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Sammanfattning 
Abstract 
Sedan Sverige blev medlem i EU har det anordnats val till Europaparlamentet vid tre tillfällen. 
Valdeltagandet som redan 1995 var lågt har sedan minskat ännu mera. Ett lågt valdeltagande 
riskerar att undergräva Europaparlamentets legitimitet men också att underminera den 
representativa demokratin. Fyra orsaker till det låga valdeltagandet har lyfts fram som 
förklaringsvariabler i svensk forskning. Denna uppsats fokuserar på den fjärde, massmedias roll. 
 
Syftet med studien är att undersöka i vilken mån dagspressen tar sitt demokratiska ansvar och 
studien försöker besvara två frågeställningar: I vilken utsträckning uppfyller dagspressen de krav 
som demokratiteorin ställer med avseende på dagspressens roll som informationsförmedlare, 
arena för politisk debatt och som självständig opinionsbildare vid valen till Europaparlamentet? 
Samt i vilken utsträckning har detta förändrats mellan de tre olika valperioderna och vad kan dessa 
förändringar bero på? Studien analyserar artiklar som nämner Europaparlamentet i text från 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Norrländska socialdemokraten under 22 
dagar innan valdagen samt valdagen vid samtliga tre valtillfällen. 
 
Resultaten från studien visar att dagspressen tar sitt demokratiska ansvar. Mångfald i 
bevakningens karaktär och ämnen samt ett stort antal aktörer och en självständig dagspress 
uppfyller demokratiteorins krav. Det finns dock brister, framför allt på granskande och 
pedagogiska artiklar. Dagspressen uppvisar en oavbruten minskande trend i bevakningen från 
1995 och framåt. Främst är det mindre artiklar som är skrivna av journalister och nyhetsbyråer som 
minskar. De är även informativa och refererande. Slutsatsen blir därmed att bevakning procentuellt 
har blivit mindre men mer kvalitativ, men om denna minskning beror på en mindre intensiv 
valrörelse eller minskat intresse från dagspressen kan tyvärr ej härledas från resultaten. 



Ledarartiklar och debattartiklar uppvisar även de en minskande trend vilket torde betyda att 
dagspressen har blivit mindre intresserade av att väcka opinion i frågo r gällande 
Europaparlamentsvalen, det finns dock undantag. 
 
I övrigt har jag funnit trender som till exempel minskat användande av opinionsundersökningar, 
en alltmer positiv bild av Europaparlamentet och personvalets genomslag i dagspressen. Studien 
visar även hur komplex bilden av påverkan mellan dagspressens, politikernas och medborgarnas 
agenda egentligen är. Till sist visar studien att dagspressen systematiskt fokuserar på politiska 
partier och aktörer vars ideologiska inriktning är den samma som mediet ifråga, gällande både 
publicerandet av debattartiklar och i den vanliga rapporteringen. Trenden kvarstår om endast den 
objektiva delen av tidningen analyseras, vilket visar vikten av ett massmedialt landskap där olika 
ideologiska inriktningar existerar.  
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1 Inledning 
 
 Sedan Sverige blev medlem i Europeiska Unionen har det tre gånger anordnats val till det 
Europeiska parlamentet, ett extrainsatt 1995, ett 1999 och ett 2004. Vid samtliga val har det 
låga valdeltagandet väckt oro. Vilka kan följderna bli vid ett lågt valdeltagande? Ett lågt 
valdeltagande riskerar att sammansättningen av förtroendevalda inte blir representativt för 
medborgarna och därmed att de förtroendevalda kan ha åsikter som skiljer sig från majoriteten 
av medborgarna. Detta undergräver naturligtvis den demokratiska legitimiteten för den 
folkvalda församlingen.1 Men det låga valdeltagandet kan säkerligen rymma fler allvarliga 
problem, som till exempel en känsla av främlingskap bland väljare vilket skulle kunna leda till 
en misstro mot hela vårt politiska system. Att påstå att ett mycket lågt valdeltagande är ett 
allvarligt hot mot vår demokrati är inte att överdriva. 
 
I den offentliga utredning som regeringen tillsatte för att utvärdera valet till 
Europaparlamentet 1999 (SOU 2000:81), framhölls framför allt fyra orsaker till det låga 
valdeltagandet: Bristande engagemang i EU-frågor, EU-motståndets politisering, partiernas 
aktivitet, eller rättare sagt inaktivitet och till sist massmedias roll.  
 
Denna uppsats kommer att koncentrera sig på massmedias roll och hur massmedias bevakning 
av Europaparlamentsvalen har förändrats från 1995 till 2004. Att massmedia innehar en 
mycket viktig roll betonas i flera utredningar2 men tidigare forskning har visat att man inte 
ska överskatta massmedias roll utan den skall istället ses som ett komplement till det 
medborgerliga engagemanget. Men när massmedia bevakar den Europeiska Unionen så ställs 
den inför nya svårigheter och krav.3 Kunskaper kring hur EU fungerar torde ses som 
bristfällig hos en stor del väljare men även hos journalister och politiker.4 För att väljarna 
skall kunna tillgodogöra sig informationen krävs en balans mellan information och kunskap. I 
Göteborgs Universitets SOM undersökningar från 1995 och 1999 svarade 72 procent (1995) 
respektive 68 procent (1999) av de som avstod från att rösta att de inte var ”tillräckligt insatta 
i vad europaparlamentsvalet handlar om” som ett av de viktigaste skälen till att de avstod.5 
 
Att något bör göras för att öka engagemanget kring europaparlamentsvalen är de flesta 
forskare och politiker överens om, men åt vilket håll går utvecklingen egentligen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 SOU 2000:81, Valdeltagande och Europaparlamentsval. S. 9f. 
2 Se bland annat Lithner samt Benulf et. al. (2000) i deras rapporter i SOU 2000:81, Valdeltagande och 
Europaparlamentsval eller Sjölin, Mats ”Massmedia och opionionsbildning” och Jerneck, Magnus ”Demokrati 
och internationalisering”  i Jernecks Den moderna demokratins problem (1994) 
3Palm, Göran (2000), I nationens och marknadens intresse. Journalister, nyhetskällor och EU.journalistisk. 
Doktorsavhandling framlagd vid institutionen för journalistisk och masskommunikation vid Göteborgs 
Universitet. S. 45 
4 Dahlgren, Peter (1999), ”EU, medborgarkultur och mediernas demokratiska uppgift” i SOU 1999:126 
Politikens medialisering. S. 139ff. 
5Bennulf, Martin et. Al.  (2000) “Vem bryr sig?” i SOU 2000:81, Valdeltagande och Europaparlamentsval. S. 
57 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att visa i vilken utsträckning som dagspressen i Sverige ger 
väljarna möjlighet att kunna möta de krav som demokratiteorier ställer på väljare och hur 
dessa möjligheter har förändrats. Med detta som utgångspunkt ska jag beskriva bevakningen 
av europaparlamentsvalen i dagspressen samt att försöka se trender och klarlägga orsakerna 
till dessa trender. En naturlig konsekvens av detta syfte är även att försöka klarlägga vilka 
krav vi bör ställa på massmedias Europaparlamentsbevakning utifrån demokrati teori, samt i 
vilken mån massmedia uppfyller dessa krav. Det vill säga om dagspressen tar sitt 
demokratiska ansvar avseende Europarlamentvalsbevakningen. 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 

• I vilken utsträckning uppfyller dagspressen de krav som demokratiteorin ställer med 
avseende på dagspressens roll som informationsförmedlare, arena för politisk debatt 
och som självständig opinionsbildare vid valen till Europaparlamentet? 

 
• I vilken utsträckning har detta förändrats mellan de tre olika valperioderna och vad 

kan dessa förändringar bero på? 
 
 
 

1.2 Metod, material och avgränsningar 
 
Studier har tidigare gjorts av massmedias bevakning av Europaparlamentsvalen 1995 och 
19996, men på grund av att mitt urval av medier är annorlunda samt att vissa dimensioner ej 
tas upp i de andra studierna, har jag valt att studien ska innefatta alla tre valen. Även det 
faktum att Alexa Robertsons undersökning är baserad på hela EU bevakningen och att Debra 
Johanssons studie inte tar hänsyn till regional/lokal press och ej heller vissa teoretiska 
dimensioner i beaktning samt det faktum att jag har undersökt samtliga tre valperioder 
motiverar min undersökning. I studien analyseras artiklar som publicerats i valda medier 
under 23 dagar vid samtliga tre valtillfällen, det vill säga 22 dagar innan valdagen samt själva 
valdagen. Valet av denna tidsrymd är baserat på att själva valkampanjen intensifieras kraftigt 
under dessa veckor, men begränsningen görs även av skälet att försöka begränsa studiens 
omfattning. Naturligtvis innebar denna begränsning att vissa artiklar som är relevanta för 
undersökningen inte kom med, men eftersom perioden är densamma för alla tre valtillfällena 
och studien betonar förändringen mellan dessa perioder anser jag att detta bortfall är 
acceptabelt. Urvalet av medier skedde enligt följande kriterier: upplagastorlek, geografisk 
spridning och ideologisk inriktning samt att urvalet skall innefatta både kvälls- och 
morgonpress och regional- och rikspress. Medierna som ingick i analysen var följande:7 
 
Storstadsmorgontidning  publiceras 7 dgr i veckan, mest prenumeration. 
Dagens Nyheter   Stockholmsbaserad: liberal: upplaga 353 000, 410 000 på sön. 
Svenska Dagbladet  Stockholmsbaserad: oberoende konservativ: upplaga 158 000 

                                                 
6 Se  Robertson, Alexa (2000). Depictions of the European Union in 19 swedish media, 10 may- 20 june and 1 – 
14 November 1999. Stockholm: Department of Political Science, Stockholm University.  Och  Johansson, Debra 
(1999). En ganska dålig nyhet – EU-bevakningen i svenska medier inför valet 1999. Sundsvall : 
Demokratiinstitutets rapport, 12/99. 
7 Upplaga siffror är från 1998 hämtade från Alexa Robertsons studie, s. 6f 
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Regional morgontidning  Publiceras oftast 6 dgr i veckan, mest prenumeration. 
Norrländska Socialdemokraten  Socialdemokratisk: upplaga 39 200 
 
Nationell kvällspress  Publiceras 7 dgr i veckan, ej prenumeration. 
Aftonbladet   Stockholmsbaserad: socialdemokratisk: upplaga 397 200,  
   502 000 på sön. 
 
