations 
become more and more interconnected? My concern, then, is the influence of transnational 
political structures on national coverage of European politics. 

Framing 
Another theoretical starting-point is that offraming. This is not really new. News has been 
described as the social construction of reality decades ago. News is not a picture of reality, 
but an act of construction. News is a social resource whose construction opens or limits an 
analytic understanding of contemporary life. And there is an element of legitimizing the status 
quo in most news production. 

Framing has made its way into political communication research, both in terms of media 
frames (which is my angle) and audience frames. Media frames focus on the ways in which 
issues are covered in news. Audience frames deal with the effects of frames on how individuals 
interpret an issue. The central ideas in framing are the selection, organization, and emphasis of 
certain aspects of reality, and the exclusion of others. In other words, frames are an organizing 
theme that guide journalists in assembling facts and packaging them into a news story. Framing 
focuses not only on the issues selected for coverage in the news, but also on the way such issues 
are presented and which aspects are made salient. 

Framing provides me, theoretically and conceptually, with a framework for defining research 
questions as well as interpreting results. I try to apply framing as the guiding idea for conducting 
a content analysis where I not only ask what is covered but also how it is covered. Frames guide 
the selection of aspects to measure and provide a structure for determining what parts of media 
messages to take into account. 
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Applying frames to news research, a choice can be made between issue-specific frames and 
generic news frames. The first type works with frames that are connected to specific topics and 
therefore typically better suited to particular cases. The goal of the second type of framing is 
universality and comparisons in time and space. 

In terms of framing, then, I carry out cross-national investigations of newspaper content, in 
order to analyze how national media make sense of Europe. The links between framing and the 
role of national media in European political communication are fairly obvious. To increase our 
understanding of differences in newspaper framing of European affairs, it seems natural to 
explore the role played by national institutional, political, and social contexts in which news is 
produced. 

Design of the study 

The Comparative Approach 
Two important influences have compelled me to go ahead with the study, carry it out and defend 
it as a dissertation: 

one is the enthusiastic writings of two gentlemen, Blumler and Gurevitch, in the late 
eighties and early nineties, on comparative studies in communication. I had the pleasure 
to listen to one of them when he served as Guest Professor in Stockholm and follow their 
advice as closely as I could. They are quite clear about what distinguishes comparative 
work as a more specialized activity: 

".It is not, or should not be, just a matter of fielding common instruments in as 
many societies as possible and seeing what emerges. Nor is it even a matter of 
simply trying to ascertain how selected phenomena compare and contrast in 
different countries. It is rather (or should be) a matter of trying to take account 
of potentially varying macro-social system-level characteristics and influences 
on significant political communication phenomena". (Gurevitch och Blumler 
1990, p 306) 

The other source of inspiration is my professional experience for 15 years as Press 
Officer in the Swedish Parliament, serving in various functions the Official Nordic 
Cooperation (the Nordic Council and the Nordic Council of Ministers). This is political 
communication in action, journalists covering Nordic political institutions, issues and 
players, and politicians trying to make purposeful use of journalists and the media in 
general as channels of communication to citizens/voters. I served journalists from all the 
Nordic countries and international media as well as political groups of all orientations. 
Here I often pondered on similarities between our countries in terms of common histo
rical heritage etc, but also observed distinct differences in the attitudes of journalists and 
politicians and how the two meet in their outlook on political communication. The idea of 
different political cultures that I present in this thesis is thus part of my own professional 
experience. With this investigation I have an opportunity to revisit old territory. 

Both the above sources lead me to attempt a disciplined comparative study of newspaper content 
in four Nordic countries all of them about to experience changing relationships with European 
politics. A content analysis almost comes with the bargain, an obvious methodological choice, 
given the task to investigate similarities and differences in huge amounts of newspaper content. 
The possible macro-social-system-level variables are dealt with in a separate chapter on 
contextual factors in a Nordic environment. Among these I explore the idea of different political 
cultures in the Nordic countries. 
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The Main Study 

Content Analysis 
Conceived as a traditional content analysis, with some added features, the design of the study 
attempts to clarify several features of content, framing and evaluation of European coverage. 
The following aspects of content are measured, after a random selection of a number of days 
corresponding to five weeks each period: 

The amount of European coverage (number of articles etc) 
European political arenas 
European and national actors 
European and national sources 
European political issues 
European and national debate on these political issues 
Perspectives in terms of time and space 

Two predetermined categories of framing are applied, one issue-oriented (geared to the 
European content), one generic (attempting to be applicable in many different contexts). 
These framing variables are: 

Ideological perspectives (Unity, Influence, Democratization, Materialism, Nationalism, 
and Alternatives), building on a study reported in Blumler et al (1983). 

Problem perspectives (Loss of value, Gain of value, Conflict, Indeterminate situation, 
Blocking, Step towards a solution, Denial of a problematic situation, Consequences of 
earlier solutions), again building on previous research reported in Edelstein et al (1989) 

Finally, the main study attempts to study how European politics and institutions are evaluated in 
normative terms. Do they do well or do they fail? Are they a good thing for European citizens or 
just supporting business interests? 
Sixteen such dimensions are used in the design, finally twelve are used to create four clusters of 
articles: 

generally supportive articles 
articles expressing concern or anxiety 
generally disapproving articles 
neutral articles 

The distribution of articles over these clusters 1993 and 1996, could hopefully help further 
understanding the alternative versions of framing used to cover European issues and actors in 
differing contexts. 

Results of the Main Study 
The display of a series of tables and diagrams concerning 1993 content - the extent of the 
coverage, on arenas, on sources, actors, issues, location in time and space etc - show beyond the 
shadow of a doubt that there are marked differences in the framing of European political news 
and debate. 

Primarily, the Danish newspaper, the Politiken, is superior in terms of Europeanness in 1993, 
i e the number of articles and space devoted to European arenas, sources, players, issues, spatial 
perspectives etc. The Norwegian paper, the Aftenposten, comes a close second, in its 
international orientation, not least indications of Western alliances, with NATO, the UK and the 
US. The remaining two papers, the Finnish Hufvudstadsbladet and the Swedish Dagens Nyheter, 
are distinctly more national on all counts. The Finnish paper also has a larger proportion of 
Nordic sources, issues and players, that gives its coverage a special character. The most typical 
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features of the Swedish paper is its framing of European cooperation as predominantly economic 
in character. Contextual indicators that could explain these differences are readily available in 
the theoretical background of the study. Denmark is a longtime member of the European 
Community, the other countries are not. In addition, Denmark holds the presidency and is close 
to a referendum. 

On a more abstract level, seen as a cross-sectional study, the results could be seen as 
supporting the general theoretical claims that the national context (membership) influences 
media content. There are also strong indications that national historical experience plays a 
crucial role in media content, e g a Finnish preoccupation with security issues, Norwegian 
concerns with the fishing industry and with the fate of its remote regions, or the historically 
grounded taboo around security matters in the Swedish paper. 

To follow up the idea of a natural experiment, an identical study is replicated three and a half 
years later. Denmark has then through a series of referendums opted for a limited membership, 
the "National Compromise". Finland and Sweden are full members of the European Union, and 
Norwegian voters have determined that their country should limit its European integration to the 
European Economic Area agreement, which basically makes the country a member of the 
common market but does not make it part of the growing political union. 

These national contexts are translated into expectations in terms of European coverage. Some 
are met: the European coverage of the Norwegian paper drops to half its previous level. The 
Finnish and Swedish papers increase their coverage to new highs. According to the theoretical 
ideas of the study, the Danish paper should then reduce its coverage of European affairs, 
especially in areas where their country no longer participates, such as peace-keeping operations, 
or the monetary union EMU. To my surprise, it turns out that the Danish paper maintains its high 
level of coverage. And when I analyze the data for Europeanness, the number and share of 
European sources, actors, issues, arenas etc, the Danish paper is still ahead, distancing the others 
by a tremendous margin. As to the research question, how national news media in the Nordic 
countries focus on Europe and open new insights into the transnational rather than national 
politics, the answer seems to be straightforward. The Danish paper has again demonstrated that it 
has a different competence to develop European political communication, a European angle in 
reporting and discussing Europe. As in many other comparative studies, this is the time to 
introduce new explanatory factors. I propose the new factor "long-standing membership" instead 
of "membership". It takes some time for journalists to learn the ins and outs of the Brussels 
bureaucracy, which Danes have acquired, but the Finns and Swedes have comparatively seen a 
long distance to cover. In addition, I propose "political culture" as a factor that may influence 
Danish media content. I dare do this and base my proposition on e g Inglehart's widely used data 
on all of Europe, where it is proposed that Danes enjoy discussing politics much more than other 
Nordic nationals. My own data are consistent with the idea that there is such a difference in 
national contexts. 

What I call the "Maturity hypothesis" is not a very comforting one. Finnish and Swedish 
media have been present in Brussels at least since the late eighties, during ten years. There has 
been ample time to learn the European labyrinth, and still they seem to stick almost exclusively 
to a national frame. What about other more sudden important political issues? The idea of 
adaptability and perceptiveness in front of sudden changes are firmly rooted in professional 
journalism. In the expanded volumes of the Finnish and Swedish papers there is a very profound 
concentration on one European issue, the European Monetary Union, EMU, that would give 
member countries a common currency and harmonize economic policies within the Union. In 
fact, more than the whole increase in volume is taken up by this topic. On closer inspection, the 
bulk of the coverage of the EMU in both papers is coded as Nationalistic or Materialistic, 
something like "What is in it for us"? 

There are interesting national differences in the ideological framing of European politics, such 
as the framing in terms of European goals in the Danish paper versus the combined National and 
Materialistic frames in the other three papers. In terms of the generic framing I investigate, in 
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1993 typical frames are Loss of value, Need for value, whereas this changes in 1996 into 
Indeterminate situation and Step towards a solution, indicating that European affairs are 
presented differently when the political situation changes. Finally, several trends could be 
observed in the data on evaluations of Europe, from a predominant positive/negative pattern to a 
pattern of concern, worry or neutrality, more in line with reporting on non-campaign politics. 

A related observation was that all papers focus on what I call Institutions and Relations in 
1993, but change focus and concentrate their coverage on explicit Policy matters in 1996, again 
an indication that developments in European politics make a mark in the media. These are a few 
generalizations that could be made to summarize the main study. 

On a more abstract level, the study seems to support the idea that national context 
(membership or long-standing membership, historical experience, economic preoccupations, 
possibly national political culture) influence media content. The development of European 
cooperation also leaves traces in all the papers, even if these marks are remarkably different and 
nationally framed. In fact, additional layers or circles may have to be added to the layers that 
theoretically are assumed to influence journalists in their choice of material for to-day's edition -
national context and European/international context. The study does in no way support the 
proposition often put forward that professionalism leads to a convergence of international/ 
transnational news, where all content is similar because journalists cover the same staged 
events, make the same evaluation of the events and produce more or less the same story. In no 
case do I find even remotely similar texts in this study. Professionalism to that effect seems to be 
powerfully balanced by national interests and influences. 

The In-depth Studies 

A Closer Look, Still in a Comparative Framework 
After analyzing the data, drawing conclusions and discussing, I feel a strong interest to explore 
further the pile of articles on the EMU, to see more clearly how this European issue was tackled. 
Two other political areas are also of particular interest: European foreign policy in a wide sense 
according to the Maastricht treaty (including defense matters, security policy and foreign aid), 
and environmental politics on the European level. Both are typically new political areas outside 
the economic cooperation, encapsuling the push towards the political union. 

For these three areas I design studies that included a brief insight into each article, thematic 
analyses where I try to read beneath the actual texts to catch the deeper meanings of the texts in 
the different Nordic newspapers. 

There turns out to be amazing differences, actually supporting and adding to the observations 
made in the main study. To take a few examples: the role played by the European Union in the 
larger world is hardly present in three of the papers but is watched extensively in the Danish 
paper. The need to tackle environmental issues on a European or world level is present in the 
Politiken, but on a very limited scale in the others, and then exclusively in terms of national 
effects (How may this affect us?). Finally, in the EMU study, the Finnish paper opens a national 
debate on the wisdom of the decision already made by the Finnish government to join the Euro 
club among the first countries. The debate, again, is altogether in national and materialistic 
terms. The Swedish paper frames this issue somewhat differently. I do not see reporting, nor 
identifying key issues, nor supplying platforms for interest groups, nor arranging dialogues 
between politicians and publics. They do hold the government accountable for how they have 
exercised or rather not exercised its power, in the sense that they complain bitterly that the 
Swedish government has joined Great Britain and Denmark in waiting, suggesting that the 
country may join later. The political decision to wait and see is made in the face of clear-cut 
negative attitudes among Swedish voters, as reported in polls. The Dagens Nyheter launches an 
editorial campaign in favor of the Euro, a campaign that is not driven by the flow of news or an 
offer to open debate. It is more promotionalism, like a Public Relations campaign on a highly 
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sophisticated level that hardly gives people incentives to become involved in the political 
process. The most worrying aspect of the whole campaign is that it does not give the audience 
any alternatives, to make their own judgments, since the one-sided plea is presented as plain 
common sense. 