Tillgång till medierna gavs genom Mikrofilm för valen 1995 och 1999 samt i tryckt format för 
valet 2004. De artiklar i dessa medier som nämnde Europaparlamentet, frågor som rör 
Europaparlamentet och europaparlamentsledamöter/kandidater, själva valet eller kandidaterna 
kom att beaktas i denna studie. Denna avgränsning är väldigt viktig och den skiljer sig ifrån 
studierna av Alexa Robertson och Debra Johansson, där de har analyserat alla artiklar som rör 
EU. I denna studie analyseras alltså endast artiklar som har en direkt koppling till 
Europaparlamentet. Detta val kan säkerligen bli en källa till kritik men jag motiverar denna 
avgränsning med att syftet med studien är att förstå vilka möjligheter dagspressen ger väljarna 
att nå en upplyst förståelse8 om europaparlamentsvalen. Det vill säga möjligheten för väljaren 
att få relevant information och kunskap, mångfald av åsikter och ställningstaganden för att 
sedan självständigt kunna bilda sig en egen uppfattning och göra ett medvetet val. Artiklarna 
kodas sedan efter en kodbok9 som tar upp faktorer som storlek, positionering, ämne, källa, 
men även andra variabler som skall försöka ge svar på demokratiteoretiska aspekter på 
Europarlamentsbevakningen. Dessa variabler är uppdelade i tre roller som massmedia kan 
anses ha i den moderna demokratin10, nämligen informationsförmedlare, arena för politisk 
debatt och självständig opinionsbildare. Dessa tre roller blir ”metakategorier” med mer 
specificerande variabler under varje ”metakategori”. Rollen som informationsförmedlare 
undersöks av variabler som till exempel informativa kontra kunskapsgivande artiklar. 
Kategorin ”Arena för politisk debatt” innehåller variabler som aktörer, typ av aktör, 
upphovsman till artikel, initiativtagare eller skäl till artikel (t ex journalist, händelse, politiker 
etc). Rollen som opinionsbildare innehåller variabler som omfattning av värderande artiklar, 
granskande artiklar, omfattning av debatt, karaktär på värdering, omfattning av granskande 
artiklar etc. Metakategorierna härleds från teoriavsnittet och presenteras utförligare i 
undersöknings designen, kap 4.1., tillsammans med variablerna i kodboken. Vissa variabler i 
kodboken kommer att ha samma utformning som Robertsons (2000) och Debra Johanssons11 
studier, för att dessa på så sätt ska kunna jämföras med denna studie som ett reliabilitetstest. 
Totalt analyserades 255 tidningar och 1 832 objekt kodades.  2 procent av dessa objekt kom 
även att skrivas ut för att sedan omkodas av annan student för att sedan jämföras med min 
kodning och därmed fungera som ett reliabilitetstest.  
 
Frågor formulerade kring studiens resultat ställdes även till chefredaktörer på de politiska 
redaktionerna samt ansvariga utgivare vid de valda medierna för att ge dessa aktörer möjlighet 
att förklara förändringar och trender. Studien betonar jämförelsen mellan de olika valen i form 
av omfattning och bild av Europaparlamentet.  
 
I definierandet av min teoretiska referensram använde jag mig utav teorier och resonemang av 
Robert A. Dahl och David Held som ändå bör ses som mainstream och ledande inom 
demokratiteori. Jürgen Habermas och Peter Dahlgrens teorier klarlägger medias roll som 
offentlig sfär. För att precisera vilka krav väljare bör kunna ställa på massmedia använde jag 

                                                 
8 Jag förklarar begreppet upplyst förståelse i teorikapitlet samt konsekvenserna av detta begrepp. 
9 Se appendix A, kodbok. 
10 Se vidare resonemang i teorikapitel. 
11 Johansson (1999) 
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mig utav Sören Holmbergs teorier. Jag har även använt mig utav flera teorier och tankar från 
forskare inom disciplinen massmedia och kommunikation, vars ämnesområde är nära 
förknippat med denna uppsats, som till exempel Walter Lippman, Graham Murdoch 
(Professor i politisk ekonomi från Storbritannien) samt Göran Palm som är verksam vid 
Göteborgs universitet. Mats Sjölin, Peter Berglez, Anders Lithner med flera är andra erkända 
svenska statsvetare vars bidrag i olika SOU har använts i denna uppsats. Även arbeten av 
Kent Asp används i denna uppsats. Samtliga forskare anser jag kan beskrivas som mainstream 
och ledande, nationellt men även i vissa fall internationellt, inom respektive disciplin. Att 
skapa en översiktlig teoretisk referensram över ett så brett ämne som demokratiteori medför 
naturligtvis många problem. Min teoretiska referensram gör inget anspråk på att vara en 
komplett referensram över demokratiteorins krav på massmedia utan ett försök att enkelt och 
kortfattat sammanfatta en referensram som kan accepteras utav huvuddelen av de verksamma 
inom detta område. 

1.3 Disposition 
  
Uppsatsen är indelad i först ett teori avsnitt, kapitel 2, där jag klarlägger och sedan definerar 
en teoretisk referensram. I kapitel 3 ger jag en kort bakgrund på till tidigare 
Europaparlamentsval samt även kort om tidigare forskning. I kapitel 4 redovisar jag både 
uppsatsens undersökningsdesign och resultaten av studien, men jag för också ett kort 
resonemang kring studiens reliabilitet och validitet. Sedan följer analysen av resultaten, 
kapitel 5, där jag sätter in resultatet i en vidare kontext samt för studien ett steg längre genom 
att ge redaktioner/ journalister möjlighet att kommentera resultaten av studien. Tillsist 
sammanfattar jag i kapitel 6 mina slutsatser samt för en avslutande diskussion kring vidare 
forskning. 
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2. Teori 
 
Under detta kapitel skall jag bygga min teoretiska referensram så att man kan göra analyser 
av beslutsprocesserna i studien. Mitt mål med kapitlet är att utifrån de teorier som tas upp 
skapa en relativt omfattande analysmodell men som ändå är både enkel och tydlig. 
 
Vad är då massmedias roll i demokratin och vad har den för betydelse? Robert A. Dahl ställer 
fem grundläggande krav som måste vara uppfyllda för att vi skall kunna benämna 
styrelseskicket som demokratiskt:12 

• Lika rösträtt. Varje medborgare måste tillförsäkras att hans eller hennes åsikt har lika 
stor vikt vid som andra medborgares åsikter vid kollektivt beslutsfattande. 

• Effektivt deltagande. Varje medborgare måste ha tillräckliga och lika stora möjligheter 
att uttrycka önskemål angående slutresultatet. 

• Upplyst förståelse. Varje medborgare måste ha tillräckliga och lika stora möjligheter 
att självständigt kunna bilda sig en egen uppfattning i politiska frågor. 

• Kontroll över dagordningen. Medborgarna måste ha exklusiv möjlighet att bestämma 
hur ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning. 

• Allomfattande medborgarskap. Till medborgarna/ demos måste alla vuxna medborgare 
med legitima intressen i staten räknas.13 

 
David Held instämmer i dessa kriterier och betonar vikten av att kriterierna ”upplyst 
förståelse” och ”effektivt deltagande” verkligen uppfylls. 
  

Om vilkoren för ”effektiv delaktighet” och ”upplyst förståelse” inte är uppfyllda, så är det inte 
sannolikt att marginaliseringen av stora medborgarkategorier i den demokratiska processen 
någonsin ska kunna övervinnas och att det begränsade eller obefintliga deltagandets onda cirklar 
någonsin ska kunna brytas.14 

 
Fria massmedier och fri opinionsbildning betraktas som en grundläggande förutsättning för 
demokrati i demokratiteori.15 
 

2.1 Massmedia och demokrati 
 
Men vilka funktioner har då massmedia i den moderna representativa demokratin? Peter 
Dahlgren menar att den moderna demokratin är en medierad demokrati. Den förutsätter 
medier både som möjligheter till information och som möjligheter att uttrycka sig.16 Dahlgren 
tar sin utgångspunkt i Jürgen Habermas teorier kring den offentliga sfären17, Public Sphere, 
och menar att massmedia är den kanske viktigaste delen av det offentliga rummet i den 
moderna demokratin. Habermas definierar den offentliga sfären som den del av det sociala 

                                                 
12 Dahl, Robert A. (1989)a, Demokratin och dess antagonister.  ( Stockholm: Ordfront & DemokratiAkademin), 
s. 170-180, 345f. Men se även  Dahl (1985), A Preface to Economic Democracy. (Cambridge: Polity Press) och  
Dahl (1992), “Demokrati som procedur” I Brian Barry m. Fl., Idéer om demokrati. (Stockholm: Tidens förlag) 
13 Dahl, (1989), kap 6-9. 
14 Held, David (1997), Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. (Göteborg: 
Daidalos) 2:a upplagan, s. 380. 
15 Lundqvist, Lennart (1980), ”Demokratins idéer” i Back, Per-Erik & Agne Gustafsson, red, Modern demokrati. 
(Lund: Liber), s. 32f. 
16 Dahlgren, Peter (1995), Television and the public sphere. Citizenship, Democracy and the Media. (London: 
Sage) 
17 Habermas, J. (1989/1962), Structural Transformation of the Public Sphere. (Cambridge : Polity Press)  
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livet där det sker utbyte av information och åsikter om frågor av allmän karaktär som 
möjliggör att en allmän opinion kan skapas. En offentlig sfär skapas när medborgare, genom 
församlingsfriheten, kan samlas som en allmän församling för att diskutera dagens frågor, 
framför allt de politiska aspekterna. Problemet är att den moderna demokratins storlek tillåter 
endast att en liten del av medborgarna fysiskt kan träffas på en och samma gång. Detta har 
medfört att massmedia har blivit kanske den viktigaste delen av den offentliga sfären menar 
Habermas. Habermas kräver dock att det finns en resonerande, analytisk och kritisk diskurs i 
debatten för att den skall uppfylla funktionen som ett offentligt rum. Även Dahlgren betonar 
detta att det inte räcker med att massmedia ger information utan medborgarna måste även 
aktivt, analytiskt och kritiskt resonera kring denna information med varandra.18  
 
Magnus Jerneck tilldelar massmedia tre roller: informationsförmedlare, arena för politiska 
aktörers maktkamp och som självständig opinionsbildare.19 Förutom den traditionella rollen 
som informationsförmedlare så lyfts även arenafunktionen fram där mediernas möjlighet att 
låta politiska aktörer föra en offentlig debatt är mycket stor. Även massmedias roll som 
självständig opinionsbildare måste också ses som betydande, menar Jerneck, då medierna 
genom sina principer för nyhetsvärdering av det politiska stoffet sätter prägel på allmänhetens 
och politikernas världsbild. Samtidigt så bidrar de, eller rent av bestämmer den politiska 
dagordningen.20  
 
Denna opinionsbildnings funktion, eller opinionsbildningsprocess har en central roll i de 
demokratiska politiska systemen.21 Här är naturligtvis maktfrågan central inom det 
statsvetenskapliga området, vem sätter dagordningen? Frågan om den politiska dagordning 
innefattar opinionsbildningsprocessens första stadium nämligen uppmärksamheten.22 
Grundtanken bakom dagordningsfunktionen är att i nyhetsförmedling prioriterar massmedia 
vissa politiska frågor och händelser. De frågor och händelser som får stor uppmärksamhet får 
ett större utrymme i debatten och tillslut på dagordningen, medan frågor som får lite eller 
ingen uppmärksamhet tonas ner i debatten och försvinner från dagordningen. Tesen säger helt 
enkelt att frågor som får stort utrymme i massmedia dominerar debatten och det får 
medborgarna att se frågan som betydelsefull. Sjölin konstaterar med hänvisning till empiriska 
undersökningar att denna grundläggande tes är bekräftad.23 Det finns ett tydligt samband 
mellan mediernas och publikens dagordning. 
 