In terms of framing, it is an illuminating example of framing an issue that has several and 
complex angles as an exclusively economic issue, a question of interest levels and other macro-
economic factors. The newspaper does not touch upon the other possible frame, that the 
European Monetary Union can be seen as a step toward a federal Europe, with a reduction of 
national self -rule; it could also have been framed as a political issue. 

To sum up: the in-depth studies contribute to the comparative effort by giving insight into the 
kinds of journalism and debate that is devoted to three key areas of cooperation. The material can 
be analyzed in terms of the contextual factors and by and large support the results of the main 
study. 

The Grounded Theory Exercise 
One more exercise is carried out in the in-depth studies. Inspired by Grounded Theory, I try to 
develop new concepts that could capture European political communication as contrary to the 
general normative ideas that are typically but an expansion of the ideas of the functions of the 
media in a democracy. What is it that really makes the difference between excellent European 
coverage and less efficient work? 

Here I follow some of the instructions of Grounded Theory. First, I develop concepts on two 
empirically close levels, with the ambition to extract concepts on a third and more abstract level. 
The first level of concepts I discover in my analytical texts. These I feel are closely linked to the 
empirical material, and hopefully both analytical and meaningful. Concepts on the next level are 
called empirical/theoretical and are, I feel contributing to the emerging theory. In the final 
analysis, I try to work intensively with the latter type of concepts, trying to see if they could 
meaningfully form groups. Here it is important to distinguish between the extension of 
conceptual categories, referring to the empirical observations and the intention of a category. The 
latter is the theoretical meaning of that particular category, properties developed through the 
researcher's subjective analysis, choosing relevant meaning. At this stage, it seems natural to try 
to seek assistance from previous attempts at creating cognitive maps, from other theories. 
Because what I am trying to do is to develop conceptually a type of cognitive map, to organize 
and construct meaning from otherwise unorganized, unrelated and therefore meaningless data. 

Among previous theories that seem meaningful are Gemeinschaft/Gesellschaft, referring to 
intransical and instrumental motives for participation in a community like the European. This 
gives me my first concept on the third level - Participation. The second theory that I feel I could 
usefully lean on is Status Conferral which produces the second concept - Legitimacy. Finally, 
theories about Globalization and transnational politics carry the in-depth studies more or less 
directly towards the third concept - Mondialization/Universalism. 

To sum up: the topic I have been studying, European political communication in Nordic 
newspapers, could best be analyzed by means of three theoretical concepts, underlying 
dimensions of media functions in a transnational democracy such as the European Union. These 
dimensions fit my data and are the result of my own mental factor analysis; if they convey 
relevant meaning to other researchers involved in the political communication area is for them to 
probe and decide. 

Concluding Remarks 

I have carried out a comparative study of four leading Nordic newspapers, closely investigating 
to what extent they are making sense of the emerging transnational political situation by 
expanding their range of covered political issues, sources, arenas, players and institutions. The 

462 



idea is in fact to see if a new European political communication has emerged as a complement to 
established national mediation of politics. To a traditional content analysis I add some more 
qualitative features that could best be described as analyses of framing, not what is reported, but 
how. 

I also add three in-depth studies that basically confirm the results of the main study and 
fundamentally add to my understanding of how European cooperation is framed in the four 
Nordic papers. In these in-depth studies, I make an effort to check and recheck if they could be 
the source of a deeper theoretical understanding of what European political communication is or 
could be. What are the driving forces behind different types of journalistic framing of European 
coverage? 

The reporting of the latter studies takes up considerable space in the dissertation and are 
admittedly exciting to do. But the main study with its content analysis what gives the basis for 
these further explorations of an interesting area of research, comparative studies in political 
communication. Gurevitch and Blumler encouraged researchers to Go Comparative! I did, and I 
found that there are good reasons to take into account the idea that national agendas might be 
powerful determinants in the enfolding of political communication at the transnational level. 
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Kodbok 

UTBUD 

Case (Artikelnr) 

Variabelnr Variabelnamn 

1 Tidning 

2 Månad 

3 Dag 

4 Hel/del artikel 

5 Omfång 

6 varav bild 

7 Placering 

Bilaga 1 

Innebörd 

- Politiken 
- Hufvudstadsbladet 
- Aftonposten 
- Dagens Nyheter 

jan 1993 
feb 
mar 
april 
sep 1996 
okt 
nov 
dec 

Hel artikel 
Del artikel (>5 spcm) 
Notis 
Del av helsida 

spcm 

spcm 

förstasida/artikel 
förstasida/puff 
ledarsida) 
ledare 
pressgrannar 
krönika 
insändare 
red. kommentar 
debattsida) 
debatt 
insändare 
allmän nyhetssida/inrikes 
allmän nyhetssida/utrikes 
ekonomisida 
kultursida 
övrig sida) 
underhållning, feature 
personnytt 1. d yl 
spec, bilaga 
övrigt 

0000-9999 

Värde 

1 
2 
3 
4 

01 
02 
03 
04 
09 
10 
1 1  
12 

01-31 

1 
2 
3 
15 

005-999 

00-99 

100 
120-189 
(20 
21 
22 
23 
24 
25 
(30 
31 
32 
40 
50 
60 
70 
(80 
81 
82 
83 
89 

465 



Dateringsort 

Kanal 

Källa 

Bryssel 
Strasbourg 
Luxemburg 
Bonn/Berlin 
Paris 
London 
Madrid 
Rom 
Dublin 
Lissabon 
Haag 
Aten 
Wien 
Köpenhamn 
Helsingfors 
Oslo 
Stockholm 
Övriga (ange) 
Ingen angivelse 

utsänd medarbetare 
korrespondent 
nationell nyhetsbyrå 
nordisk d:o 
utländsk d:o 
hemmaredaktion 
expert 
opinionsbildare/debattör 
annan kanal 
lokalredaktion 
frilans 
oklar kanal 
skribenten själv 
utom EG/EU 
inom EG/EU) 
ministrar, politiker 
Kommission, tjänstemän 
skriftlig källa 
intressegrupp i 
medium/j ournalist 
expert 
övrig källa EG/EU 
egna landet) 
politiker 
tjänstemän 
skriftlig källa 
intressegrupp 
medium/j ournalist 
expert 
övrig källa landet 
grannland) 
politiker 
tjänstemän 
skriftlig källa 
intressegrupp 
medium/j ournalist 
expert 
övrig källa grannlandet, 
övriga källor 
ej angiven 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
01 
10 
(20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
(30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
39 
(40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
59 
60 
99 
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15-17 Aktörer (EG/EU) (politiska organ) 
001 EG/EU allmänt 
002 Europeiska rådet 
003 EG-trojka 
004 Ministerrådet 
005 Kommissionen 
006 Europaparlamentet 
008 Revisionsrätt 
009 Ekon/Sociala komm. 
010 Coreper 
011 WEU 
012 Övriga myndigheter 
013 Ordförandeland 
014 eur. politiska partier 
015 Europadomsto len 
016 Enskilt medlemsland 
019 Övriga EG/EU aktörer 

(ledande personer) 
021 politiker 
022 tjänstemän 
023 experter 
024 journalister 
029 övriga EG/EU-personer 

(intressegrupper) 
031 arbetsgivarefor 
032 fackliga org. 
033 branschintressen 
034 yrkesförbund 
035 milj öorganisationer 
036 konsumentorg. 
039 övriga eur. intressegrupper 

(Internationellt) 
041 enskilda länder 
042 sökarländer 
043 GATT 
044 OECD, G7 m fl 
045 EFTA 
046 NATO 
047 Europarådet 
048 övriga int. org. 
049 övriga aktörer int. 
(Grannland) (politiska organ) 
051 staten allmänt 
052 parlament 
053 regering 
054 departement 
055 myndighet (motsv) 
056 utredningar (motsv) 
057 politiska partier 
059 övriga pol orga 

(ledande personer) 
061 politiker 
062 tjänstemän 
063 experter 
063 journalister (medierna, pressen) 
069 övriga 

(intressegrupper) 
071 arbetsgivareför. 
072 fackliga org. 
073 branschintressen 
074 yrkesförbund 
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18-20 Ämnen: 

075 miljöorganisationer 
076 konsumentorg. 
077 JA till EG 
078 NEJ till EG 
079 övr intresseorg 
(Eget land) (politiska organ) 
081 staten allmänt 
082 parlament 
083 regering 
084 departement 
085 myndighet (motsv) 
086 utredningar (motsv) 
087 politiska partier 
089 övriga pol organ 

(ledande personer) 
091 politiker 
092 tjänstemän 
093 experter 
093 journalister 
099 övriga 

(intressegrupper) 
101 arbetsgivareför. 
102 fackliga org. 
103 branschintressen 
104 yrkesförbund 
105 miljöorganisationer 
106 konsumentorg. 
107 JA till EG 
108 NEJ till EG 
109 allmänheten/välj arkåren 
110 övr intresseorg 
119 aktör ej angiven 

(Ekonomi/ näringsliv) 
001 ekonomisk tillväxt, marknadskrafterna 
010 finanspolitik, allm. 
011 Konvergenskrav 
012 Avgift EU 
019 övr finanspolitik 
020 penningpolitik, allm. 
021 EMU, ERM 
029 övr penningpolitik 
030 handelspolitik, allm. 
031 GATT 
032 USA 
033 Japan 
034 EFTA 
035 Central/Östeur 
036 U-länder 
037 tekn handelshinder 
039 övr handelspoliti 
040 industripolitik 
041 små/med.företag 
042 industristöd 
043 stati ägande 
044 turism 
049 övr industripolitik 
050 konkurrenspolitik 
051 upphandling 
052 karteller 
059 övr konkurrenspolitik 
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060 jordbrukspolitik 
061 skogsbrukspolitik 
062 fiskepolitik 
069 övr jordbrukspolitik 
070 forskning/utveckl 
071 fou ind/näringsliv 
072 fou tekn utveckl 
080 konsumentpolitik 
(Energi/miljö/ komm) 
090 energipol., allm. 
091 olja 
092 gas 
093 kärnkraft 
099 övrig energi 
100 miljöpolitik, allm. 
101 naturskydd 
102 övrig miljö 
110 komm., allm. 
111 vägar, broar 
112 järnvägar 
113 sjöfart 
114 luftfart 
115 telekomm. 
119 övr. komm 
(Social/rättsväs/ arbetsmarknad) 
120 socialpolitik, allm. 
121 sjuk-/hälsovård 
122 alkoholpolitik 
129 övr socialpolitik 
130 invandring 
131 minoriteter 
139 övr invandringspolitik 
140 rätts/polisväsen 
141 mänskl rättigheter 
142 brottslighet 
143 tullar 
144 lagstiftning 
150 arbetsm.pol, allm. 
151 arbetslöshet 
152 arbetskraftens rörl. 
153 fackl. Org 
154 arbetsmiljö 
155 jämställdhet 
159 övr. arbetsmarknad 
160 regionalpolitik 
(Kultur/medier, utbildning) 
170 kulturpolitik, allm. 
171 medier 
180 utbildnin 
190 forskning (ej ind) 
191 fou humaniora 
192 fou samhällvet 
193 fou medicin 
199 fou övr 
200 yttrandefrihet 
209 övr kultur/med/utb/fo/yttr 
(Utrikes/säkerhet) 
210 utrikespolitik, allm. 
220 säkerhetspolitik 
230 bistånd 
240 försvar 
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259 övr. utrik/säk/bist/försv 
(EG:s institutioner) 
280 EG/EU, allm. 
281 Parlamentet 
282 Europeiska rådet 
283 Ministerrådet 
284 Kommissionen 
285 EU-domstolen 
286 WEU 
289 Revisionsrätten 
290 EBRD 
300 Romfördraget 
301 Inre marknaden 
302 Maastrichtfördraget 
303 Edinburghavt. 
304 medlemsförhandl 
305 Regeringskonf 
306 EU:s utvidgning 
307 EU:s fördjupning 
308 Pari. valet 1999 
309 övriga EU-inst 
(EG:s relationer) 
310 rei egna landet 
311 rei grannland 
312 rei medlemsländer 
313 rei EFTA (EES) 
314 rei sökarländer 
315 rei Central/Östeur 
316 rei Österrike 
317 rei nya medlemmar 
318 rei u-länder 
319 övr rei EG/EU 
(Egna landets instit.) 
320 Offentligh/yttr.frih 
321 folkomröstning 
322 opinionsundersökn 
323 EU-nämnd (motsv) 
324 val till EG/EU-institution 
325 ja till EG 
326 nej till EG 
329 övr inst. egna landet 

(Grannländernas instit.) 
330 Offentligh/yttr.frih 
331 folkomröstning 
332 opinionsundersökn 
333 EU-nämnd (motsv) 
334 val till EG/EU-institution 
335 JA till EG 
336 NEJ till EG 

339 övr inst. grannlandet 

(Övriga ämnen/särskilda tema 

340 Öppenhet i EU 
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IDEOLOGISKA PERSPEKTIV 

Variabelnr Variabel/namn 

Var 21 -23 Dominerande 
perspektiv, 
biperspektiv resp 
underordnat perspektiv 

RUMSBESTAMNINGAR 
Variabelnr Variabel/namn Värde 

Var 24-26 Dominerande 
rumsligt perspektiv, 
biperspektiv resp 
underordnat 
perspektiv 

TIDSBESTÄMNINGAR 

Variabelnr Variabel/namn 

Värde 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

Innebörd 

01 

02 

03 

04 

05 

Värde 

Innebörd 

Enighet 
Förenat Europa. Europeisk identitet. 
Internationell/europeisksamverkan. Ett 
Europa med öppna gränser. 
Inflytande 
Europa som ett sätt att få inflytande.. Europeisk makt 
Europa: EEC/EG/EU som en väg till fred. 
Demokratisering 
Demokratisering av Europa. Socialism 
genom Europa. Liberal demokrati genom 
Europa. 
Kommersialism 
Europa för bankirer, handel, 
multinationella foretag. 
Alternativ 
Alternativ till Europa. Ett annat Europa. 
Federalt Europa.Konfederalt Europa. 
Regionernas Europa. Ett Europa 
innefattande Central- och Östeuropa. 
Nationalism. 
Nationellt oberoende. Nationell identitet. 