Dessa roller som massmedia har i den moderna demokratin (informationsförmedlare, arena 
för debatt/ kommunikation samt självständig opinionsbildare) gör att vi måste ställa oss 
frågan hur massmedia skall ha för relation till andra institutioner. Eller rättare sagt hur bör 
                                                 
18 Dahlgren, (1999), s. 141 
19 Jerneck, Magnus (1994), ”Demokrati och internationalisering” i Jerneck & Sannerstedt, red, Den moderna 
demokratins problem. (Lund: Studentlitteratur), s. 238f. Men se även betänkande från Pressutredningen –94 i 
SOU 1995:37, Vårt dagliga blad – stöd till svensk dagspress s. 159. Där specificeras tre roller för massmedia 
som är viktiga för den fria åsiktsbildningen som är ett krav i den grundläggande demokratiteorin:  

• Förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. 
• Uppgiften att låta olika åsikter komma till tals 
• Uppgiften att granska de inflytelse rika i samhället. 

Informationsförmedlare och arena för politiska aktörer känns igen i de första två rollerna och den sista rollen 
som granskande lyfter jag in i Jernecks tredje roll nämligen som självständig opinionsbildare. Den rollen 
omfattar både granskande, analyserande och argumenterande, anser jag. 
20 Jerneck (1994), s 238ff. 
21 Sjölin, Mats (1994), ”Massmedia och opinionsbildning” i Jerneck & Sannerstedt, red, Den moderna 
demokratins problem. (Lund: Studentlitteratur), s. 150. 
22 Ibid, s. 172f. 
23 Ibid, s. 173. 
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opinionsbildning i en demokrati fungera och vilken roll bör massmedia ha? Normativa teorier 
om detta går under beteckningen massmedieideologier, men dessa teorier har även mycket 
stor vikt för statsvetenskapen då de berör de institutionella relationerna mellan massmedia och 
staten.24 Inom dessa massmedieideologier kan man urskilja två huvudteorier: den frihetliga 
eller liberala och den socialt ansvarstagande. Den frihetliga eller liberala teorin anser att 
massmedia bör stå helt fri från de politiska beslutsfattarna och fungera som en ”tredje 
statsmakt”. Teorin tar avstånd från all censur och begränsningar i åsiktsfriheten och ställer 
heller inga krav på massmedias innehåll. John Stuart Mills bok Om friheten (1859) är 
grundläggande för denna teori. Den socialt ansvarstagande teorin vill visserligen att 
massmedier skall vara självständiga men att samhället har rätt att ställa krav, i form av t ex 
allsidig nyhetsförmedling och utrymme för mångfald av idéer och åsikter. Denna teori har fått 
ett större utrymme inom television än inom press, p.g.a. Public serviceideologin som har fått 
en relativt stor genomslagskraft.25 Public service, i allmänhetens tjänst, innebär att 
etermedieföretag  på uppdrag av statsmakterna med ensamrätt svarar för den nationella 
etermedieverksamheten. Public service-företaget skall vara oberoende av kommersiella och 
politiska intressen och innehållet skall vara allsidigt och opartiskt. 
 
Målen för de flesta massmedieideologier är att uppnå nyhetsförmedling som är allsidig och 
kännetecknas av en mångfald av idéer, åsikter och även att objektiv nyhetsförmedling skall 
kunna erbjudas. Hur dessa mål sedan skall uppnås har teorierna olika medel för. Jag bör 
kanske nämna att det finns en auktoritär medieideologi som förespråkar lojalitet för 
statsmakten , men eftersom jag beskriver massmedias roll i en demokrati så anser jag att jag 
kan utelämna en närmare beskrivning av denna teori.26 
 
Vikten av mångfald i idéer och åsikter som får utrymme i massmedia kan vi också härleda 
med utgångs punkt från Walter Lippmann. Den amerikanska journalisten och politiska 
analytikern Walter Lippmann följde den amerikanska demokratins utveckling i början av 
1900-talet och insåg att det fanns stora problem.27 Lippmann insåg att nationalstaten hade 
blivit så komplex och abstrakt att medborgare hade svårt att övergripa skeenden inom 
politiken. Lippmann ansåg att endast korrekt informationsförmedling från institution till 
medborgare kunde få samhället på rätt köl. Men Lippmann ansåg att massmedia inte kunde 
uppfylla detta krav då massmedia tenderade att fragmentisera och förenkla politiska skeenden 
till enstaka händelser samt att framproducera stereotyper. Lippmann konstaterade att 
massmedierna var usla på att återge verkligheten. Lösningen på detta var, enligt Lippmann, att 
vetenskapen skulle ”rensa” upp i det massmediala stereotypträsket. Den nutida medie- och 
kommunikationsteoretikern John B. Thomson framhåller istället att i ett masssamhälle och en 
massdemokrati kan det inte fungera på något annat vis, men han instämmer i mycket av 
Lippmanns kritik. Thomson menar istället att lösningen på problemet är att informationen 
måste präglas av pluralism och mångfald.28 
 
 
 

                                                 
24 Sjölin (1994), s. 152ff. 
25 Ibid. s 153. 
26 Ibid. s 151ff. 
27 Berglez, Peter (1999), ”Drömmar och mardrömmar om politiken, massmedierna och medborgarna” i SOU 
1999:126 Politikens medialisering,  
28 Ibid. 
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2.2 Massmedia och väljarna 
 
I David Helds bok Demokratimodeller (1997) så specificerar Held inte mindre än 10 olika 
demokratimodeller, allt från klassisk demokrati till den demokratimodell som Held 
förespråkar, demokratisk autonomi.29 I detta stycke vill jag framför allt lyfta fram två olika 
demokratimodeller och anledningen till detta är att de ställer olika krav på väljarna och 
därmed även på massmedia. Dessa modeller är även relativt aktuella i debatten kring 
demokrati och utformningen av demokratiska samhällen.30 Den första modellen, Responsible 
Party Model eller den particentrerade modellen som den brukar benämnas på svenska, sätter 
partierna i centrum. Den modellen förutsätter att partierna går till val med valprogram som de 
vill genomföra den kommande mandatperioden och medborgarna röstar sedan på det parti 
som de anser har det partiprogram som bäst stämmer överens med de egna preferenserna.31 
Denna framåtblickande åsiktsröstningen är grundläggande i den particentrerade modellen. 
Kraven som denna modell ställer på väljarna har tolkats olika utförligt från t ex The American 
Voter’s, den klassiska valforskningsbibeln enligt Holmberg, tre grundläggande krav till 
Giljams snitslade bana med sju krav.32 Sören Holmberg specificerar dock de grundläggande 
kraven som att väljarna måste känna till frågan och ha en egen uppfattning samt känna till 
partiernas olika ståndpunkter i frågan.33  
 
Den andra modellen som Held benämner som den konkurrensbaserade 
elitdemokratimodellen, eller som Holmbergs benämner den: den ledarskapscentrerade 
modellen, har istället ansvarsutkrävande som sitt signum.34 Modellen har sin teoretiska grund 
från Joseph Schumpeter och Max Weber. I denna modell skall väljarna välja ledare, helst efter 
kompetens och kunskap enligt Weber, och sedan låta ledaren styra politiken fritt under 
mandatperioden. När sedan mandatperioden är över skall väljarna utvärdera tillbakablickande 
vad ledaren har åstadkommit. Är erfarenheterna negativa röstas ledaren bort. 
 
Dessa två demokratimodeller ställer krav på att väljarna ska ha åsikter i politiska frågor, 
känna till partiernas ståndpunkter samt ha information av vad förtroendevalda har bidragit 
med under den senaste mandatperioden. Detta är naturligtvis också krav som vi också bör 
ställa på massmedia, anser jag, nämligen: att lyfta fram politiska frågor och redovisa 
partiernas/ ledamöternas ståndpunkter och inte minst att granska vad ledamöterna har bidragit 
med under den gångna mandatperioden. Det tycks att rollen som granskare är en roll som 
nästan uteslutande ligger inom massmedias domän. Holmbergs resultat visar att svenska 
väljare både åsiktsröstar och kräver ansvar i röstningen, dock krävs ett skuldkriterium för att 
medborgarna skall utkräva ansvar.35 Dessa modeller är i högst grad aktuella då de 
representerar två teorier, mandatteorin och sanktionsteorin, som används för diskutera den 
svenska demokratins utveckling.36  I Demokratirådets rapport 2002, Demokrati utan ansvar, 
framhäver författarna problemet med den stora obalansen mellan tillbakablickande och 

                                                 
29 Held (1997) 
30 Se t ex demokratiutredningen (SOU 2000:1) där ledarskapscentrerade modellen döms ut och istället 
förespråkas en deltagardemokrati med inslag av deliberativdemokrati (s. 240-245).  De olika kristecken som syns 
i den particentrerade modellen, framför allt det den demokratimodell som kan appliceras på Sveriges demokrati, 
ses som tydliga demokratiska brister.  
31 Holmberg, Sören (2000), Välja parti. (Stockholm: Norstedts Juridik AB), s. 107. 
32 Ibid. s. 117. 
33 Ibid. 
34 Ibid. s. 109f. 
35 Ibid. s. 196-201. 
36 Peterson, Holmberg et. al. i Demokratirådets rapport (2002), Demokrati utan ansvar. (Kristianstad: SNS 
förlag), s.  138f. 
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framåtblickande. Massmedia koncentrerar sig mer på framåtblickande rapportering, medan 
den tillbakablickandeoch granskande rapportering inte är lika prioriterad. 
 
Men kopplingen mellan media och väljare består inte enbart av publicering av information 
och kunskap med mera för att väljaren skall kunna åsiktsrösta eller utkräva ansvar. 
Medborgarkulturen är även den ett grundläggande koncept inom demokratiteori. En stat som 
uppfyller de strukturella krav som ställs på en demokrati blir enbart ett tomt skal om inte dess 
medborgare tänker och agerar i en demokratisk anda.37 Medborgarkulturen binder samman 
det civila samhället och det politiska samhället, individen och institutionen. Den ger oss en 
känsla av identitet38 och stärker normer som till exempel aktivt deltagande i val. 
Medborgarkulturen är något som växer fram även i samspel med media. Som tidigare 
redovisats så kräver Habermas och Dahlgren inte bara att massmedia skall ge information 
utan att medborgarna också kritiskt måste resonera kring denna information med varandra för 
att massmedia skall fungera som en offentlig sfär. Detta innebär att massmedia måste ge 
medborgarna kunskap men också stimulera en medborgarkultur som fylls av debatt och 
diskussion för att nå en resonerande allmänhet.39 
 

2.3 Massmedia, EU och globalt medborgarskap 
 

Whatever forms it takes, the democracy of our successors will not and cannot be the 
democracy of our predecessors. 
   Robert A. Dahl40 

 
Vad Dahl menar med detta är att vårt samhälle ständigt förändras och ställer nya krav på 
demokratin. I och med medlemskapet i Europeiska Unionen har Sverige öppnat upp den 
politiska arenan och även vårt medborgarskap så att den inte längre enbart kan förstås utifrån 
en nationalstatlig utgångspunkt. Dahlgren beskriver medieinstitutionen som den institution 
som kan fungera som ett informerat förnuft och den enda institutionen som kan hantera de 
nya villkoren i det politiska livet. Vi bör därför ställa krav på mångfald, politisk relevans och 
krav på att medierna verkligen visar upp det nya politiska landskapet.41 Graham Murdock 
betonar att dagens medborgarskap är komplext och ställer nya krav på rättigheter än tidigare. 
Murdock föreslår fyra grundläggande kulturella rättigheter för att ett globalt medborgarskap 
skall fungera i en globaliserad värld:42 
 

• Rätten till information. Varje medborgare har rätt till relevant information, inte minst 
om de aktörer som har makt att styra och kontrollera människor. 

• Rätten till upplevelser och erfarenheter. Dvs rätten till perspektiv på det individuella 
och sociala livet.  T ex kan medierna gestalta människans villkor vilket i sin tur kan 
ge möjlighet till självreflektion. 

• Rätten till kunskap. Här skiljer Murdock på information och kunskap. Information 
förklarar inte och drar inte paralleller mellan dåtid och nutid eller mellan det särskilda 

                                                 
37 Dahlgren (1999), s. 141ff 
38 Ibid. s. 141. 
39 Ibid. s. 141. 
40 Dahl  (1989)b, Democracy and its Critics. (London: Yale University Press) s. 340. 
41 Dahlgren (1995) 
42 Palm (2000), s. 44f.  Denna sammanfattning har dock jämförts med orginalvarket Murdock, Graham (1999), 
”Rights and representations: public discourse and cultural citizenship” I Gripsrud J (red): Television and 
Common Knowledge. (London & New York : Routledge). 
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och det specifika. Kunskap förklarar och visar på mönster i den sociala världen och 
ger självförståelsen att kunna se möjligheter till förändringar. 

• Rätten till deltagande, dvs att medborgarna måste få utrymme att deltaga och ge åsikter 
och bestämma ämnen. 

 
Murdock omvandlar dessa fyra rättigheter till fyra villkor för en fungerande demokratisk 
samhällskommunikation; För det första måste medieoffentligheten vara en öppen arena för 
representation. För det andra måste medieoffentligheten arbeta för att bryta ner olika 
diskurser och öppna för en så bred debatt som möjligt, dvs en demokratisk medieoffentlighet 
måste lyfta fram sociala grupper och rörelser, främja en debatt och kommunikation mellan 
dessa grupper samt släppa fram marginaliserade röster och intressen. För det tredje måste 
medieoffentligheten balansera information med kunskap så att medborgarna erbjuds 
tolkningsramar och möjligheter till helhetsförståelse, samt möjlighet till kritiskt tänkande. 
För det fjärde måste medieoffentligheten vara öppen för alla oavsett klass, genus, etnicitet 
eller geografisk spridning. 
 
Göran Palm konkretiserar Murdock’s tankar och applicerar den på svensk EU journalistisk då 
han formulerar tre kriterier som bör uppfyllas.43 Det första är närvarokriteriet som menar att 
en fungerande EU-journalistik måste hantera de viktiga arenorna och aktörerna för att 
medborgarna skall få tillgång till, Palm hänvisar till Dahlgren (1995), ”… societal dialogues, 
which deals with question of common concern”. Men kriteriet innebär också att 
journalistiken måste gestaltas som det komplexa område det är och inte överförenklas. Det 
andra är ett relevanskriterium som innebär att EU journalistiken måste behandla politiska 
frågor, aktörer, områden och processer som är centrala för att förstå EU. Detta leder till ett 
djup i nyhetsrapporteringen. Det tredje är ett autonomikriterium. För att EU-journalistiken 
skall fungera krävs ett oberoende från det som skall gestaltas, dvs medierna får inte förlita sig 
helt på andra aktörer utan måste också kritiskt reflektera, värdera och granska. 
 
Även Peter Dahlgren diskuterar om nya förhållanden för medborgarskapet och 
medborgarkulturen.44 Dahlgren framhäver också balansen mellan kunskap och information. 
Människor måste ha tillgång till tillförlitliga verklighetsgestaltningar, analyser och debatter, 
men de måste också kunna tillgodogöra sig dessa. Även vikten av ett mångfaldigt media-
utbud poängteras men också att vi måste sträva efter att ha en resonerande allmänhet. 
Dahlgren är dock mycket tydlig att medborgarna måste få tillgång till kunskap om EU och 
dess struktur, historia, diskurs etc. 
 

2.4 Teoretisk referensram. 
 
Jag ska nu försöka sammanfatta teoriavsnittet i en teoretisk referensram som jag ska använda 
både när jag utformar studien och när jag analyserar resultatet. Den teoretiska referensramen 
måste ta sin början i ett av de viktigaste kriterierna för ett demokratiskt statsskick, nämligen 
kravet på upplyst förståelse. Dahl definierar detta begrepp som att: 
 
 Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda 
 det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen.45 
 
                                                 
43 Palm (2000), , s. 45ff. 
44 Dahlgren (1999) 
45 Dahl (1989)a, s. 175. 
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Medborgarna måste alltså inte bara ha tillgång till information, utan även möjligheten att 
själva kunna ta ställning i en politisk fråga. Detta förutsätter, i alla fall som minimikrav anser 
jag, kunskaper, objektiv information, mångfald i idéer och åsikter, analyser och granskning 
och kanske till och med möjligheten att vara delaktig i debatten. Upplyst förståelse är alltså 
vår början men för att nu tydliggöra vilka konsekvenser detta har för massmedias roll i 
demokratin så utgår jag från de tre roller som Jerneck tilldelat massmedia i ett demokratiskt 
samhälle: informationsförmedlare, arena för politiska aktörer samt självständig 
opinionsbildare. 
 
 
Informationsförmedlare: 
Objektiv nyhetsförmedling är naturligtvis ett krav på massmedia som informationsförmedlare, 
rätten till information. Lika viktigt är det att massmedia skapar de förståelseramar och ger den 
kunskap som behövs för att kunna tillgodogöra sig informationen. Även rätten till kunskap är 
ett krav som vi bör ställa på massmedia ( se t ex Palm, Murdoch). 
 
Den representativa demokratiteorin, framför allt den particentrerade modellen, kräver som 
minimum att väljarna måste känna till aktuella och relevanta frågor samt känna till partiernas 
eller kandidaternas åsikter för att själva kunna ta ställning till de olika alternativen. Enligt 
Dahlgren är massmedia den kanske enda fungerande offentligheten i vår moderna demokrati 
och därför en nödvändighet för att politikerna skall nå ut med sina ståndpunkter. Massmedia 
måste därför försöka spegla partiernas åsikter och ståndpunkter men med detta kommer även 
krav på att fokusera på de politiskt relevanta frågorna och försöka återge det politiska 
landskapet så som det verkligen ser ut.  
 
 
Arena för politiska aktörer: 
Att massmedia skall vara öppen för en mångfald av åsikter och idéer från både politiska 
aktörer men även för vanliga medborgare är ett minimikrav. Både den liberala frihetliga 
massmedieideologin och den socialt ansvarstagande massmedieideologin förespråkar detta. 
Thompson menar även att detta krav är det enda krav som garanterar en korrekt 
informationsförmedling mellan politiska aktörer och väljare. Rätten till deltagande för vanliga 
medborgare är också grundläggande i demokratiteorin. Detta krav på en öppen arena för 
politisk debatt som kännetecknas av mångfald är också nära sammankopplad med kontrollen 
över agendan. Det måste erbjudas möjlighet för både politiska aktörer som för medborgare att 
påverka agendan.  
 
Självständig opinionsbildare: 
Jernecks tredje roll för massmedia är som självständig opinionsbildare. Denna roll innefattar 
egentligen många aspekter. Ett krav som naturligtvis är kopplad till kravet på kunskap är 
analyser och verklighetsskildringar46 av politiska frågor och skeenden. Både den 
ledarskapscentrerade demokratimodellen, men även hela den representativa demokratin, 
förutsätter att väljarna har möjlighet att utkräva ansvar, vilket förutsätter en granskande roll 
av massmedia. Dahlgren ställer även upp ett annat kriterium, autonomikriteriet, där det 
poängteras vikten av att massmedia måste vara självständig och inte förlita sig på andra 
aktörer, nyhetskällor och att kritiskt reflektera och värdera. 
 
 

                                                 
46 Se Dahlgren (1999) 
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Dahls sjätte slutsats får avsluta min teoretiska referensram: 
 
 Ett mer demokratiskt land skulle aktivt försöka reducera sådana skillnader i  
 medborgarnas möjligheter till effektivt politiskt deltagande som beror på 
 fördelning av ekonomiska resurser, kunskap och information.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Dahl (1989)a, s. 496. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrunden till denna uppsats samt tidigare 
forskning i ämnet för att till sist presentera denna uppsats bidrag till den kumulativa 
forskningen. 
 

3.1 Det låga valdeltagandet vid Europaparlamentsvalen. 
 
Eftersom studien påbörjades innan valet 2004 har jag valt att i denna bakgrund endast beakta 
de två tidigare valtillfällena. . Vid valet 1995 var valdeltagandet 41,6 procent och 1999 endast 
38,8 procent. Detta kan ställas mot riksdagsval i Sverige då valdeltagandet inte varit lägre än 
80,1 procent (valet 2004) från 1960 och framåt. Men även i ett europeiskt perspektiv har 
Sverige haft ett lågt valdeltagande vid båda valen. Genomsnittligt europeiskt valdeltagande 
vid val till Europarlamentet var 1999 49,2 procent48 (mot 56,8 procent 1995) vilket är klart 
högre än Sveriges 38,8 procent. Detta placerar Sverige på tolfteplats och endast tre länder 
hade lägre valdeltagande; Storbritannien, Finland och Holland.49  Men om hänsyn tas till de 
tre länder som har obligatorisk röstplikt (Belgien, Luxemburg och Grekland) och de länder då 
valet till Europaparlamentet 1999 sammanföll med de nationella valen blir det europeiska 
genomsnittet endast 39,4 procent för 1999.50 Men om jämförelsen görs mellan 
Europaparlamentsval och Svenska riksdagsval så är valdeltagandet anmärkningsvärt lågt i 
Europaparlamentsval. 
 