Regionalt perspektiv: 
Det europeiska samarbetets effekter på en 
del av landet, ofta den egna regionen, står 
i fokus. 

Nationellt perspektiv: 
d:o effekter på det egna landet. 
Nordiskt perspektiv 
d:o effekter på mera än ett nordiskt land 
Europeiskt perspektiv: 
d:o effekter på ett europeiskt plan 
Globalt perspektiv: 
d:o effekter på ett internationellt plan 

Innebörd 

Var 27-28 Tidsbestämningar framåt 
01 

02 

03 

04 

05 

06 

Nutid 
nutidsperspektivet (just nu, för några 
veckor sedan, inom de närmaste veckorna) 
Kort framåt 
det korta framtidsperspektivet ( 1 -års) 
Medellångt 
Medellångt framtidsperspektiv (5 års) 
Långt 
det långa framtidsperspektivet ( 15 års) 
Generation 
perspektivet denna generation (15-70 år) 
Ospecificerat 
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Var 29-30 Tidsbestämningar bakåt 
01 

02 

03 

04 

07 

08 

PROBLEMPERSPEKTIV 

Variabelnr Variabel/namn Värde 
Var 31-33 Dominerande 

problemperspektiv, 
biperspektiv resp 01 
underordn persp 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

Kort bakåt 
det korta bakåtperspektivet (upp till ett 
år bakåt i tiden) 
Medellångt bakåt (upp till 5 år bakåt i 
tiden) 
Längre bakåt (upp till 15 år bakåt i 
tiden 
Det nutidshistoriska perspektivet (tiden 
efter andra världskriget) 
Förkrigsperioden 
det historiska perspektivet (tiden före 
andra världskriget) 
Ospecificerat 

Innebörd 

Berövande av värde/ individuellt: 
(individen upplever att han/hon en gång 
förfogade över något som man inte längre 
förfogar över) 
Berövande av värde / samhälle: 
(d:o som samhället förfogade över) 
Behov av värde/ individuellt: 
(när problemet konstrueras i termer av 
ett individuellt behov som måste 
uppfyllas för att komma tillrätta med 
problemsituationen. 
Behov av värde / samhälle: 
(d:o samhälleligt behov) 
Konflikt/individuellt: 
(motsättningar, oenighet eller en allmän ( 
missämja mellan individer eller grupper) 
Konflikt / samhälle: 
(d:o mellan institutioner eller nationer) 
Obestämbar situation: 
(problemet är förknippat med 
osäkerhet) 
Blockering: 
(en individ, grupp eller nation 
arbetat mot ett mål och någon aktör eller 
omständigheter avbryter arbetet mot 
detta mål) 
Steg mot en lösning: 
(förslag läggs fram eller krav ställs 
som innebär lösningar på detta 
problem) 
Förnekande av en problematisk 
situation: 
(en individ eller grupp förnekar att ett 
problem föreligger eller förnekar 
felaktigheter, misstag och inkompetens) 
Tidigare lösningar: 
problem och utvärdering av dessa 
tidigare lösningar) 
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VARDERINGAR (poäng) 

Variabelnr Variabel 

Var 34 Enig/oenig 

Var 35 Solidar/osol 

Var 36 Öppen/sluten 
omvärlden 

Var 37 

Var 38 

Var 39 

Var 40 

Möjl påverka/ 
anpassning 

Verklighet 
bara ideal 

Demokratisk/ 
odem. 

Decentralisering/ 
central. 

Var 41 Bra för närings
livet/ej bra 

Var 42 Bra för vani folk/ 
ej bra 

Var 43 Bra för miljö/ 
ej bra 

Var 44 Ledarskap/ 
ej ledarskap 

Var 45 Effektiv/ 
ineffektiv 

Värde Innebörd 

+3-3 Värdering av Europasamarbetet i termer (AO) 
av enighet, samförstånd resp oenighet 
(ex brittiska euro skeptiker) 

+3 -3 d:o i termer av hur väl medlemsländer 
solidariskt genomför beslut och därmed 

s luter upp kring samarbetet 
(ex genomförande av direktiv) 

+3 -3 d:o i termer av hur Europa öppnar sig 
mot omvärlden resp sluter sig mot denna 
(ex Europa bygger murar) 

d: o i termer av möjligheten att påverka 
+3 -3 samarbetets inriktning resp passivt 

anpassa sig till detsamma. 
(Ex svenska strängare miljökrav) 

d:o i termer av tom retorik resp praktiskt 
+3 -3 handlande (ex insatser för 

fred/handlingsförlamning i 
Jugoslavien) 

+3 -3 d:o i termer av ett ökat folkligt 
inflytande resp minskat inflytande, 
demokratiskt underskott mm 
(ex diskussionen om parlamentet) 

+3 -3 d:o i termer av subsidiaritetspricip resp 
centralisering av beslut 
(ex beslut som fattas på nationell 
nivå) 

+3 -3 d: o i termer av fördelar för svenskt 
näringsliv, svenska företag resp 
svårigheter för dessa 
(ex tillgång till större marknader) 

+3 -3 d:o i termer av fördelar för allmänheten 
resp svårigheter 
(ex fri rörlighet för arbetssökande) 

+3 -3 d:o i termer av aktivt miljöarbete resp 
svagt engagemang för detta 
(ex EG:s miljödirektiv) 

+3 -3 d:o i termer av kraftfullt ledarskap resp 
brist på ledarskap 
(ex diskussion om Delors' roll) 

+3 -3 d:o i termer av väl fungerande 
administration resp tung byråkrati 

473 



(ex krav på enkla beslutsregeler i EG/EU) 

Var 46 

Var 47 

Var 48 

Var 49 

Utveckling/ 
stagnation +3 -3 

Bibehållen nationell 
identitet/ej +3 -3 

Lugnande/ 
oroande 

Positivt 
negativt 

EFTERTANKAR: 

Var 50 

+3 -3 

+3 -3 

d:o i termer av framsteg mot visionen om 
ett enat Europa resp stillastående och få 
framsteg (ex diskussion kring 
regeringskonferensen) 

d:o i termer av bibehållen nationell 
främst kulturell identitet och särart resp 
utslätande av dessa värden 
(ex snuset) 

d:o i termer av övergripande tilltro 
till framtiden resp oro 
(ex förhoppningar kring arbetslösheten) 

d:o i termer av sammanfattande för-
och nackdelar (ex fördelarna överväger) 

Tolkningar, associationer, 
självkritik 
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Utbud, perspektiv och värderingar Bilaga 2 
om EG 1993 

Tabell T 1 : EG i nordiska dagstidningar 1993. Utrymme (spaltcentimeter och antal artiklar). 

Antal/ Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
utrymme bladet posten Nyheter 

Utrymme (spcm) 12.065 6.084 10.252 5.884 
Antal artiklar 235 127 172 114 
Antal artiklar/dag 7,8 4,2 5,7 3,8 
Normerat 
utrymme (spcm)1 12.065 10.736 12.815 4.900 

Tabell T 2: EG i nordiska dagstidningar 1993. Placering (antal artiklar, (%) av artiklar samt spaltcentimeter). 

Genre Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förstasidesartikel 6 (3) 4 (3) 1 (1) 6 (5) 
Inrikesnyhet 50 (21) 46 (36) 59 (34) 39 (34) 
Utrikesnyhet 48 (20) 8 (6) 46 (27) 16 (14) 
Ekonomi 46 (20) 17 (13) 10 (6) 20(18) 

Totalt Nyheter (artiklar) 150 (64) 75 ( 58) 116 (68) 81 (71) 
(spcm) 5.680 (47) 3.736 (61) 6.630 (65) 3.511 (60) 

Ledarsida 33 (14) 40 (31) 26 (15) 15 (13) 
Debattsida 47 (20) 7 (6) 22 (13) 6 (5) 
Kultursida 3 (1) 2 (2) 2 (1) 8 (7) 

Totalt Åsikter (artiklar) 83 (35) 49 (39) 50 (29) 29 (25) 
(spcm) 6.385 (53) 2.348 (39) 3.622 (35) 2.373 (40) 

Övrigt 2 (1) 3 (2) 6 (3) 4 (4) 

Totalt 235 127 172 114 

1 V id beräkningen av spaltcentimeter har den indelning följts som återfinns i texten (tabell 6:2), dvs att 'övrigt' inräknas 
i 'Kultur/övrigt'. 
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Tabell T 3: EG i nordiska dagstidningar 1993. Genrer (antal artiklar samt (%) av artiklar). 

Genre Politiken Hufvndstads- Aflen- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förstasidesartikel 6 (3) 4 (3) 1 (1) 6 (5) 
Inrikesnyhet 50 (21) 46 (36) 59 (34) 39 (34) 
Utrikesnyhet 48 (20) 8 (6) 46 (27) 16 (14) 
Ekonomi 46 (20) 17 (13) 10 (6) 20 (18) 

Ledare 8 (3) 12 (9) 14 (8) 7 (6) 
Pressgrannar - 26 (20) - 3 (3) 
Insändare 33 (14) 1 (1) 7 (4) 1 (1) 
Krönikor 1 2 (1) 2 (1) 4 (3) 
Redaktionell kommentar - - 10 (6) -

Bakgrund/analys 15 (7) 2 (1) 10 (6) -

Debattartiklar 23 (10) 4 (3) 5 (3) 6 (5) 
Kultur/övrigt 5 (2) 5 (4) 8 (5) 12 (11) 

Totalt 235 127 172 114 

Tabell T 4: EG i n ordiska dagstidningar 

Arenor Politiken 

Bryssel 55 
Strasbourg 2 
Luxemburg 2 

EU Huvudstäder 59 

1993. Arenor (antal noteringar). 

Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

16 27 19 

6 1 

16 33 20 

Bonn/Berlin 2-3 
Paris 3 1 2 
London 5 16 
Madrid 
Rom - - 1 
Dublin -
Lissabon 
Haag 
Aten 
Wien 
Övriga europeiska orter 3 1 1 

Städer medlemsländer 13 3 13 

Köpenhamn - 4 3 8 
Helsingfors - - 2 -

Oslo 2 1 - 4 
Stockholm 2 2 2 -

Övriga nordiska orter 2 - 1 1 

Nordiska orter 6 7 8 13 

Utomeuropeiska orter 7 - 1 2 

Övriga orter eget land 23 1 9 7 

Totalt 108 27 64 42 
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Tabell T 5: EG i nordiska dagstidningar 1993. Kanaler (antal artiklar och (%) av antalet artiklar). 

Kanaler Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Hemmaredaktion 71 (30) 72 (57) 72 (42) 54 (46) 
Korrespondent 74 (32) 18 (14) 61 (36) 21 (19) 
Nyhetsbyrå 24 (10) 20 (16) 12 (7) 23 (11) 
Expert 58 (24) 7 (6) 16 (10) 14 (12) 
Övriga kanaler 8 (3) 10 (8) 11 (6) 2 (2) 

Total 235 127 172 114 

Tabell T 6: EG i nordiska dagstidningar 1993. Källor (antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Källor Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG källor 111 (40) 49 (26) 79 (32) 40 (22) 
Egna landet 108 (38) 83 (45) 119 (47) 93 (51) 
Nordiska 18 (6) 49 (26) 34 (14) 33 (18) 
Utanför EG 12 (12) 5 (3) 7 (3) 5 (2) 
Skribenten 31 (11) - 10 (4) 11 (4) 
Övriga 1 (-) - 1 (-) -

Totalt 281 186 250 182 

Tabell T 6A: EG i n ordiska dagstidningar 1993. EG-källor uppdelade, (antal noteringar och 
(%) av antalet noteringar). 

Källor Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG källor 111 49 79 40 

varav politiker 34 (31) 13 (27) 21 (27) 7 (18) 
varav tjänstemän 21 (19) 15 (31) 20 (25) 12 (30) 
varav skriftliga källor 31 (28) 7 (14) 13 (16) 11 (28) 
varav intressegrupp 6 (5) 3 (6) 7 (9) 1 (3) 
varav medier/journalister 12 (H) 3 (6) 5 (6) 1 (3) 
varav experter 5 (5) 5 (10) 8 (10) 3 (8) 
varav övriga EG-källor 2 (2) 3 (6) 5 (6) 5 (13) 

Tabell T 6B: EG i n ordiska dagstidningar 1993. Nationella källor uppdelade, (antal noteringar 
och (%) av antalet noteringar). 

Källor Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella källor 108 83 119 93 

varav politiker 38 (35) 33 (40) 46 (39) 29 (31) 
varav tjänstemän 6 (6) 10 (12) 14 (12) 12 (13) 
varav skriftliga källor 21 (19) 5 (6) 9 (8) 25 (27) 
varav intressegrupp 14 (13) 7 (8) 23 (19) 8 (9) 
varav medier/journalister 18 (17) 21 (25) 16 (13) 5 (5) 
varav experter 11 (10) 4 (5) 8 (7) 14 (15) 
varav övriga nat. källor - (-) 3 (4) 3 (3) - (-) 
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Tabell T 6C: EG i n ordiska dagstidningar 1993. Nordiska källor uppdelade, (antal noteringar). 

Källor Politiken Huvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nordiska källor 18 49 34 33 

varav politiker 12 12 17 15 
varav tjänstemän - 5 4 -

varav skriftliga källor - 6 5 4 
varav intressegrupp 1 3 3 1 
varav medier/journalister 4 13 3 6 
varav experter - 5 1 2 
varav övriga nord. källor 1 - 1 5 

Tabell T 7: EG i n ordiska dagstidningar 1993. Aktörer I-III (antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG-aktörer 302 (53) 131 (36) 190 (40) 88 (33) 
Nationella aktörer 194 (34) 146 (41) 202 (42) 108 (42) 
Nordiska aktörer 18 (3) 47 (13) 46 (10) 46 (18) 
Internationella aktörer 61 (11) 35 (10) 42 (9) 21 (8) 

Totalt 575 359 480 263 

Tabell T 8: EG i nordiska dagstidningar 1993. Aktörer I-III (antal noteringar). Uppdelning på Nyheter (N) och 
Åsikter (Å) 

Aktörer Politiken Hulvudstads- Afien- Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Å 

EG-aktörer 206 96 76 55 143 47 57 31 
Nationella aktörer 104 90 89 57 125 77 71 37 
Nordiska aktörer 10 8 26 21 29 17 43 3 
Internationella aktörer 37 24 21 14 31 11 14 7 

Totalt 575 359 480 263 

Tabell T 7A: EG i nordiska dagstidningar 1993. EG-aktörer uppdelade, (antal noteringar och 
(%) av antalet noteringar). 

Aktörer 

EG-aktörer 

varav institutioner 
varav medlemsländer 
varav ledande personer 
varav intressegrupper 

Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

302 131 190 88 

176 (55) 93 (71) 116 (61) 62 (70) 
57 (19) 17 (13) 44 (23) 8 (9) 
43 (14) 8 (6) 17 (9) 9 (10) 
26 (9) 13 (10) 13 (7) 9 (10) 
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Tabell T 7A(1): EG i nordiska dagstidningar 1993. EG-institutioner uppdelade, (antal 
noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG-institutioner 176 93 116 62 

varav 
EG allmänt 68 (41) 59 (63) 68 (59) 36 (62) 
Europeiska rådet - (-) - (-) - (-) - (-) 
Trojkan 1 (1) - (-) 2 (2) - (-) 
Ministerrådet 34 (20) 9 (10) 14 (12) 9 (15) 
Kommissionen 42 (25) 14 (15) 20 (17) 7 (11) 
Parlamentet 14 (8) 4 (4) 1 (1) - (-) 
Revisionsrätten 1 (1) - (-) - (-) - (-) 
Ekon/sociala rådet - (-) - (-) - (-) - (-) 
COREPER 1 (1) - (-) 1 (1) 1 (1) 
Västeuropeiska unionen - (-) 3 (3) 2 (2) - (-) 
Europeiska pol.partier 6 (4) 1 (1) 4 (3) - (-) 
Domstolen 3 (2) 1 (1) 3 (3) 3 (5) 
Regeringskonferensen - (-) - (-) - (-) - (-) 
Övr. EG-institutioner 6 (4) 2 (5) 1 (1) 6 (10) 

Tabell T 7B: EG i nordiska dagstidningar 1993. Nationella aktörer uppdelade, (antal 
noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella aktörer 194 146 202 108 

varav institutioner 80 (52) 74 (47) 87 (49) 58 (59) 
varav ledande personer 34 (25) 28 (22) 40 (17) 26 (19) 
varav intressegrupper 80 (22) 44 (31) 75 (33) 24 (22) 

Tabell T 7B(1): EG i nordiska dagstidningar 1993. Nationella institutioner uppdelade 
(antal noteringar). 
Aktörer 

Nationella 
institutioner 

varav 
staten allmänt 
parlament 
regering 
departement 
myndighet 
utredning 
politiskt parti 
övriga institutioner 

Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

80 74 87 58 

12 22 30 18 
17 4 4 7 
24 21 24 20 

5 4 6 3 
2 5 3 2 

2 1 2 
20 14 17 6 

2 2 
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Tabell T 7B(2): EG i nordiska dagstidningar 1993. Nationella ledande personer uppdelade 
(antal noteringar). 
Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 

bladet posten Nyheter 

Nationella 34 28 40 26 
ledande personer 

varav 
politiker 23 20 30 14 
tjänstemän 12 3 6 
experter 9 4 7 6 
medier/journalister 2 
övriga personer 1 

Tabell T 7B(3): EG i nordiska dagstidningar 1993. Nationella intressegrupper uppdelade 
(antal noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella 80 44 75 24 
intressegrupper 

varav 
arbetsgivarföreningar - - 1 -
fackliga organisationer 3 11-
branschorganisationer 6 11 13 2 
yrkesförbund - - 6 1 
miljöorganisationer - - - 1 
konsumentorg. -
JA till EU/EMU 15 2 16 6 
Nej till EU/EMU 32 9 30 12 
allmänheten 20 13 5 2 
övriga intressegrupper 4 8 3 -

Tabell T 7C: EG i nordiska dagstidningar 1993. Nordiska aktörer uppdelade, 
(antal noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nordiska aktörer 18 47 46 46 

varav institutioner 11 22 15 18 
nordiska länder - - - -

varav ledande personer 2 11 8 5 
varav intressegrupper 5 14 23 23 
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Tabell T 7C(1): EG i nordiska dagstidningar 1993. Nordiska institutioner uppdelade 
(antal noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nordiska institutioner 11 22 15 18 

staten allmänt 6 11 8 11 
parlament 111-
regering 2 7 3 4 
departement -
myndighet - 1 - 1 
utredning -
politiskt parti 2 2 3 2 

Tabell T 7D: EG i nordiska dagstidningar 1993. Internationella aktörer uppdelade 
(antal noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads-
bladet 

Aften-
posten 

Dagens 
Nyheter 

Internationella 
aktörer 

61 35 42 21 

varav 
enskilda länder 
sökarländer' 
GATT/WTO 
OECD, G7 
EFTA/EES 
NATO 
Europarådet 
Övriga int. aktörer 

25 
6 
5 
3 
3 

1 
18 

6 
16 9 

3 
2 

10 
3 

10 
1 

Tabell T 9: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen i två kategorier 
(antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Politikområden 
Institutioner/ 
relationer 

174 (36) 

315 (64) 

118 (38) 

189 (62) 

174 (41) 

255 (60) 

100 (37) 

168 (63) 

Tabell T 10: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen - breda politikområden - 'tillväxt, uthållig utveckling, 
sociala frågor, lagstiftningsfrågor' samt utrikes ämnen, (antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Ämnen 

Tillväxt 
Uthållig utveckling 
Sociala frågor 
Lagstiftningsfrågor 
Utrikes/försvar 

Summa antal noteringar 

Politiken Huvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

64 (37) 38 (32) 65 (38) 39 (39) 
61 (35) 39 (33) 84 (49) 31 (31) 
15 (9) 17 (15) 10 (6) 7 (7) 

7 (4) 1 (1) 1 (1) 10 (10) 
27 (16) 22 (19) 12 (7) 13 (13) 

174 117 172 100 
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TabellT 11: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen- politikområden. (Antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aflen- Dagens 
B ladet posten Nyheter 

Tillväxt/ekon. pol 16 (9) 15 (13) 16 (9) 11 (11) 
Handel 30 (17) 12 (10) 25 (15) 17 (17) 
Industri/ Konkurrens 4 (2) 6 (5) 9 (5) 6 (6) 
Kommunikation 4 (2) 2 (2) 6 (3) 1 (1) 
Energi 10 (6) 3 (3) 9 (9) 4 (4) 

Jordbruk 20 (11) 25 (21) 53 (31) 12 (12) 
Miljö 11 (6) 5 (4) 6 (3) 5 (5) 
Invandring 1 (1) 1 (1) 2 (1) -

Arbetsmarknad 27 (15) 5 (4) H (6) 5 (5) 
Regionalpolitik 3 (2) 4 (3) 13 (8) 9 (9) 

Socialpolitik 5 (3) 10 (9) 3 (2) 3 (3) 
Konsument 3 (2) 2 (2) - 1 (1) 
Kultur 3 (2) 4 (3) 4 (2) 3 (3) 
Utbildning/ 
forskning 3 (2) - - - - -

Rättsväsen 7 (4) 1 (1) 1 (1) 10 (10) 

Utrikes/försvar 28 (16) 22 (19) 14 (8) 12 (12) 

Summa antal noteringar 175 117 172 99 

Tabell T IIA: EG i nordiska dagstidningar 1993. Tillväxt/ekonomisk politik uppdelade 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Tillväxt/ekon. politik 16 15 16 11 

Ekonomisk tillväxt/ 
marknadskrafter 4 8 7 -

Finanspolitik 1 2 - -

Penningpolitik - - 2 3 
EMU/ERM 11 5 7 8 

Tabell T IIB: EG i nordiska dagstidningar 1993. Handelspolitik uppdelat (antal i 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Handel 30 12 25 17 

Allmän handelspolitik 1 _ 4 5 
GATT/WTO 6 1 9 -

USA 8 2 4 3 
Japan 2 - - 2 
EFTA/Norden - 5 6 -

Central/Ö steuropa 6 - 2 1 
U-länder 4 3 - 1 
Tekniska handelshinder 3 1 - -

Övrig handelspolitik 1 
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Tabell T llC: EG i nordiska dagstidningar 1993. Energipolitik uppdelat 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aflen- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Energi 10 3 9 4 

Allmän energipolitik 2 12-
Olja 8 2 7 4 
Gas -
Kärnkraft -
Övrigt -

Tabell T 11 D: EG i nordiska dagstidningar 1993. Jordbrukspolitik uppdelat 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Jordbruk 20 25 53 12 

Allmän jordbrukspolitik 12 20 15 8 
Skogsbruk 2 - - -

Fiske 5 4 37 4 
Övrigt 1 1 1 -

Tabell T 11E: EG i nordiska dagstidningar 1993. Miljöpolitik uppdelat 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Miljö 11 5 6 5 

Allmän miljöpolitik 8 5 2 5 
Naturskydd 2-4 
Övrigt 1 - -

Tabell T 11F: EG i nordiska dagstidningar 1993. Arbetsmarknadspolitik 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Arbetsmarknad 27 5 11 5 

Allmänt arbetsmarknad 9 - 1 -
Arbetslöshet 13 4 5 3 
Arbetskraftsrörlighet - - 2 -
Fackliga organisationer -
Arbetsmiljö 1 - - -
J ä m s t ä l l d h e t  4  1 1 2  
Övrigt - - 2 -
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Tabell T 11G: EG i nordiska dagstidningar 1993. Utrikespolitik mm (antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Utrikes/försvar 28 22 14 12 

Utrikespolitik 17 6 9 3 
Säkerhetspolitik 2 8 3 5 
Biståndspolitik 7 - - -

Försvarspolitik 2 5 2 3 
Övrigt - 3 - 1 

Tabell T 12: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen - institutioner och relationer 
(antal noteringar och (%) av antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG institutioner 30 (10) 12 (6) 12 (5) 9 (5) 
EG fördrag 76 (25) 20 (H) 35 (14) 20 (12) 
EG förändringar 10 (3) 31 (16) 33 (13) 24 (14) 

Institutioner eget land 
(inkl intressegrupper) 80 (27) 25 (13) 43 (17) 16 (10) 
EG relation eget land 36 (12) 31 (16) 44 (17) 44 (26) 

Institutioner grannland 
(inkl intressegrupper) 13 (4) 20 (11) 22 (9) 10 (6) 
EG relationer 
grannland 9 (3) 13 (7) 13 (5) 20 (12) 

EG relation övriga 43 (14) 32 (17) 46 (18) 25 (15) 
Övrigt 5 (2) 5 (3) 7 (3) 1 (O 

Total 302 189 255 168 

Tabell T 12A: EG i nordiska dagstidningar 1993. EG:s institutioner uppdelade 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG:s institutioner 30 12 12 9 

EG allmänt 7544 
Parlamentet 5 1--
Europeiska rådet -
Ministerrådet 4 11 
Kommissionen 11 3 2 1 
EG-domstolen 1 1-1 
WEU -22-
Revisionsrätten -
EBRD 1 
Övriga EG-inst 2 - 3 1 
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Tabell T 12B: EG i nordiska dagstidningar 1993. EG fördrag uppdelade (antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG fördrag 76 20 35 20 