Som jag skrev i inledningen så kom den offentliga utredning som regeringen tillsatte för att 
utvärdera valet till Europaparlamentet 1999 (SOU 2000:81) fram till framför allt fyra orsaker 
till det låga valdeltagandet. 

• Bristande engagemang i EU-frågor 
• EU-motståndets politisering 
• Partiernas aktivitet eller inaktivitet 
• Massmedias roll 

 
Utredningen använde sig av de årliga SOM undersökningarna från Göteborgs universitet. Den 
visade precis som väntat att många av de redan tidigare välbelagda valtrenderna återfinns, 
som till exempel att fler välutbildade röstar än lågutbildade, fler äldre röstar än yngre, 
människor som bor i städer röstar mer än människor som bor utanför storstäder etc.51 
Detsamma gäller måttet på politiskt engagemang, det vill säga att de som är politiskt 
engagerade röstar mer än de som inte är politiskt engagerade. Anders Lithner kommer fram 
till att det som skiljer riksdagsvals valdeltagande från europaparlmentvals valdeltagande är 
den mellangrupp av människor som är delvis politiskt intresserade och Lithner drar slutsatsen 
att orsaken till det låga valdeltagandet troligtvis ligger i ett generellt engagemangs 
dimension.52 Lithner upptäcker även att massmediaanvändning både kan verka till att väljare 
går och röstar men också motverka röstande.53 Morgontidningar verkar för valdeltagande 

                                                 
48 Från Riksdag & Departement 1999-06-18.  nr 19, s. 14. 
49 Ibid, s. 20ff. 
50 SOU 2000:81, s. 8 
51 Lithner, Anders (2000) ”Valaktens innanförskap” i SOU 2000:81 Valdeltagande och Europaparlamentsval. S. 
123ff 
52 Ibid. s. 121f. 
53 Ibid. s. 147f.  
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medan kvällstidningar verkar emot valdeltagande. Lithners slutsats blir även att skillnaderna 
mellan intresserade och icke intresserade samt mellan de som känner ett samhällsengagemang 
i Europaparlamentsval frågan och de som inte känner detta samhällsengagemang ökar från 
1995 till 1999. Det vill säga att vi får en viss kategori av befolkning som är intresserade, 
kunniga och engagerade medan den andra kategorin är näst intill helt ointresserade.54 
 
Jan Teorell och Anders Westholm analyserar valdeltagandet på en mer frågebaserad nivå. 
Bland annat så jämförs svenska medborgares syn på europaparlamentsval med synen på 
riksdagsval.55 Resultatet visar att de största skillnaderna finns på frågorna om de anser sig 
veta vilken politik de olika partierna vill föra, hur mycket resultatet i valet påverkar dem samt 
i vilken utsträckning man som medborgare har en medborgerligskyldighet att rösta. I samtliga 
tre frågor var riksdagsval viktigare än europaparlamentsval.56  
 
I rapporten Vem bryr sig? i samma utredning betonas istället graden av partiidentifikation, 
politiskt intresse och medieexponering.57 Även vikt av medias bevakning för att mobilisera 
valkampanjen samt att en dålig massmediabevakning skickar signaler om att 
Europaparlamentets val inte är så viktigt framhålls.  I denna rapport visar också författarna att 
utav de som inte röstade så angav 72 procent 1995 och 68 procent 1999 att de inte var 
tillräckligt insatta i vad europaparlamentsvalet handlade om. Detta var det i särklass 
vanligaste angivna svaret. Den största ökningen, från 36 procent 1995 till 46 procent 1999 
återfanns i svarsalternativet inte intresserad av EU-frågor, det vill säga att intresset för 
Europaparlamentsvalet minskar hos dem som väljer att inte rösta.58  
 
 

3.2 Tidigare forskning kring massmedias bevakning av EU 
 
Innan jag går in på själva forskningen kring massmedias EU bevakning vill jag kort lyfta fram 
lite forskning om på vilket sätt massmedia påverkar väljarna. I Kent Asps Mäktiga 
massmedier. Studier i politisk opinionsbildning59 (kapitel två) så ger Asp en överblick över 
amerikanska och svenska studier i ämnet. I en studie av den så kallade Columbiagruppen i 
USA fann de att de partibudskap som massmedia förmedlade hade tre effekter på väljarna: 
aktivering, förstärkning och förändring. Aktivering har effekten att massmedias bevakning, 
valpropagandan i massmedia, aktiverar väljarna att rösta (manifestera). Förstärkning innebär 
att väljarna som redan bestämt hur de ska rösta använder valpropagandan för att förstärka sin 
övertygelse och på så sätt bekräfta att man har fattat rätt beslut och att det finns andra som 
tycker likadant. Med förändringseffekten menas att väljaren ändrar sina preferenser på grund 
av den valpropaganda som förmedlas via massmedia. Columbiagruppen kom fram till att av 
dessa tre effekter så var förändringseffekten absolut minst, medan aktiverings- och 
förstärkningseffekten var mycket vanligare. Men dessa effekter observerades vid valtillfällen 
som är återkommande och där partierna och frågorna är kända för allmänheten. Vid politiska 

                                                 
54 Lithner (2000), s. 133ff. 
55 Teorell, Jan & Westholm, Anders (2000), ”Ett Europa i nationens skugga” i SOU 2000:81 Valdeltagande och 
Europaparlamentsval. s. 71ff 
56 Ibid. s. 89f. 
57 Bennulf, Hedberg & Oscarsson (2000), s. 43ff 
58 Ibid. s 87f. 
59 Asp, Kent (1986), ”Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning” i Carlsson, Ulla, red, Forskning 
om journalistik. (Göteborg : Nordicom-Nytt/ Sverige nr 4, s 5-51) 
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frågor som inte är lika kända för väljaren eller vid mer tekniska frågor så är allmänheten mer 
påverkbar av massmedia.60     
 
 
Studier om svensk massmedia bevakning av EU innan Sverige blev medlem i EU visar att de 
dominerades av ett fåtal elitaktörer. De flesta av artiklarna hamnade under rubrikerna 
näringsliv samt utrikes.61 De flesta artiklarna är händelseorienterade och sätts inte in något 
sammanhang. Negativa handlingar, konflikter och hot prioriteras. 
 
Vid folkomröstningen så gjordes det flera olika studier över massmedias bevakning. Jan 
Svensson och Rolf Hedqvist studerade den svenska dagspressens informationsförmedling 
under folkomröstningen i Den problematiska informationen.62 Studien visar att förutom 
artiklar om medlemskap och debatt så är det fortfarande ekonomi och näringsliv som 
dominerar.63 Journalistiken är främst reaktiv och endast ¼ av artiklarna kommer på initiativ 
av journalisterna själva. Svensson och Hedqvist väljer också ut ett antal artiklar och 
analyserar dessa djupare för att se om de ger insikt och förståelse, diskursiva texter. Det visar 
sig att endast ett fåtal artiklar kan betecknas som diskursiva.64 Det är fortfarande endast ett 
fåtal kända personer som träder fram mest.65 
 
Efter första europaparlamentsvalet 1995 så genomfördes en stor europeisk undersökning, The 
European Union in the Media 1996,66 med samtliga 15 länder. För Sverige är det fortfarande 
störst andel artiklar från finans och ekonomi samt EUs utveckling. En delstudie av denna stora 
studie består också av en analys av Göteborgspostens och Arbetets EU bevakning gjord av 
Ulf Wallin. De negativa artiklarna är i klar majoritet.  
 
Vid Europaparlamentsvalet 1999 gjordes det framför allt två svenska studier. Debra 
Johansson presenterade sin studie, En ganska dålig nyhet – EU-bevakningen i svenska medier 
inför valet 1999, i rapport nr 12:1999 från demokratiinstitutet.67 Studien gjordes mellan den 
17 maj och den 13 juni 1999 och innefattade Aftonbladet, Expressen, Rapport, Aktuellt och 
TV4 nyheterna. Studien gjordes som en uppföljningsstudie av media monitors studie över 
valet 1995. Johansson kommer fram till slutsatsen ”från lite till ännu mindre”. Aftonbladet 
minskar till exempel från 217 artiklar till 168 artiklar. Nyheterna har minskat sin bevakning 
av EU i nyhetssändningarna men ökat sina specialprogram. Aftonbladet och Expressen hade 
lika mycket spelfrågor (val, debatt etc.) som sakfrågor (EMU, jordbruk etc.) samt en del 
personrelaterade frågor. Regeringspartiet var det parti som nämnts mest och tidningarna låter 
sin ideologiska inriktning påverka innehållet. Personer som dominerar är Marit Paulsen, 
Pierre Schori, Göran Persson och Per Gahrton. Dock påpekade Johansson att massmedias EU 
bevakning kan ha påverkats av Malexandermorden och Kosovokriget. 
 

                                                 
60 Holmberg & Asp (1984) 
61 Wallin, Ulf (1991), Bilden av EG. En analys av dagspressens och TT:s EG-rapportering. Göteborg : 
institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.   
62 Svensson, Jan & Hedqvist, Rolf (1996), Den problematiska informationen. (Stockholm : Styrelsen för 
psykologiskt försvar) 
63 Ibid. s. 26ff 
64 Ibid. slutsatser. 
65 Ibid. s. 27ff. 
66 Fundesco/AEJ Annual report (1997), The European Union in the Media 1996. Madrid, ISBN 84-8112-065-0 
67 Johansson (1999) 



 
 

20

Den andra studien är gjord av Alexa Robertson, Depictions of the European Union in 19 
Swedish Media. 68 Robertson ger massmedia tre roller: informationsförmedlare, arena samt 
samhällsbevarare (Community sustainer). De två första rollerna är relativt okomplicerade men 
den tredje rollen besvaras genom att man ställer sig frågan till vem är artikeln riktad? Är den 
riktade till oss som svenskar eller européer eller varför inte som dalmasar? 
 
Robertsons studie visar att bevakningen ökar kraftigt under valrörelsen, då det fanns i 
genomsnitt elva artiklar per dag i storstadsmorgontidningarna, fem artiklar per dag i 
kvällstidningarna och åtta artiklar per dag i landsortstidningarna. Ämnet val och debatt är 
störst men sedan kommer ekonomi men även försvar och säkerhet samt EMU. Robertson 
kommer fram till att en stor del av agendan sätts av aktörer i andra grupper än journalister och 
redaktioner. Endast ¼ av artiklarna initieras av journalister. De aktörsgrupper som nämns 
mest är politiska aktörer 55 procent, myndighet 27 procent och endast 9 procent kommer från 
den civila sfären.69Personer som nämns är Persson, Schyman, Gahrton och Paulsen. 
 
Robertsons slutsats är att EU bevakningen inte sällan saknar både bredd och djup. Olika 
aktörer fick tillgång till arenan, den vanliga medborgaren hördes, kritiska och granskande 
artiklar fanns. Analyser och bakgrundsinformation förekom inte sällan. Slutsatsen från 
Robertsons studie måste bli att det inte finns några skäl att prata om ett 
informationsunderskott.70   
 
Vad tillför då denna studie till den kumulerade forskningen? För det första är det en 
sammanhängande studie för alla tre valtillfällena med betoning på förändring mellan dessa 
perioder, vilket inte har gjorts tidigare. Tidigare studier har även tagit hela EU bevakningen i 
beaktning men min studie fokuserar på artiklar där det för läsaren finns en klar koppling till 
Europaparlamentet. Ett av de stora hindren för ett medborgarengagemang i 
europaparlamentsval är, anser jag, den dåliga kunskapen om Europaparlamentets 
organisation, makt, befogenheter och betydelse. Därför är en tydlig bevakning av 
Europaparlamentet och relevanta frågor av stor betydelse för att väcka medborgarnas 
engagemang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Robertson (2000) 
69 Ibid. s. 28f. 
70 Ibid. s. 55ff. 
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4.  Presentation av studie av massmedias bevakning av 
Europaparlamentsvalen 
 
I detta avsnitt presenterar jag först hur studien genomförts och sedan redovisar jag mina 
resultat och trender i avsnitt uppdelade efter de tre roller som massmedia har enligt mitt 
teorikapitel. 

4.1 Undersökningsdesign 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva omfattningen, karaktären och förändringarna i 
massmediabevakningen vid Europaparlamentsvalen 1995, 1999 och 2004, men även att 
analysera bevakningen och ställa oss frågan ifall massmedia tar sitt demokratiska ansvar.  
 
I utformandet av denna undersökningsdesign samt kodbok har David Altheides bok 
Qualitative Media Analysis 71 och Esaiassons m. fl Metodpraktikan72 varit en stor 
inspirationskälla. Även Alexa Robertsons (1999) och Debra Johanssons (2000) studier har 
varit till stor hjälp. Vissa variabler har direkt eller delvis modifierats och använts i denna 
undersökning. Syftet med detta är delvis att en jämförelse mellan studierna skall kunna göras 
och fungera som ett komplement till reliabilitetstestet.  
 
Undersökningen kommer att koda artiklar i angivna medier som nämner europaparlamentet i 
text. Undersökningsvariablerna är uppdelade tre kategorier samt i grundläggande data. De tre 
kategorierna har jag hämtat från de tre roller som Jerneck tillskriver massmedia: 
Informationsförmedlare, Arena för politiska aktörer och självständig opinionsbildare. 
 
Grundläggande data: 
I kategorin grundläggande data kodar jag artiklarna först med ett referensnummer. Referens 
numret är löpande och börjar på 0001 och följer den ordning jag kodar artiklarna. Det har 
alltså ingen direkt koppling till vare sig källa eller datum utan kommer att användas till det 
validitetstest som kommer att utföras efter att studien är genomförd. Vidare kodas artiklarna 
efter vilken period de tillhör, datum för publicering, källa och vilken sida artikeln publiceras 
på. 
 
Informationsförmedlare: 
Under kategorin informationsförmedlare vill jag undersöka i vilken omfattning bevakningen 
sker samt vilken karaktär den har. Det första jag undersöker är under vilken rubrik artikeln 
publiceras, t ex utrikes, inrikes, regionalt/ lokalt, ekonomi etc. Detta ger mig en insikt om 
vilket område artikeln tillhör men även från vilket perspektiv artikeln är skriven ifrån. Utrikes, 
inrikes eller regionalt/ lokalt kan vara exempel på sådana perspektiv. Storleken på artikeln är 
naturligtvis mycket intressant. Jag har valt att koda artiklarna efter deras storlek utifrån ett 
sidperspektiv på en sex gradig skala, skälet till att jag använder mig av detta mått är att 
exaktare mått som t ex cm2 eller ord skulle innebära en alltför stor tidsåtgång. Jag tror att detta 
mått ändå är tillräckligt exakt. Om artikeln nämns på förstasidan så signalerar detta att artikeln 
anses vara viktig, anser jag, även detta kodar jag. Även om artikeln presenteras i samband 
med en bild eller filmklipp så uppmärksammas den tydligare av läsare. Därför kodar jag om 

                                                 
71 Altheide, David L (1996), Qualitative Media Analysis. (Thousend Oaks: Sage Publications) 
72 Esaiasson, Peter; Giljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2003), Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. (Stockholm : Elanders Gotab) främst kapitel 11.  
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bild eller filmklipp används. Hur stor del av artikeln som handlar om Europaparlamentet och 
frågor som rör Europaparlamentet är naturligtvis viktigt att veta.  
 
Jag är också intresserad av vilka ämnen som artikeln tar upp. I Robertsons studie skriver 
Robertson att de valde att koda upp till tre ämnen för att kodningsarbetet skulle flyta 
ordentligt. Därför kommer även jag att koda upp till tre ämnen som artikeln behandlar (ett 
primärt, två sekundärt).73 Alternativ till ämnena har hämtats först och främst från Debra 
Johanssons studie74 men har modifierats av mig men även av influenser från Robertsons 
studie. Detta redovisas dock i kodboken. Ämnena delas in tre kategorier: spelfrågor (om valet, 
deltagande etc), sakfrågor samt personrelaterade frågor.  
 
Presenteras partiers eller kandidaters åsikter eller valprogram? Detta är en väsentlig del av 
medborgares möjligheter till åsiktsröstning då de verkligen vet var partierna och kandidaterna 
står i olika politiska frågor rörande Europaparlamentet. 
 
Jag ställer även frågan hur kunskapsgivande artikeln är, om den enbart ger information, om 
den ger kunskap eller om den rent av är pedagogisk. Dessa frågealternativ är baserade på 
Murdochs gränsdragning mellan information och kunskap. Information förklarar inte, drar 
inte paralleller mellan dåtid och nutid, särskilda med det specifika. Kunskap förklarar och 
visar på mönster i den sociala världen och ger självförståelsen att kunna se möjligheter till 
förändringar. Kriteriet för att en artikel skall vara kunskapsgivande och inte bara informativ 
är således att artikeln inte bara måste referera en händelse/ uttalande etc utan även sätta in det 
i en kontext, t ex förklara vägen till beslut, historik, orsaker bakom uttalanden, tidigare 
uttalanden etc. Frågealternativet Pedagogisk, influerad av Robertson75, åsyftar artiklar/ inslag 
vars syfte är att ”utbilda” läsaren i t ex en beslutsprocess, organisation, historik och dylikt. 
Denna fråga är viktig för att undersöka vilken möjlighet medierna ger läsaren att uppfylla 
Dahls och Helds krav på en upplyst förståelse och Murdochs krav på kunskap. 
 
Arena för politiska aktörer: 
I denna kategori är jag intresserad av vilka aktörer som får tillgång till mediaarenan. Mångfald 
av åsikter är kanske det viktigaste kravet för att media skall uppfylla sitt demokratiska ansvar. 
Thompson ser mångfalden av åsikter som lösningen på massmedias problem att återge 
verkligheten utan att förenkla till det absurda. Jag undersöker därför vilka aktörer som ges 
tillgång, genom att undersöka vilka som skriver artiklarna, nämns i artiklar (både partier och 
personer), används som källor i artiklarna samt initierar artiklarna från första början. 
 
Självständig opinionsbildare: 
I den sista kategorin är jag intresserad av vilket bidrag massmedia själv ger till debatten. I 
denna kategori har jag inkluderat argumenterande, analyserande och granskande. Det vill säga 
att kategorin används för att undersöka både opinionsbildningen men även medborgares 
möjligheter att utkräva ansvar. Vi följer även upp opinionsbildningen med en fråga om 
artikeln är värderande eller ej och vilket som är objektet för värderingen. Värderingen anges 
på en tregradig skala från negativ (-1) till positiv (1). 
 
Till sist sammanfattar jag artikeln i ett par korta meningar för att kunna skapa en helhetsbild 
av debatten efter att undersökningen är gjord. 
 
                                                 
73 Robertson (2000), Appendix , research design. 
74 Johansson (1999)  
75 Robertson (2000), Appendix , research design. 
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4.2  Övergripande resultat  
 
Sammanlagt kodades 1 832 objekt (1 572 artiklar, 147 insändare & 113 annonser) från de fyra 
dagstidningarna 23 dagar innan valdagen till och med valdagen vid alla tre tillfällen. Dock är 
antalet nummer under denna period inte konstant. Maximalt kan det vara 23 nummer men på 
grund av icke söndagsupplaga, helger samt att vissa nummer ej var tillgängliga från valet 
2004 så varierar antalet nummer per period och media. För att kunna göra jämförelser mellan 
olika tidsperioder samt mellan de olika dagstidningarna kommer de flesta av resultaten 
antingen redovisas i storheterna antal artiklar per nummer eller i procent av artiklarna under 
den perioden. För att kunna åskådliggöra resultaten tydligt och enkelt utan att missa 
eventuella trender så använder jag mig utav följande decimalsystem. Procenttal redovisas med 
en decimal medan tal som anger artiklar per nummer anges med två decimaler. Anledningen 
till detta är att måttet artiklar per nummer är känsligare, det vill säga en relativt liten 
förändring i måttet artiklar per nummer motsvarar en kraftigare förändring i absoluta tal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.1 Informationsförmedlare 
 
Resultatet av studien uppvisar en komplex bild av europaparlamentvalsbevakningen. Om vi 
börjar med omfattningen av bevakningen så kan vi se en minskande trend från valet 1995 och 
framåt (se tabell 2) och om vi tittar närmare på de enskilda medierna så får vi följande trender 
(se tabell 3): DN har en relativt konstant nivå på bevakningen och har till och med ökat lite 
medan övriga medier har minskat från 1995 och framåt. Svenska Dagbladet står för den i 
särklass största raset från 11,35 artikel per nummer (1995) till 4,55 artiklar per nummer 
(2004). Även värt att tillägga är Aftonbladets trend att öka bevakningen till valet 1999 för att 
sedan minska bevakningen till valet 2004, en trend som går igenom i flera andra variabler i 
studien. I dessa tabeller är dock annonser och insändare inte medräknade, dessa artiklar 
kommer att analyseras separat under avsnitt 4.1.2. Arena för politiska aktörer. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Naturligtvis har storleken på artiklarna betydelse om vi ska dra slutsatser om omfattningen av 
valbevakningens eventuella förändringar. I tabell 4 ser vi att nästan hela 70 procent av 