Romfördraget 2 1 1 2 
Inre marknaden 6 6 6 4 
Maastrichtfördraget 40 11 26 12 
Edinburgavtalet 28 2 2 2 

Tabell T 12C: EG i nordiska dagstidningar 1993. EG:s förhandlingar mm (antal n 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG förhandlingar/ 10 31 33 24 
förändringar 

Medlemsförhandlingar 6 26 23 23 
Regeringskonferensen 1 - - -

EG:s utvidgning - 2 5 -

EG:s fördjupning 3 3 5 1 

Tabell T 12D: EG i nordiska dagstidningar 1993. Institutioner eget land uppdelade (antal 
noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Institutioner eget land 
(inkl intressegrupper) 80 25 43 16 

Offentlighet/ 
yttrandefrihet - 3 2 8 
Folkomröstning 54 4 5 7 
Opinionsundersökning 1 - 1 -
EU-nämnd (motsv) 4 - -
Val till EG- institution 1 1 
Ja till EG 6 2 9 -
Nej till EG 13 6 23 -
Övriga institutioner eget land 1 9 3 1 

Tabell T 12E: EG i nordiska dagstidningar 1993. Institutioner grannland uppdelade 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Institutioner 
grannland 13 20 22 10 
(inkl intressegrupper) 

Offentlighet/ 
yttrandefrihet - 1 1 1 
Folkomröstning 8 9 6 4 
Opinions
undersökning 12 5 5 
E U - n ä m n d  ( m o t s v )  - 1 1 -
J a  t i l l  E G  - 1 3 -
Nej till EG 4 5-
Ö v r i g a  i n s t i t u t i o n e r  g r a n n l  - 2 1 -
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Tabell T 12F: EG i n ordiska dagstidningar 1993. EG:s relationer övriga länder 
(än eget land och grannländer) (antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EG relation övriga 43 

EG:s relationer 
medlemsländer 16 
EG:s relationer 
EFTA/EES 2 
EG:s relationer 
sökarländer 4 
EG:s relationer 
Central- o Östeuropa 15 
EG:s relationer u-länder 3 
EG: s relationer övr länder 3 

32 46 25 

4 7 5 

18 22 12 

2 10 3 

8 6 4 
1 1 

Tabell T 13: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ämnen -institutioner och relationer: Europa-fokus, nationellt 
fokus, grannlandsfokus och externt fokus (antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Institutioner/ relationer 

Europa-fokus 
Nationellt fokus 116 (38) 
Grannlands- fokus 
Externt fokus 
Övrigt 

Total 

132 (44) 67 (35) 
56 (30) 87 (34) 

22 (8) 33 (17) 
27 (9) 28 (15) 

5 (2) 5 (3) 

302 189 

87 (34) 58 (34) 
60 (36) 
35 (14) 30 (189 
39 (15) 20 (12) 

7 (3) 1 (1) 

255 169 

Tabell T 14: EG i nordiska dagstidningar 1993. Rumsbestämningar I-III 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Rum Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Europeiskt 179 (56) 100 (31) 122 (37) 48 (31) 
Nationellt 136 (29) 71 (43) 108 (33) 64 (43) 
Regionalt 3 (0) 14 (6) 13 (4) 12 (4) 
Nordiskt 29 (6) 61 (20) 60 (18) 28 (16) 
Globalt 41 (9) 15 (1) 28 (8) 12 (6) 

Total 388 261 331 164 

Tabell T 15: EG i nordiska dagstidningar 1993. Tidsbestämningar framåt I-II 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Tid framåt Politiken HufVudstads- Aftenposten Dagens 
bladet Nyheter 

nuet 179 (69) 94 (46) 145 (56) 65 (46) 
nära framtid 36 (14) 63 (31) 68 (26) 36 (25) 
medellångt perspektiv 32 (12) 36 (18) 41 (16) 28 (20) 
långt perspektiv 14 (5) 11 (5) 7 (3) 11 (8) 
generationsperspektiv 0 (0) 1 (0) 2 (1) 2 (1) 

Total 261 205 363 142 
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Tabell T 16: EG i nordiska dagstidningar 1993. Tidsbestämningar bakåt I-II 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Tid bakåt Politiken Hufvudstads- Aftenposten Dagens 
bladet Nyheter 

Nyss 56 (50) 35 (41) 46 (37) 31 (48) 
medellångt bakåt 33 (29) 20 (24) 26 (21) 15 (23) 
långt bakåt 17 (15) 15 (18) 35 (28) 11 (17) 
efterkrigstid 3 (3) 12 (14) 8 (6) 3 (5) 
förkrigstid 4 (4) 3 (4) 10 (8) 4 (6) 

Total 113 85 125 64 

Tabell T 17: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ideologiska perspektiv 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Ideologier Politiken Hufvudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Enighet 99 (31) 52 (28) 83 (31) 30 (21) 
Inflytande 41 (13) 17 (9) 22 (8) 6 (4) 
Demokratisering 48 (15) 12 (6) 10 (4) 9 (6) 
Materialism 24 (8) 33 (17) 39 (15) 30 (21) 
Alternativ 59 (19) 31 (16) 32 (12) 11 (8) 
Nationalism 50 (16) 44 (23) 78 (30) 59 (41) 

Totalt 321 189 264 145 

Tabell T 18: EG i nordiska dagstidningar 1993. Ideologiska perspektiv I uppdelade på 
nyheter (N) och åsikter (N) (antal noteringar). 

Ideologier Politiken HufVudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Å 
Enighet 49 22 32 15 45 16 6 7 
Inflytande 25 9 7 5 10 5 1 4 
Demokratisering 21 12 5 6 2 4 2 8 
Materialism 12 2 15 5 10 8 15 1 
Alternativ 20 25 7 10 12 8 8 2 
Nationalism 8 11 4 8 23 14 37 9 

Totalt 216 119 157 100 

Tabell T 19: EU i nordiska dagstidningar 1993. Ideologiskt perspektiv I över Ämnesgrupp I - politikområden 
och institutioner/relationer (antal noteringar). 

P O L I T I K O M R Å D E N  +  I N S T I T U T I O N E R / R E L A T I O N E R  

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr/ Europa Grannl Nation. 
(alla) växt utv ext 
Enhet/inflytande 
demokratisering 48 44 18 3 42 84 16 38 
Materialism/ 
Nationalism 42 30 17 - 6 25 19 41 

Alternativ 4 14 1 _ 6 28 5 31 
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Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Politiken) växt utv 
Enhet/inflytande 
demokratisering 28 20 9 2 15 36 4 13 
Materialism/ 
Nationalism 9 7 - - - 2 4 10 

Alternativ 1 4 - - 2 19 2 17 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Hufvudstads- växt utv 
bladet) 
Enhet/inflytande 
demokratisering 5 8 4 - 11 24 9 8 
Materialism/ 
Nationalism 8 2 3 - 1 7 -

Alternativ - 2 1 - 2 3 1 7 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Aftenposten) växt utv 
Enhet/inflytande 
demokratisering 15 15 3 1 9 21 3 12 
Materialism/ 
Nationalism 7 12 5 - 3 6 3 18 

Alternativ 3 4 - - 2 4 6 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Dagens växt utv 
Nyheter) 
Enhet/inflytande 
demokratisering - 1 2 - 7 3 5 
Materialism/ 
Nationalism 16 9 9 - 2 10 12 13 

Alternativ _ 4 _ _ _ 2 2 1 
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Tabell T 20: EG i nordiska dagstidningar 1993. Problemperspektiv I-III 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Problematisk situation Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förlust av värde 42 (13) 26 (12) 31 (11) 26 (20) 
Behov av värde 71 (21) 39 (18) 53 (18) 22 (17) 
Konflikt 58 (17) 19 (9) 33 (11) 21 (17) 
Obestämbar situation 23 (7) 48 (22) 57 (19) 13 (10) 
Blockering 38 (11) 15 (7) 42 (14) 13 (10) 
Steg mot en lösning 62 (18) 44 (21) 40 (14) 26 (20) 
Förnekande av 17 (5) 15 (7) 17 (6) 7 (5) 
problematisk situation 
Konsekvenser av 25 (7) 8 (4) 17 (6) 5 (4) 
tidigare lösningar 

Totalt 336 214 290 132 

Tabell T 21: EU i nordiska dagstidningar 1993. Problemperspektiv I 
(antal noteringar) uppdelade på Nyheter (N) och Åsikter (Å) 

Problematisk 
situation 

Politiken HufVudstads- Aften-
bladet 

N 

posten 

N i 

Dagens 
Nyheter 

N Å 

Förlust av värde 1 9 23 13 12 18 13 13 12 
Behov av värde 40 31 22 17 30 23 15 7 
Konflikt 40 18 9 10 24 9 14 7 
Obestämbar situation 18 5 29 19 35 22 8 5 
Blockering 27 11 11 4 31 11 10 3 
Steg mot en lösning 41 21 28 15 29 11 22 4 
Förnekande av 9 8 10 5 14 3 5 2 
problematisk situation 
Konsekvenser av 12 13 7 1 13 4 3 2 
tidigare lösningar 

Totalt 206 130 131 83 194 96 90 42 
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Tabell T 22: EG i nordiska dagstidningar 1993. Problemperspektiv I över Ämnesgrupp I - politikområden och 
institutioner/relationer (antal noteringar). 

P O L I T I K O M R Å D E N  +  I N S T I T U T I O N E R / R E L A T I O N E R  

Problemperspektiv/ Ämnesgrupp 

Alla 

Förlust av värde 

Till
växt 
12 

Uthåll 
utv 
20 

Soc 

6 

Lagst 

3 

Utr/ 
ext 
5 

Eur Gr 

16 

Nat 

8 20 

Behov av värde 25 32 10 1 6 31 7 22 

Konflikt 21 13 - 1 5 23 5 17 

Obestämbar situation 5 5 3 2 4 28 10 13 

Blockering 7 4 - - 3 22 2 16 

Steg mot en lösning 16 10 5 5 6 25 10 21 

Förnekande av 
problematisk situation 3 4 1 2 1 9 - 5 

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 2 2 - 3 2 7 2 10 

Politiken Till
växt 

Uthåll 
utv. 

Soc. Lagst Utr/ 
ext 

Eur. Gr. Nat 

Förlust av värde 7 7 1 - 3 3 1 8 

Behov av värde 6 12 8 - 3 14 2 7 

Konflikt 8 3 - 1 4 11 11 3 

Obestämbar situation 2 - - 1 2 3 - 1 

Blockering 5 2 - - 1 9 - 2 

Steg mot en lösning 5 4 1 2 3 10 3 3 

Förnekande av 
problematisk situation 1 2 - 1 - 2 1 -

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 2 1 - - - 5 - 5 

Hufvudstadsbladet Till
växt 

Uthåll 
utv 

Soc Lagst Utr/ 
ext 

Eur Gr Nat 

Förlust av värde 3 2 2 - 2 2 2 2 

Behov av värde 3 7 3 - 1 5 2 4 

Konflikt 3 2 - - - 2 - 3 

Obestämbar situation 1 - 1 - 3 1 2 -

Blockering - - - - - - 2 1 

Steg mot en lösning 3 1 1 - 2 - 1 -

Förnekande av 
problematisk situation - - - - 1 1 - 1 

Konsekvenser av 
tidigare lösningar - - - 1 
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Aftenposten Till- Uthåll Soc Lagst Utr/ Eur Gr Nat 
växt utv ext 

Förlust av värde - 6 3 - 5-4 

Behov av värde 10 9 1 - 2 4 2 8 

Konflikt 7 6 - - - 5-3 

Obestämbar situation 1 4 2 - - 1645 

Blockering 2 1 - 1 4 17 

Steg mot en lösning 3 4 1 - 1 6 2 10 

Förnekande av 
problematisk situation 2 2 - - - 1 - 1 

Konsekvenser av 
tidigare lösningar - - 1 - 2-2 

Dagens Nyheter Till- Uthåll Soc Lagst Utr/ Eur Gr Nat 
växt utv ext 

Förlust av värde 25 - 3 - 136 

Behov av värde 3 4 1 1 3 2 3 

Konflikt 3 2 - 1 4 2 1 

Obestämbar situation 11 - 1 1 12 1 

Blockering - 1 - - 1 4-3 

Steg mot en lösning 5 1 2 3 1 2 2 4 

Förnekande av 
problematisk situation - - - 1 4 

Konsekvenser av 
tidigare lösningar - 1 - 1 - - 1 2 
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Tabell T 23: EG i nordiska dagstidningar 1993. Värderingar 
(noll-noteringar exkluderade (n angivna)). 

Värdering -3 -2 -1 +1 +2 +3 n= 

Enighet 12 54 14 5 23 3 111 

Solidaritet 8 23 17 3 1 - 52 

Öppenhet 11 19 10 19 38 1 98 

Påverkan 25 56 21 28 55 9 194 

Verklighet 26 57 26 1 34 8 152 

Demokrati 16 47 21 7 5 1 97 

Bra för näringsliv 1 2 - 5 37 8 53 

Bra för vanligt folk - 14 12 17 19 1 73 

Ledarskap 8 39 12 7 19 - 85 

Effektivitet 5 25 11 6 9 2 58 

Lugnande 29 95 64 52 66 6 312 

Positivt 49 109 80 60 82 14 394 

Tabell T 24: EG i nordiska dagstidningar 1993. Värderingar 
(medelvärden; noll-noteringar exkluderade (n angivna)). 