Antal nummer per period & media 
period DN Sv D Aftonbl. NSD Totalt 
val 1995 23 23 23 19 88 

val 1999 23 22 23 18 86 

val 2004 22 22 19 18 81 

Totalt 68 67 65 55 255 

Tabell 1      

Antal artiklar per nummer 

val  1995 val 1999 val 2004 Totalt 

6,90 (607) 6,20 (533) 5,33 (432) (1 572) 

Tabell 2 siffror i parentes ger total antal 

Antal artiklar per nummer (källa separat) 
Källa val 1995 val 1999 Val 2004 
DN 6,70 (154) 7,13 (164) 7,68 (169) 

Sv D 11.35 (261) 7,41 (163) 4,55 (100) 

Aftonbl. 4,00 (92) 5,30 (122) 4,42 (84) 

NSD 5,26 (100) 4,67 (84) 4,39 (79) 

Totalt 6,90 (607) 6,20 (533) 5,33 (432) 

Tabell 3  siffror i parentes ger total antal 
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artiklarna är en ¼ sida och mindre, och detta ligger relativt konstant under alla tre 
valperioderna. Vi kan se en ökning av artiklar i storleken 2/3 sida men framför allt ser vi en 
minskande trend av artiklar av storlekarna ½ sida och neråt. Av dessa trender står Svenska 
Dagbladet för en kraftig minskning av artiklar från storleken ¼ sida och mindre och 
Norrländska Socialdemokraten och Aftonbladet visar en minskning av artiklar av storleken ½ 
sida. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min slutsats blir därför att sammanlagt så har omfattningen av valbevakningen en minskande 
trend. Dagens Nyheter bryter mönstret genom en ökande trend medan Svenska Dagbladet 
visar en kraftig minskning och Norrländska Socialdemokraten en mer moderat minskande 
trend. Aftonbladet uppvisar istället en relativt kraftig ökning inför valet 1999 men sedan en 
tillbakagång inför valet 2004. 
 
Artiklar kodades även utifrån hur 
de exponerades för att försöka få en 
bild av vilken vikt som medierna 
lägger på europaparlamentvals- 
bevakningen. Jag registrerade om 
artikeln exponerades på första sidan 
och om artikeln publicerades med 
bild. 
 
Vi kan se i diagram 1 att antalet 
artiklar med bild ökar stadigt men 
antalet artiklar som exponeras på 
förstasidan visar istället en likadan trend som den Aftonbladet visade upp i omfattningen av 
valbevakningen. Om vi tittar närmare på de enskilda medierna märker vi att Svenska 
dagbladet har ökat antalet artiklar om Europarlamentet som exponeras på förstasidan från 8,8 
procent till 12 procent. Även Norrländska Socialdemokraten har ökat sin exponering från 3 
procent till 6,3 procent. Men det anmärkningsvärda är att Aftonbladet gick från 15,2 procent 
1995 till 24,6 procent 1999 för att sedan rasa till 4,8 procent 2004. 
 
Om vi bortser från Aftonbladet så visar resultatet av dessa två variabler en ökad exponering 
av europarlamentsartiklar vilket, jag anser, är mycket positivt. Minst sagt oroväckande är 
dock Aftonbladets utveckling, vars trend gällande både omfattning och exponering tyder på 
att Aftonbladet gjorde ett krafttag inför valet 1999 för att sedan nästan ge upp hoppet om 
valbevakningen inför valet 2004. 

Antal artiklar per period (storlek separat) 

  val 1995 val 1999 val 2004 

  antal art. antal / nr procent antal art. antal / nr procent Antal art. antal / nr Procent 
1 sida > 10 0,11 1,7% 4 0,05 0,8% 14 0,17 3,2% 

1 sida 18 0,20 3,0% 28 0,33 5,3% 12 0,15 2,8% 

2/3 sida 32 0,36 5,3% 37 0,43 6,9% 40 0,49 9,3% 

1/2 sida 93 1,06 15,3% 79 0,92 14,8% 61 0,75 14,1% 

1/4 sida 140 1,59 23,1% 107 1,24 20,1% 88 1,09 20,4% 

1/6 sida 147 1,67 24,2% 137 1,59 25,7% 90 1,11 20,8% 

Notis 167 1,90 27,5% 141 1,64 26,5% 127 1,57 29,4% 

Totalt 607  6,90  100,0% 533  6,20  100,0% 432  5,33  100,0% 

Tabell 4          

Exponering på första sida samt publicering med bild.
Diagram 1
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Möjligheten för väljare att få information om partier och enskilda europarlamentkandidaters 
olika åsikter och ställningstaganden registrerades även. Vi kan se två trender i tabell 5: Vid 
valet 1999 kan vi se en kraftig 
fokusering på åsikter från enskilda 
kandidater på bekostnad av 
partiernas möjlighet att nå ut med 
sitt budskap. Denna trend gick 
sedan tillbaka inför valet 2004. 
Om vi dock enbart ser till 
väljarens möjligheter att tillgodo-
göra sig information om partiers eller enskilda kandidaters åsikter och ställningstagande så 
kan vi se en ökning från 39 procent (29,4 procent + 9,6 procent)1995 till 44,2 procent (33,8 
procent + 10,4 procent) 2004, men vid valet 1999 så var det endast 34,3 procent (18,5 procent 
+ 15,8 procent) artiklarna som speglade ett partis eller kandidats åsikter och program. Om vi 
tittar på de enskilda medierna så följer alla fyra medierna samma trend både gällande 
dykningen vid valet 1999 och fokuseringen på den enskilda kandidaten vid samma val. 
 
Huruvida artikeln var av en informativ karaktär eller om den bidrog med kunskap (enligt 
Murdochs gränsdragning mellan information och kunskap) eller om den rent av var 
pedagogisk. Tabell 6 visar en positiv trend för kunskapsgivande artiklar. Resultaten visar 
också att de pedagogiska artiklarna har varit relativt konstanta. Vilket är lite förvånansvärt 
anser jag, då man borde kunna förvänta sig att inför första valet 1995 ha ett högre antal 
pedagogiska artiklar. Det visar också att andelen pedagogiska artiklar är mycket liten. Bäst är 
dock Aftonbladet på pedagogiska artiklar där snittet ligger kring 5,5 procent pedagogiska 
artiklar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Även vilka ämnen som artiklarna behandlade registrerades. Varje artikel kunde kodas med 
upp till tre olika ämnen. Ämnesalternativen var uppdelade i tre kategorier: spelfrågor 
(debatter, opinionsmätningar, kampanjer etc), sakfrågor (EMU, utvidgning etc) samt 
personrelaterade frågor (personvalskampanj, personporträtt etc). Om vi först analyserar 
uppdelningen mellan spel- sak- 
och personfrågor så visar tabell 
7 följande trender. Spelfrågorna 
har en ökande trend på 
bekostnad av sakfrågorna samt 
att även här återfinns en 
fokusering på kandidaterna vid 
valet 1999. Om vi sedan 
försöker finna trender bland de enskilda ämnena så kan vi kanske finna förklaringar till dessa 
trender. 
 

Uttrycks ett parti eller enskild kandidats åsikter i artikeln? 
    val 1995 val 1999 val 2004 
Nej 61,0% 65,7% 55,8% 

Ja, parti 29,4% 18,5% 33,8% 

Ja, enskild kandidat9,6% 15,8% 10,4% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 5     

Artikelns karaktär (procent) 
    val 1995 val 1999 val 2004 
Informativ 59,6% 46,9% 46,8% 

Kunskapsgivande 38,1% 51,4% 50,2% 

Pedagogisk 2,3% 1,7% 3,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 6      

Spel-, sak- eller personrelaterade frågor (procent) 

    val 1995 val 1999 val 2004 

Spelfrågor 46,2% 49,0% 50,7% 

Sakfrågor 46,9% 40,0% 40,2% 

Person rel. frågor6,9% 11,0% 9,1% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell 7      
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Vid valet 1995 och 1999 var de absolut viktigaste frågorna EMU, utvidgning, försvar & 
säkerhet och frågor kring Europaparlamentet som institution men även frågan om utträde ur 
EU togs ofta upp. Men både EMU och framför allt utvidgningen visade minskande trend 
mellan 1995 och 1999 och vid valet 2004 är dessa frågor inte längre relevanta (naturligtvis 
eftersom de redan var avgjorda). Vid valet 2004 var det istället Miljö, Frihandel/Fri rörlighet, 
försvar & säkerhet, Europaparlamentet som institution samt utveckling av EU som togs oftast 
upp. Det vill säga, vid valet 2004 var det EUs nya grundlag, alliansfrihet, tjänstedirektivet 
samt miljöfrågor som var de dominerande frågorna. Men oavsett valperiod så förekommer det 
både artiklar som behandlar ämnena mer översiktligt men även artiklar med mer ämnesdjup. 
 
Övriga intressanta trender är att utträde ur EU tas upp allt mindre i artiklar (negativ trend) och 
även (förvånansvärt) opinionsmätningar och personvalet (dvs. personvalet som spelfråga) har 
en kraftig negativ trend. Intresset för utländska val har dock ökat. 
 
Så förklaringen till spelfrågornas ökande trend på bekostnad av sakfrågor återfinns, tror jag i 
att ämnen som EMU, Utvidgning samt utträde ur EU var så tongivande för debatten kring 
valet 1995. 
 
Jag undersökte i denna del av studien även om antalet artiklar per datum hade förändrats, det 
vill säga om man kunde se någon förändring i hur artiklarna publicerades under denna 23 
dagars period innan valdagen, men detta var konstant vid alla tre valtillfällen, nämligen jämnt 
fördelat förutom sista veckan då antalet artiklar ökar. Jag undersökte också om artiklarna hade 
Europarlamentet som kärnpunkt eller till en väsentlig del eller om det enbart nämndes i 
artikeln. Även detta visade sig vara konstant under perioden och nästan 94 procent procent av 
artiklarna hade europaparlamentet som kärnpunkt. Det vill säga att artiklarna om 
Europaparlamentet, valet och kandidaterna är väldigt avgränsade. Dessa frågor nämns ej så 
ofta i andra sammanhang. 
 
Jag undersökte även under vilken rubrik som artiklarna publicerades för att kunna få en bild 
av vilket perspektiv artiklarna speglades igenom. Tidigare studier76 har till exempel visat att 
EU-bevakning till stor del är ekonomisk. Av dessa 1 572 artiklar återfanns endast 2 artiklar 
om europaparlamentet, valet och kandidaterna under rubriken ekonomi. Till och med under 
kultursidorna återfanns det fler artiklar, 3 stycken. Av Norrländska Socialdemokratens 263 
artiklar var det endast 2,7 procent av artiklarna som återfanns under rubriken lokal/regionalt. 
Mer intressant var fördelningen kring kategorierna ledare och debatt men dessa kategorier 
analyseras under avsnitt 4.2.2. 
 