Värdering Politiken HufVudstads-
bladet 

Aftenposten Dagens 
Nyheter 

Enighet -0.83 (47) -1.43 (12) -0.29 (66) -1.10 (21) 

Solidaritet -1.86 (22) -1.00 (9) -1.91 (11) -1.10 (10) 

Öppenhet +0.02 (52) +0.42 (12) 0.96 (24) -1.20 (10) 

Påverkan +0.21 (56) -0.58 (36) -0.33 (43) -0.69 (54) 

Verklighet -0.98 (63) -1.11 (27) -0.67 (36) -0.46 (26) 

Demokrati -1.25 (63) -1.68 (19) -0.67 (12) -1,33 (18) 

Bra för näringsliv +1.32 (19) +1.00 (6) +2.00 (9) +2.16(19) 

Bra för vanligt folk -0.03 (37) +0.50 (14) -0.83 (6) -0.18 (16) 

Ledarskap -0.49 (43) -0.50 (12) -1.31 (13) -1.47 (17) 

Effektivitet -0.88 (16) 0.00 (11) -0.44 (16) -1.53 (15) 

Lugnande -0.51 (96) -0.65 (77) -0.07 (84) -0.60 (57) 

Positivt -0.49(160) -0.74 (68) -0.26(100) -0.38 (66) 
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Tabell T 25. EG i nordisk dagspress 1993: Gruppering efter värderingar 
(antal artiklar och (%) av antal artiklar) 

Värdering Alla Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Stödjande 89 (18) 42 (25) 11 (11) 21 (15) 15 (18) 

Oroande 53 (11) 9 (5) 18 (19) 17 (12) 9 (11) 

Avvisande 190 (39) 78 (47) 36 (38) 40 (29) 36 (43) 

Neutrala 152 (31) 38 (23) 31 (32) 60 (43) 23 (28) 

Totalt 484 167 96 138 83 

493 



Tabell T 25A. EG i nordisk dagspress 1993: Gruppering efter värderingar 
(antal artiklar och (%) av antal artiklar) Nyheter 

Värdering Alla Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Stödjande 53 (18) 26 (24) 9 (16) 9 (10) 9 (17) 

Oroande 35 (12) 6 (6) 10 (18) 13 (15) 6 (11) 

Avvisande 106 (34) 44 (41) 17 (31) 23 (26) 22 (42) 

Neutrala 110 (36) 31 (29) 19 (35) 44 (49) 16 (30) 

Totalt 304 107 55 89 53 

Tabell T 25B. EG i n ordisk dagspress 1993: Gruppering efter värderingar 
(antal artiklar och (%) av antal artiklar) Åsikter 

Värdering Alla Politiken HufVudstads-
bladet 

Aften-
posten 

Dagens 
Nyheter 

Stödjande 36 (20) 16 (17) 2 (5) 12 (25) 6 (20) 

Oroande 18 (10) 3 (4) 8 (20) 4 (8) 3 (10) 

Avvisande 84 (47) 34 (57) 18 (46) 17 (35) 14 (47) 

Neutrala 42 (23) 7 (12) 12 (29) 16 (33) 7 (23) 

Totalt 180 107 55 89 53 
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Utbud, perspektiv och värderingar 
om EU 1996 

Tabell T 26: EU i nordiska dagstidningar 1996. Utrymme (spaltcentimeter och antal artiklar). 

Antal/ Politiken Huvudstads Aften- Dagens 
utrymme bladet posten Nyheter 
Utrymme (spcm) 12.531 9.132 4.595 8.367 
Antal artiklar 241 232 88 199 
Antal artiklar/dag 8,0 7,7 2,9 6,6 
Normerat 
utrymme (spcm) 12.531 15.829 4.779 7.769 

Tabell T 27: EU i nordiska dagstidningar 1996. Placering (antal artiklar, (%) av artiklar samt spaltcentimeter)2 

Placering Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förstasida/artikel 13 (5) 12 (5) 2 (2) 7 (4) 
Inrikessida 55 (23) 57 (25) 10 (11) 75 (38) 
Utrikessida 61 (25) 6 (3) 20 (23) 13 (7) 
Ekonomisida 65 (27) 45 (19) 30 (34) 41 (21) 

Totalt 'Nyheter' 194 (80) 120 (52) 62 (70) 136 (68) 
(spcm) 10.062 (80) 5.679 (62) 3.547 (70) 4.896 (59) 

Ledarsida 23 (10) 77 (33) 15 (17) 32 (16) 
Debattsida 16 (7) 16 (7) 7 (8) 16 (8) 
Kultursida 4 (2) 3 (1) 1 (1) 2 (1) 

Totalt 'Åsikter' 43 (18) 96 (41) 23 (26) 50 (25) 
(spcm) 2.469 (20) 3.433 (38) 1.248 (30) 3.471 (41) 

Övrigt 4 (2) 16 (7) 3 (3) 13 (7) 

Totalt 241 232 88 199 

Vid beräkningen av spaltcentimeter har den indelning följts som återfinns i tabell T 28), dvs att Övrigt inräknas i 
Kultur/övrigt. 
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Tabell T 28: EU i nordiska dagstidningar 1996. Genrer (antal artiklar samt (%) av artiklar). 

Genre Politiken Huvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förstasidesartikel 13 (5) 12 (5) 2 (2) 7 (4) 
Inrikesnyhet 55 (23) 57 (25) 10 (11) 75 (38) 
Utrikesnyhet 61 (25) 6 (3) 20 (23) 13 (7) 
Ekonomi 65 (27) 45 (19) 30 (34) 41 (21) 

Ledare 8 (3) 22 (9) 7 (8) 17 (9) 
Pressgrannar - 52 (22) - 8 (4) 
Insändare 15 (6) 15 (6) 1 (1) 5 (3) 
Krönikor 1 3 (1) 2 (2) 6 (3) 
Redaktionell kommentar - - 6 (7) -

Bakgrund/analys - - 5 (6) 2 (1) 
Debattartiklar 15 (6) 1 (-) 1 (1) 10 (5) 
Kulturartikel/övrigt 8 (3) 19 (8) 4 (5) 15 (8) 

Totalt 241 232 88 199 

Tabell T 29: EU i nordiska dagstidningar 1996. Arenor (antal noteringar och % av i 

Arenor Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Bryssel 44 15 9 27 
Strasbourg 9 1 - 3 
Luxemburg - - 1 2 

EU 'huvudstäder' 53 (53) 16 (50) 10 (27) 32 (52) 

Bonn/Berlin 3 _ 1 3 
Paris 7 - 1 1 
London 6 - 5 1 
Madrid - - - -

Rom 2 1 - -

Dublin 10 2 6 9 
Lissabon 1 - 1 -

Haag - - - -

Aten - - - -

Wien 1 - - -

Övriga europeiska orter 4 2 3 2 

Europeiska orter 34 (34) 5 (16) 17 (44) 16 (26) 

Köpenhamn - - 4 -

Helsingfors 1 - 3 6 
Oslo - 1 - 1 
Stockholm 1 3 1 -

Övriga nordiska orter 2 1 1 1 

Nordiska orter 4 (4) 5 (16) 9 (23) 8 (13) 

Utomeuropeiska orter - (") 1 (3) 2 (5) 1 (1) 

Övriga orter eget land 9 (9) 5 (16) 1 (2) 5 (8) 

Totalt 100 32 39 62 

496 



Tabell T 30: EU i nordiska dagstidningar 1996. Kanaler (antal artiklar och (%) av antalet artiklar). 

Kanaler Politiken Hufvudstads- Aflen- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Hemmaredaktion 84 (35) 132 (57) 30 (34) 95 (48) 
Korrespondent 87 (36) 19 (8) 32 (36) 44 (22) 
Nyhetsbyrå 30 (12) 53 (23) 12 (14) 37 (19) 
Expert 33 (14) 17 (7) 4 (5) 19 (10) 
Övriga kanaler 7 (3) 11 (5) 10 (11) 4 (2) 

Total 241 232 88 199 

Tabell T 31: EU i i nordiska dagstidningar 1996. Källor (antal noteringar och (%) av 

Källor Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU källor 186 (48) 69 (18) 41 (36) 85 (31) 
Egna landet 140 (36) 176 (63) 48 (42) 159 (58) 
Nordiska 8 (2) 24 (9) 15 (13) 11 (4) 
Utanför EU 21 (5) 9 (3) 8 (7) 6 (2) 
Skribenten 31 (8) - (-) 2 (2) 13 (5) 
Övriga 1 (-) 1 (-) - (-) -

Totalt 387 279 114 274 

Tabell T 31 A: EU i nordiska dagstidningar 1996. EU-källor uppdelade, 
(antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Källor Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU källor 186 69 41 85 

varav politiker 57 (31) 13 (19) 15 (37) 18 (21) 
varav tjänstemän 55 (30) 29 (42) 11 (27) 24 (28) 
varav skriftliga källor 41 (22) 17 (25) 8 (20) 25 (29) 
varav intressegrupp 9 (5) 3 (4) 1 (2) - (-) 
varav medier/journalister 12 (6) 4 (6) 4 (10) 12 (14) 
varav experter 8 (4) 3 (4) 2 (5) 5 (6) 
varav övriga EU-källor 4 (2) - (-) - (-) 1 (1) 

Tabell T 31B: EU i nordiska dagstidningar 1996. Nationella källor uppdelade, 
(antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Källor Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella källor 140 176 48 159 

varav politiker 69 (49) 60 (34) 19 (40) 56 (35) 
varav tjänstemän 25 (18) 18 (10) 12 (25) 22 (14) 
varav skriftliga källor 6 (4) 7 (4) 3 (6) 24 (15) 
varav intressegrupp 16 (11) 16 (9) 6 (13) 11 (7) 
varav medier/journalister 18 (13) 62 (35) 3 (6) 21 (13) 
varav experter 6 (4) 11 (6) 4 (8) 24 (15) 
varav övriga nat. källor - (-) 2 (1) 1 (2) 1 (1) 
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Tabell T 31C: EU i nordiska dagstidningar 1996. Nordiska källor uppdelade, 
(antal noteringar). 

Källor Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nordiska källor 8 24 15 11 

varav politiker 3 8 8 3 
varav tjänstemän - 3 - 2 
varav skriftliga källor 1 4 2 2 
varav intressegrupp - 1 - -

varav medier/journalister 2 2 2 4 
varav experter 1 6 3 -

varav övriga nord. källor 1 - - -

Tabell T 32: EU i nordiska dagstidningar 1996. Aktörer I-III ( antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aflen- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU-aktörer 408 (62) 215 (36) 123 (52) 234 (45) 
Nationella aktörer 174 (27) 289 (50) 63 (27) 241 (46) 
Nordiska aktörer 18 (3) 51 (9) 26 (11) 26 (5) 
Internationella aktörer 56 (9) 21 (4) 19 (8) 21 (4) 

Total 656 576 231 522 

Tabell T 33: EU i nordiska dagstidningar 1996. Aktörer ( antal noteringar). Uppdelning på Nyheter (N) och 
Åsikter (Å) 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Å 

EU-aktörer 338 70 166 68 84 39 171 65 
Nationella aktörer 130 46 119 171 41 20 143 97 
Nordiska aktörer 14 2 34 18 24 3 22 4 
Internationella aktörer 46 12 14 7 13 10 18 5 

Totalt 558 598 234 525 

Tabell T 32A: EU i nordiska dagstidningar 1996. EG/EU-aktörer uppdelade. 
(Antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU-aktörer 408 215 123 234 

varav institutioner 253 (62) 142 (66) 72 (59) 152 (65) 
varav medlemsländer 69 (17) 40 (19) 26 (21) 42 (18) 
varav ledande personer 46 (11) 11 (5) 17 (14) 27 (12) 
varav intressegrupper 40 (10) 22 (10) 13 (11) 13 (6) 
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Tabell T 32A(1): EU i nordiska dagstidningar 1996. EU-institutioner uppdelade, (antal 
noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU-institutioner 253 142 72 152 

varav 
EU allmänt 65 (26) 43 (30) 34 (47) 58 (38) 
Europeiska rådet 13 (5) 15 (11) 2 (3) 11 (7) 
Trojkan - 5 (4) - -

Ministerrådet 32 (13) 14 (10) 7 (10) 16 (11) 
Kommissionen 67 (26) 35 (25) 10 (14) 32 (21) 
Parlamentet 34 (13) 5 (4) 2 (3) 7 (5) 
Revisionsrätten - - - 1 (1) 
Ekon/sociala rådet - - - -

COREPER - - - -

Västeuropeiska unionen 4 (2) 1 (1) - 1 (1) 
Europeiska pol.partier 13 (5) 2 (1) 5 (7) 6 (4) 
Domstolen 5 (2) 4 (3) 2 (2) 6 (4) 
Regeringskonferensen 10 (4) 5 (4) 2 (2) 4 (3) 
Ovr. EU-institutioner 10 (4) 13 (9) 8 (11) 10 (7) 

Tabell T 32B: EU i nordiska dagstidningar 1996. Nationella aktörer uppdelade, (antal 
noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella aktörer 174 289 63 241 

varav institutioner 91 (52) 136 (47) 31 (49) 143 (59) 
varav ledande personer 44 (25) 63 (22) 11 (17) 46 (19) 
varav intressegrupper 39 (22) 90 (31) 21 (33) 52 (22) 

Tabell T 32B(1): EU i nordiska dagstidningar 1996. Nationella institutioner uppdelade (antal 
noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella 91 136 31 143 
institutioner 

varav 
staten allmänt 21 49 17 46 
parlament 27 11 7 15 
regering 13 23 - 24 
departement 11 4 - 4 
myndighet 10 15 1 23 
utredning - 4 1 12 
politiskt parti 9 29 3 17 
övriga institutioner - 1 2 2 
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Tabell T 32B(2): EU i n ordiska dagstidningar 1996. Nationella ledande personer uppdelade 
(antal noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nationella 44 63 11 46 
ledande personer 

varav 
politiker 36 60 5 36 
tjänstemän 2 13 4 
experter 4-26 
medier/journalister 2 2 
övriga personer 1 

Tabell T 32B(3): EU i nordiska dagstidningar 1996. Nationella intressegrupper uppdelade 
(antal noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads-
bladet 

Aften-
posten 

Dagens 
Nyheter 

Nationella 
intressegrupper 

39 90 21 52 

arbetsgivarföreningar 
fackliga organisationer 
branschorganisationer 8 
yrkesförbund 2 
miljöorganisationer 1 
konsumentorg. 1 
JA till EU/EMU 
Nej till EU/EMU 12 
allmänheten 11 
övriga intressegrupper 4 

5 
14 
21 

35 
6 

12 
1 

17 
1 

1 
4 

13 
1 1  

5 

Tabell T 32C: EU i nordiska dagstidningar 1996. Nordiska aktörer uppdelade, (antal 
noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Afien- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nordiska aktörer 18 51 26 26 

varav institutioner 11 21 13 12 
nordiska länder 1 18 4 6 
varav ledande personer 4 6 5 2 
varav intresegrupper 2 6 4 6 
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Tabell T 32C(1): EU i nordiska dagstidningar 1996. Nordiska institutioner uppdelade (antal 
noteringar). 

Aktörer Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Nordiska institutioner 11 21 13 12 

staten allmänt 3 13 7 7 
parlament 1 - 1 -
regering 11-2 
departement 1 - - -
myndighet 1 - 1 
utredning 2 6 1-
politiskt parti 2 13 2 

Tabell T 32D: EU i nordiska dagstidningar 1996. Internationella aktörer uppdelade (antal 
noteringar). 

Aktörer Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Internationella aktörer 56 21 19 21 

varav 
enskilda länder 29 9 8 10 
sökarländer' 5 5 11 
GATT/WTO 2 2 1-
OECD, G7 1 
EFTA/EES - - 3 -
NATO 5 12 1 
Europarådet -
Övriga int. aktörer 14 4 4 9 

Tabell T 34: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen i två kategorier 
(antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Politikområden 257 (57) 243 (57) 90 (54) 239 (51) 
Institutioner/ 
relationer 191 (43) 184 (43) 76 (46) 126 (49) 

Tabell T 35: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen - breda politikområden - 'tillväxt, uthållig utveckling, 
utrikes ämnen, sociala frågor samt lagstiftningsfrågor' (antal noteringar och (%) av antalet noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Tillväxt 
Uthållig utveckling 
Utrikes/försvar 
Sociala frågor 
Lagstiftning 

Summa antal noteringar 

95 (36) 141 (59) 
71 (27) 58 (24) 
41 (16) 14 (6) 
32 (12) 23 (10) 
25 (9) 12 (5) 

264 237 

36 (34) 116 (49) 
39 (37) 57 (24) 
12 (11) 15 (6) 
13 (12) 35 (15) 

6 (6) 15 (6) 

106 238 
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Tabell T 36: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen- politikområden (antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Tillväxt/ekon. pol 46 101 17 96 
Handel 22 13 10 7 
Industri (m fou o konkurrens) 23 16 6 7 
Kommunikation 2 3 2 5 
Energi 2 4 1 1 

Jordbruk 17 12 22 16 
Miljö 33 8 3 12 
Invandring 1 3 - 1 
Arbetsmarknad 19 30 10 23 
Regionalpolitik 2 8 3 6 

Socialpolitik 11 13 3 24 
Konsument 14 3 5 3 
Kultur 5 3 3 5 
Utbildning/ 
forskning 1 1 2 2 

Rättsväsen 25 3 6 15 

Utrikes/försvar 41 14 12 15 

Summa antal noteringar 264 237 106 238 

Tabell T 36A: EU i nordiska dagstidningar 1996. Tillväxt/ekonomisk politik uppdelade (antal 
noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Tillväxt/ekon. politik 46 101 17 96 

Ekonomisk tillväxt/ 
marknadskrafter 9 8 2 10 
Finanspolitik 2 5 1 3 
Penningpolitik - - 6 
EMU/ERM 35 88 14 77 

Tabell T 36B: EU i nordiska dagstidningar 1996. Handelspolitik uppdelat (antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Handel 22 13 10 7 

Allmän handelspolitik 1 _ 1 
GATT/WTO 7 3 2 
USA 5 - 1 1 
Japan - - -

EFTA/Norden 1 7 5 2 
Central/Östeuropa 2 2 -

U-länder 3 - 2 
Tekniska handelshinder 1 - 1 
Övrig handelspolitik 2 1 2 
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Tabell T 36 C: EU i nordiska dagstidningar 1996. Energipolitik uppdelat (antal 
noteringar). 

Ämnen Politiken Huvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Energi 2 4 1 1 

Allmän energipolitik 1 - - 1 
Olja 1 - -

Gas 1 3 1 -

Kärnkraft - - -

Övrigt -

Tabell T 36D: EU i nordiska dagstidningar 1996. Jordbrukspolitik uppdelat (antal 
noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Jordbruk 17 12 22 3 

Allmän j ordbrukspolitik 14 7 5 1 
Skogsbruk 3 - 2 
Fiske 3 1 17 -

Övrigt 1 - -

Tabell T 36E: EU i nordiska dagstidningar 1996. Miljöpolitik uppdelat 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Miljö 33 10 4 12 

Allmän miljöpolitik 31 8 1 10 
Naturskydd 2 2 3 -

Övrigt - - 2 

Tabell T 36F: EU i n ordiska dagstidningar 1996. Arbetsmarknadspolitik 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Arbetsmarknad 19 30 10 23 

Allmänt arbetsmarknad 9 4 3 8 
Arbetslöshet 13 16 1 11 
Arbetskraftsrörlighet - 2 1 
Fackliga organisationer - - -

Arbetsmiljö 1 3 2 1 
Jämställdhet 4 7 1 2 
Övrigt - 1 -
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Tabell T 36 G: EU i nordiska dagstidningar 1996. Utrikespolitik mm 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Utrikes/försvar 41 14 12 15 

Utrikespolitik 20 4 8 2 
Säkerhetspolitik 4 9 4 6 
Biståndspolitik 6 1 - 2 
Försvarspolitik 9 - - 4 
Övrigt 2 - - 1 

Tabell T 37: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen - institutioner och relationer 
(antal noteringar och (%) av antal noteringar). 

Ämnen Politiken Huvudstads Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU institutioner 41 (21) 16 (9) 5 (7) 21 (17) 
EU fördrag 17 (9) 4 (2) 3 (4) 16 (13) 
EU förändringar 35 (18) 29 (16) 9 (12) 13 (10) 

Institutioner eget land 
(inkl intressegrupper) 23 (12) 57 (31) 3 (4) 28 (22) 
EU relation eget land 37 (19) 41 (22) 25 (34) 23 (18) 

Institutioner grannland 
(inkl intressegrupper) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 4 (3) 
EU relationer 
grannland 2 (1) 16 (9) 8 (11) 4 (3) 

EU relation övriga 30 (16) 16 (9) 20 (27) 17 (13) 
Övrigt 3 (2) 5 (3) - (-) - (-) 

Total 191 185 74 126 

Tabell T 37A: EU i nordiska dagstidningar 1996. EU:s institutioner uppdelade 
(antal noteringar). 

Ämnen 

EU:s institutioner 

EU allmänt 
Parlamentet 
Europeiska rådet 
Ministerrådet 
Kommissionen 
EU-domstolen -
WEU 
Revisionsrätten 
EBRD 
Övriga EU-inst 

Politiken Hufvudstads- Aften-
bladet posten 

41 16 5 

5 4 _ 

23 8 
1 

1 

1 
9 1 

1 

1 2 2 
1 - -

1 _ 1 

Dagens 
Nyheter 

21 
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Tabell T 37B: EU i nordiska dagstidningar 1996. EU fördrag uppdelade 
(antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU fördrag 17 4 3 16 

Romfördraget 1 
Inre marknaden 8 3 3 12 
Maastrichtfördraget 3 1-3 
Edinburgavtalet 6 

Tabell T 37C: EU i nordiska dagstidningar 1996. EU:s förhandlingar mm (antal noteringar). 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

EU förhandlingar/ 35 29 9 13 
förändringar 

Medlemsförhandlingar -
Regeringskonferensen 13 9 3 4 
EU:s utvidgning 8 13 2 4 
EU:s fördjupning 14 7 4 5 

Tabell T 37D: EU i nordiska dagstidningar 1996. Institutioner eget land uppdelade 

Ämnen Politiken HufVudstads- Afien- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Institutioner eget land 
(inkl intressegrupper) 23 57 3 28 

Offentlighet/ 
yttrandefrihet - - - 1 
Folkomröstning 7 1 1 11 
Opinionsundersökning 1 - 2 
EU-nämnd (motsv) - - - 2 
Val till EU-institution - 37 - 1 
Ja till EU 2 111 
Nej till EU 4 3 13 
Övriga inst. eget land 10 14 - 7 

Tabell T 37E: EU i nordiska dagstidningar 1996. Institutioner grannland 

Ämnen Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Institutioner 
grannland 3 114 
(inkl intresse 
-grupper) 

Offentlighet/ 
yttrandefrihet -
Folkomröstning - - 1 -
Opinions
undersökning 2 - - 1 
EU-nämnd (motsv) - - - 1 
Ja till EU -
Nej till EU 1 
Övriga inst. grannland - 1 - 2 
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Tabell T 37F: EU i nordiska dagstidningar 1996. EU:s relationer övriga länder (än eget land 
och grannländer) (antal noteringar). 

Ämnen 

EU relation övriga 

EU:s relationer 
medlemsländer 
EU:s relationer 
EFTA/EES 
EU:s relationer 
sökarländer 
EU:s relationer 
Central- o Östeuropa 
EU:s relationer u-länder 
EU:s relationer övriga länder 

Politiken Hufvudstads- Aften-
bladet posten 

30 

17 

16 

9 

1 

2 

2 
2 

20 

13 

4 

2 

1 

Dagens 
Nyheter 

17 

12 

Tabell T 38: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ämnen - institutioner och relationer: Europa-fokus, nationellt 
fokus, grannlandsfokus, externt fokus (antal noteringar och (%)). 

Ämnen 

Institutioner/ relationer 

Politiken Hufvudstads-
bladet 

Aften-
posten 

Dagens 
Nyheter 

Europa-fokus 123 (57) 65 (31) 37 (41) 67 (49) 
Nationellt fokus 60 (31) 98 (53) 28 (38) 51 (40) 
Grannlands-fokus 5 (3) 17 (9) 9 (12) 8 (6) 
Externt fokus 13 (7) 7 (4) 7 (9) 5 (4) 
Övrigt 3 (1) 5 (3) - (-) - (-) 

Total 191 185 74 126 

Tabell T 39: EU i nordiska dagstidningar 1996. Rumsliga bestämningar (antal noteringar och (%) av 
noteringar). 

Rumsliga bestämningar Politiken Hufvudstads- Afien- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Regionalt perspektiv 4 (1) 23 (5) 4 (2) 9 (2) 
Nationellt 125 (29) 170 (36) 42 (25) 132 (35) 
Nordiskt 23 (5) 65 (13) 24 (14) 35 (9) 
Europeiskt 229 (53) 201 (43) 77 (46) 178 (47) 
Globalt 49 (11) 11 (2) 20 12) 28 (7) 

Totalt 430 470 167 382 

Tabell T 40: EU i nordiska dagstidningar 1996. Tidsbestämningar framåt (antal noteringar och (%) av 
noteringar). 

Tid framåt Politiken Huvudstads Afienposten Dagens 
bladet Nyheter 

nuet 209 (56) 199 (54) 77 (54) 153 (48) 
nära framtid 78 (21) 74 (20) 32 (22) 62 (19) 
medellångt perspektiv 77 (21) 90 (25) 26 (18) 92 (29) 
långt perspektiv 7 (2) 3 (i) 7 (5) 8 (3) 
generationsperspektiv 1 (-) 1 (-) 1 (1) 3 (1) 

Total 372 367 143 318 
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Tabell T 41: EU i nordiska dagstidningar 1996. Tidsbestämningar bakåt (antal noteringar och (%) av 
noteringar). 

Tid bakåt Politiken HufVudstads- Aftenposten Dagens 
bladet Nyheter 

Nyss 42 (24) 43 (34) 20 (26) 51 (39) 
medellångt bakåt 86 (49) 43 (34) 36 (46) 60 (45) 
långt bakåt 34 (20) 23 (18) 13 (17) 17 (13) 
efterkrigstid 8 (5) 13 (10) 8 (10) 10 (8) 
förkrigstid 4 (2) 3 (2) 1 (1) 4 (3) 

Total 174 125 78 132 

Tabell T 42: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ideologiska perspektiv 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Ideologier Politiken Huvudstads Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

Enighet 99 (29) 86 (24) 40 (28) 93 (30) 
Inflytande 48 (14) 19 (5) 16 (11) 24 (8) 
Demokratisering 34 (10) 12 (3) 5 (3) 11 (5) 
Materialism 63 (18) 101 (28) 29 (20) 82 (27) 
Alternativ 28 (8) 15 (4) 15 (10) 14 (5) 
Nationalism 69 (20) 128 (35) 40 (28) 77 (26) 

Totalt 341 361 145 301 

Tabell T 43: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ideologiska perspektiv I uppdelade på nyheter (N) och åsikter 
(N) (antal noteringar). 

Ideologier Politiken HufVudstads- Aften Dagens 
bladet posten Nyheter 

N Å N Å N Å N Å 
Enighet 67 11 31 23 20 4 55 23 
Inflytande 30 7 7 5 7 6 11 5 
Demokratisering 13 12 1 5 - 2 3 3 
Materialism 36 2 47 20 17 3 31 14 
Alternativ 15 6 3 6 4 7 7 1 
Nationalism 21 5 19 44 8 4 18 17 

Totalt 225 211 82 184 
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Tabell T 44: EU i nordiska dagstidningar 1996. Ideologiskt perspektiv I över Ämnesgrupp I - politikområden 
och institutioner/relationer 
(antal noteringar). 

P O L I T I K O M R Å D E N  +  I N S T I T U T I O N E R / R E L A T I O N E R .  

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr/ Europa Grannl Nation. 
(alla) växt utv ext 
Enhet/inflytande 
demokratisering 84 87 39 20 34 64 4 26 

Materialism/ 
Nationalism 183 43 9 4 2 27 4 29 

Alternativ 4 5 3 1 7 12 1 15 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Politiken) växt utv 
Enhet/inflytande 
demokratisering 22 40 15 10 19 29 1 4 

Materialism/ 
Nationalism 30 5 1 3 2 15 1 8 

Alternativ - 2 - 1 5 8 4 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Huvudstads växt utv 
bladet) 
Enhet/inflytande 
demokratisering 21 19 7 4 2 12 15 

Materialism/ 
Nationalism 91 12 3 - - 5 19 

Alternativ 3 1 1 - - 1 1 2 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Aftenposten) växt utv 
Enhet/infly tände 
demokratisering 10 8 3 3 4 6 2 2 

Materialism/ 
Nationalism 11 11 2 1 - 3 2 2 

Alternativ - 1 1 - 1 1 7 

Ideol perspektiv Till Uthåll Social Lag Utr Europa Grannl Nation. 
(Dagens växt utv 
Nyheter) 
Enhet/inflytande 
demokratisering 31 20 14 3 9 17 1 5 

Materialism/ 
Nationalism 51 17 3 - - 4 1 -

Alternativ 1 1 1 - 1 2 2 
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Tabell T 45: EU i nordiska dagstidningar 1996. Problemperspektiv I-III 
(antal noteringar och (%) av noteringar). 

Problematisk situation Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Förlust av värde 34 (9) 31 (9) 10 (8) 28 (10) 
Behov av värde 61 (16) 88 (27) 22 (17) 39 (14) 
Konflikt 60 (16) 32 (10) 24 (18) 40 (15) 
Obestämbar situation 46 (12) 73 (22) 26 (20) 47 (17) 
Blockering 44 (12) 19 (6) 15 (11) 25 (9) 
Steg mot en lösning 70 (19) 62 (19) 22 (17) 61 (23) 
Förnekande av 
problematisk situation 25 (7) 15 (5) 1 (1) 11 (4) 
Konsekvenser av 
tidigare lösningar 32 (9) 10 (3) 12 (9) 18 (7) 

Totalt 372 330 132 269 

Tabell T 46: EU i nordiska dagstidningar 1996. Problemperspektiv I 
(antal noteringar) uppdelade på Nyheter (N) och Åsikter (Å) 

Problematisk Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
situation bladet posten Nyheter 

N Ä N Å N Å N Å 

Förlust av värde 17 9 9 12 6 2 12 14 
Behov av värde 25 15 32 41 3 5 10 15 
Konflikt 43 2 10 9 10 4 25 2 
Obestämbar situation 30 4 23 25 11 7 20 9 
Blockering 
Steg mot en lösning 
Förnekande av 

18 
44 

3 
6 

5 
30 

1 
15 

5 
15 

3 
3 

8 
38 

5 
10 

problematisk situation 
Konsekvenser av 

6 2 4 3 1 - 4 4 

tidigare lösningar 4 5 1 1 5 1 11 2 

Totalt 187 46 114 107 56 25 128 61 
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Tabell T 47: EU i nordiska dagstidningar 1996. Problemperspektiv I över Ämnesgrupp I - politikområden och 
institutioner/relationer (antal noteringar). 

P O L I T I K O M R Å D E N  +  I N S T I T U T I O N E R / R E L A T I O N E  

Problemperspektiv/ Ämnesgrupp 

Alla Till
växt 

Uthåll 
utv 

Soc Lagst Utr/ Eur 
ext 

Gr Nat 

Förlust av värde 32 15 10 1 5 13 - 2 

Behov av värde 54 22 11 7 7 19 1 19 

Konflikt 41 23 3 6 5 16 4 11 

Obestämbar situation 44 16 7 - 10 23 5 20 

Blockering 14 13 3 1 2 7 1 6 

Steg mot en lösning 61 27 18 12 12 22 - 7 

Förnekande av 
problematisk situation 7 5 1 - 2 6 - 2 

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 5 4 2 2 _ 3 2 9 

Politiken Till
växt 

Uthåll 
utv 

Soc Lagst Utr/ 
ext 

Eur Gr Nat 

Förlust av värde 7 4 1 - 5 8 - 1 

Behov av värde 3 10 4 3 5 11 - 19 

Konflikt 13 9 2 5 4 7 - 5 

Obestämbar situation 7 3 3 2 4 10 2 2 

Blockering 4 8 1 - 2 5 - 1 

Steg mot en lösning 16 8 5 4 5 11 - -

Förnekande av 
problematisk situation - 3 1 - 2 2 - -

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 2 1 - - - 2 - 4 

Hufvudstadsbladet Till
växt 

Uthåll 
utv 

Soc. Lagst Utr / 
ext 

Eur Gr 

Förlust av värde 13 4 1 - - 2 -

Behov av värde 36 7 7 3 1 5 - 1 

Konflikt 10 4 1 - - - -

Obestämbar situation 17 4 2 - 1 8 -

Blockering 3 - - - - - -

Steg mot en lösning 27 5 2 2 - 3 -

Förnekande av 
problematisk situation 3 1 . . _ 1 _ 

Nat 

1 
13 

4 

16 

2 

6 

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 
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Aftenposten Till- Uthåll Soc. Lagst Utr/ Eur Gr Nat 
växt utv ext 

Förlust av värde 6 1 - 1 -

Behov av värde 11 - 1 1 3 

Konflikt 5 5 - - - 1 

Obestämbar situation 3 5 1 - 3 3 1 1 

Blockering 2 2 1 - 12-2 

Steg mot en lösning 62 34 2 2 -

Förnekande av 
problematisk situation 1 - - - 1 -

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 1 - - - - 1 4 

Dagens Nyheter Till- Uthåll Soc. Lagst Utr/ Eur Gr Nat 
växt utv ext 

Förlust av värde 12 4 7 1 - 2 -

Behov av värde 14 6 - - 1 2 -

Konflikt 12 5 - - - 6-1 

Obestämbar situation 17 4 1 - - 4 1 

Blockering 5 3 1 1 - - - 3 

Steg mot en lösning 12 12 8 2 1 7 - 1 

Förnekande av 
problematisk situation 3 2 - - - 3 -

Konsekvenser av 
tidigare lösningar 5 3 12 - 11-
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Tabell T 48: EU i nordiska dagstidningar 1996. Värderingar 
(noll-noteringar exkluderade (n angivna)). 

Värdering -3 -2 -1 +1 +2 +3 n= 

Enighet 23 72 41 21 34 - 191 

Solidaritet 4 25 21 3 5 - 58 

Öppenhet 3 27 8 24 41 3 106 

Påverkan 10 39 26 41 38 2 166 

Verklighet 21 79 38 17 33 2 190 

Demokrati 10 20 10 5 1 1 47 

Bra för näringsliv 3 11 13 20 44 - 71 

Bra för vanligt folk 2 27 17 36 34 3 119 

Ledarskap 9 22 7 22 37 4 101 

Effektivitet 8 26 15 4 9 - 52 

Lugnande 21 150 85 90 55 2 383 

Positivt 31 109 119 139 81 5 479 

Tabell T 49: EU i nordiska dagstidningar 1996. Värderingar (medelvärden; noll-noteringar exkluderade (n 
angivna)). 

Värdering Politiken HufVudstads-
bladet 

Aftenposten Dagens 
Nyheter 

Enighet -0.90 (87) -0.54 (35) -1,24 (25) -0.84 (44) 

Solidaritet -1.38 (24) -1.00 (12) -1.78 (9) -0.69 (13) 

Öppenhet +1.03 (40) -0.20 (25) +0.09 (22) +0.32 (19) 

Påverkan +0.34 (41) -0.07 (45) -0.06 (16) -0.39 (54) 

Verklighet -1.39 (75) -0.21 (56) -1.14 (21) -0.81 (37) 

Demokrati -1.62 (21) -1.67 (12) -0.50 (2) -1.75 (12) 

Bra för näringsliv +0.96 (23) +0.69 (29) -0.64 (14) +1.24 (25) 

Bra för vanligt folk +0.33 (39) +0.03 (40) +0.46 (11) +0.59 (29) 

Ledarskap +0.08 (50) +0.65 (20) 0.00 (11) +0.68 (19) 

Effektivitet -2.00 (18) -0.83 (12) -0.89 (9) -0.65 (25) 

Lugnande -0.17(132) -0.71 (115) -0.87 (45) -0.45 (111) 

Positivt -0.27 (173) -0.05 (128) -0.62 (52) -0.23 (131) 
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Tabell T 50. EU i nordisk dagspress 1996: Gruppering efter värderingar (antal artiklar och (%) av antal 
artiklar) 

Värdering Alla Politiken HufVudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Stödjande 98 (16) 36 (18) 23 (14) 6 (9) 26 (17) 

Oroande 129 (22) 42 (20) 48 (28) 12 (18) 27 (18) 

Avvisande 177 (30) 66 (32) 39 (23) 25 (37) 47 (31) 

Neutrala 198 (32) 61 (30) 59 (35) 24 (36) 54 (35) 

Totalt 595 205 169 67 154 

Tabell T 50A. EU i nordisk dagspress 1996: Gruppering efter värderingar 
(antal artiklar och (%) av antal artiklar) Nyheter 

Värdering Alla Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Stödjande 60 (18) 27 (17) 15 (18) 4 (9) 14 (13) 

Oroande 78 (12) 32 (20) 17 (21) 9 (19) 20 (19) 

Avvisande 117 (34) 54 (33) 17 (21) 16 (34) 30 (28) 

Neutrala 144 (36) 49 (30) 34 (41) 18 (38) 43 (40) 

Totalt 399 162 83 47 107 

Tabell T 50A. EU i nordisk dagspress 1996: Gruppering efter värderingar 
(antal artiklar och (%) av antal artiklar) Åsikter 

Värdering Alla Politiken Hufvudstads- Aften- Dagens 
bladet posten Nyheter 

Stödjande 31 (20) 9 (21) 8 (5) 2 (10) 12 (26) 

Oroande 51 (10) 10 (23) 31 (20) 3 (15) 7 (15) 

Avvisande 60 (47) 12 (28) 22 (46) 9 (45) 17 (36) 

Neutrala 54 (23) 12 (28) 25 (29) 6 (30) 11 (23) 

Totalt 196 43 86 20 47 
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1 Ja g har här valt att sätta Politiken som norm, dvs att beräkna hur många spaltcentimeter av EG/EU-material som de 
andra tidningarna skulle ha om man hade lika stort totalt utrymme som Politiken, men samma faktiskt uppmätta andel 
som tidigare. Hufvudstadsbladets normerade utrymme blir således 26/15 x 'verkligt utrymme', Aftenpostens 26/25 x 
'verkligt utrymme, DN:s 26/28 x 'verkligt utrymme'. 
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