4.2.2 Arena för politiska aktörer 
 
Vilka resultat visade då min studie när jag granskade vilka som fick tillgång till den politiska 
arena som massmedia utgör? I tabell 8 så visar jag vilken andel olika aktörsgrupper har 
författat artiklar som publicerats. Aktörsgruppen övrigt kan delvis bestå av företagare eller 
förespråkare från olika intresseföreningar. Vi ser att andelen artiklar skrivna av journalister 
har minskat både räknat i procent och i absoluta tal. Däremot har andelen artiklar skrivna av 
forskare och vanliga medborgare ökat. Artiklar av politiker ökade däremot till valet 1999 för 
att sedan rasa till det sämsta resultat under hela mätperioden vid valet 2004. Ur detta 

                                                 
76 Svensson & Hedqvist (1996) 
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arenaperspektiv borde det vara positivt att flera aktörsgrupper får ökat inflytande men 
samtidigt visar detta att det främst är artiklar skrivna av journalister som minskar över tiden. 
 
Om jag sedan tittar på enskilda aktörer så är 
antalet mycket stort. Vid valet 1995 var 
Gudrun Schyman (3 st) mesta politiker och 
Mats Carlbom (DN 13 st) ledande journalist. 
Vid valet 1999 var Jonas Sjöstedt (4 st) och 
Hans O Alfredsson (Sv D 14 st) ledande. 
Valet 2004 dominerades av Jonas Sjöstedt (3 
st) och Annette Holmqvist (Aftonbladet) samt 
Anders Bolling (DN) som båda skrev 12 
artiklar. Detta ger en klar bild av att det fanns 
en stor spridning bland författarna till 
artiklarna. 
 
Att skriva en artikel är naturligtvis det mest påtagliga sättet att få tillgång till massmedia som 
arena för politisk debatt men även genom att bli intervjuad och citerad får aktörens åsikter 
tillgång till arenan. Jag ska först titta på hur partierna nämns i artiklarna och sedan vilka 
personer som profileras. 
  
Tabell 9 visar i vilken 
utsträckning partierna nämns i 
artiklarna. Övriga små partier 
kan vara till exempel EU 
motståndarna, Rättviselistan, 
Ny demokrati etc. Jag har dock 
valt att urskilja Sarajevolistan 
och Junilistan från de övriga 
småpartierna. Anledningen till 
detta är att båda partierna 
nämndes tillsammans med 
övriga riksdagspartier och 
enbart gick till val med en 
specifik fråga samt att båda 
partierna företräddes av 
”kända” personligheter. Detta 
gör dem enligt min mening 
jämförbara och kan användas 
för att förklara Junilistans stora framgång i Europaparlaments-valet 2004. 
 
Om jag nu ska analysera detta så är det väl egentligen inte konstigt att regeringspartiet är det 
parti som nämns mest, fastän studien har en jämn fördelning på dagspressens ideologiska 
inriktning. Om vi sedan bortser från S så återfinns en relativt jämn fördelning mellan de 
övriga riksdagspartierna. Även trenden att massmedia egentligen inte ger övriga småpartier 
tillgång i någon större utsträckning till arenan för politisk debatt återfinns. Undantaget som 
bekräftar regeln är dock Junilistans stora massmediala framgång i valet 2004. Och det faktum 
att Junilistan nämndes tillsammans med övriga riksdagspartier i 4,5 procent av artiklarna 
ställer frågan om inte detta kan ha bidragit till att väljare såg Junilistan som ett mer legitimt 
alternativ. I synnerhet om jag jämför med Sarajevolistans valresultat vid valet 1995. 

Aktörsgrupper (författare till artikel) 
aktörskategorier val 1995 val 1999 val 2004 
Journalister 535 (78,8%) 470 (73,8%) 375 (72,7%)

Politiker 91  (13,4%) 115 (18,1%) 82 (15,9%) 

Förvaltning 2  (0,3%) 0 (0,0%) 2 (0,4%) 

Forskare 1 (0,2%) 6 (0,9%) 5 (1,0%) 

Vanlig medborgare 38 (5,6%) 44 (6,9%) 51 (9,9%) 

Övriga 12 (1,8%) 2 (0,3%) 1 (0,2%) 

Total 679 (100%) 637 (100%) 516 (100%) 

Tabell 8  (tabellen inkluderar insändare & annonser) 

Partiförekomst i artiklar (procent / val) 
parti val 1995 val 1999 val 2004 
Inget parti 22,0% 27,3% 26,4% 
Riksdagspartier 22,7% 16,0% 19,8% 
S 14,7% 17,7% 15,1% 
V 5,9% 6,0% 4,6% 
Mp 4,1% 6,0% 4,6% 
C 5,7% 7,2% 3,7% 
Fp 4,9% 5,2% 3,1% 
Kd 4,0% 6,3% 5,8% 
M 8,3% 6,0% 4,6% 
SarajevoListan 1,6% 0,0% 0,0% 
Junilistan 0,0% 0,0% 6,0% 
Riksdagspartier + Sarajevolistan 0,6% 0,0% 0,0% 
Riksdagspartier + Junilistan 0,0% 0,0% 4,5% 
Övriga små partier 5,5% 2,3% 1,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabell  9  
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Om vi ser på hur fördelningen mellan tidningarna ser ut så ser vi tydligt att regeringspartiet 
nämns mest i nästan varje tidning med sedan så betonas partier som stämmer med tidningens 
ideologiska inriktning. Dagens Nyheter betonar c & fp, Svenska Dagbladet betonar M och 
Norrländska Socialdemokraten och Aftonbladet betonar S och till viss del v. Junilistan 
betonades framför allt av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
 
Vi kan också i detta läge göra en ytterligare analys. Om man bortser från ledare, debatt 
artiklar, insändare och annonser kvarstår då denna fokusering på partier som överensstämmer 
med tidningens egna ideologiska inriktning? Det vill säga: nämns vissa partier mer än övriga 
partier i de delar av tidningarna som bör vara objektiv journalistik? I denna analys är jag 
egentligen inte intresserad 
av de olika valperioderna 
utan jag kan analysera 
datamaterialet i sin helhet. 
I Tabell 10 kan vi se 
frekvensen av parti-
förekomst i de fyra olika 
medierna. Man kan även 
här uppmärksamma att 
regeringspartiet nämns ofta 
men också att det 
fortfarande existerar en 
fokusering på partier med 
”rätt” ideologisk inriktning 
kvarstår, först och främst i 
Dagens Nyheter och Norrländska socialdemokraten. I Dagens Nyheter är c, fp & kd relativt 
starka och om jag sedan ser på resultaten från tabell 10 så kan man se att det borgerliga 
blocket benämns oftare än vänsterblocket, 57,9 procent respektive 42,1 procent. Om jag 
analyserar Svenska Dagbladet så ligger fokuseringen även här på de borgerliga partierna men 
regeringspartiet nämns i stor utsträckning vilket leder till att skillnaden mellan blocken i tabell 
11 inte blir så stor. Aftonbladet visar dock upp en liten skillnad mellan blocken men en kraftig 
fokusering på S som enskilt parti. I Norrländska socialdemokraten återfinns den största 
skillnaden med en kraftig fokusering på S och en relativt stor skillnad mellan blocken (61,2 
procent vänsterblocket och 38,8 procent högerblocket). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dessa resultat ger det relativt entydiga svaret att tidningar nämner partier som 
överensstämmer med tidningens egna ideologiska inriktning oftare än partier där det finns en 
diskrepans mellan tidningen och partiets ideologiska inriktning. Denna trend kvarstår även om 
man endast ser till tidningarnas ”objektiva” del. 
 

Partiförekomst (partier / media) 
Tabell innefattar både valet 1995 och valen 1999 och 2004 
Parti    DN Sv D AB NSD Totalt 
S 28 50 21 24 123 
v 15 20 6 6 47 
mp 18 25 9 8 60 
c 30 30 7 9 76 
fp 20 23 11 3 57 
kd 21 29 6 6 62 
M  13 24 9 6 52 
Samtliga 92 91 53 27 263 
Inga partier 116 89 65 25 295 
Övriga 55 26 15 10 106 

Totalt 408 407 202 124 1141 

Tabell  10   

Partiförekomst (Höger-Vänster / media) 
Tabell innefattar både valet 1995 och valen 1999 och 2004 
Parti    DN Sv D AB NSD Totalt 
Vänster (S+v+mp) 61 95 36 38 230 
Höger (M+kd+fp+c) 84 106 33 24 247 

Totalt 145 201 69 62 477 

Tabell  11   
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Jag är även intresserad av vilka personer som nämndes i artiklarna. Detta mått blir till viss del 
subjektivt då syftet är att försöka avgöra om en person särskilt dominerar artikeln. I vissa fall 
är detta enkelt då artikeln enbart lyfter fram en till två personer men i många fall lyfter 
artikeln fram fler personer och om ingen tydligt dominerar artikeln så kodas artikeln till 
exempel med ”övriga politiker” eller dylikt. Detta medför att partiledare och toppkandidater 
egentligen inte kodas så många gånger som de nämns på grund av att det ofta är de som 
nämns i artiklar som nämner flera politiker, till exempel alla rikdagspartiers partiledare. 
Antalet artiklar som fokuserar på partiledare har sjunkit från ca 15 procent till 11,5 procent. 
Antalet artiklar som fokuserar på kandidater till EP är istället svagt ökande. Antalet artiklar 
som nämner forskare har istället ökat från 1,8 procent 1995 till 4,1 procent 1999 men sedan 
minskat till 2,5 procent 2004. Och om vi tittar på enskilda individer förutom partiledarna, så 
dominerar Per Garhton (20 st) och Staffan Burenstam Lindner (16 st) valet 1995. Vid valet 
1999 är det istället Marit Paulsen (41 st) och Pierre Schori (36 st) som nämns mest. Vid valet 
2004 är det Inger Segelström (14 st) och Jonas Sjöstedt (14 st) som nämns mest men Nils 
Lundgren som egentligen både är partiledare och MEP-kandidat nämndes i 21 artiklar. 
Resultatet visar också att debatten tillåter väldigt många aktörer. De enda resultaten som 
skiljer sig från mängden är Paulsens och Schoris resultat vid valet 1999 då Paulsen nämns i 
7,7 procent och Schori 6,8 procent av artiklarna samt att Nils Lundgren vid valet 2004 faktiskt 
nämns oftare än partiledarna i samtliga riksdagspartier utom socialdemokraternas Göran 
Persson. 
 
Både genom att skriva men också att intervjuas och citeras så får olika aktörer tillgång till 
massmedia som arena för politisk debatt, men även genom att initiera till skapandet av en 
artikel så erbjuds aktörer tillgång till arenan. Exempel på när en aktör initierar är när en 
journalist bestämmer sig för att skriva om ett visst ämne men även när en politisk aktör 
släpper ett pressmeddelande, skriver debattartikel. I första fallet kodas artikel som initierad av 
journalist och i andra fallet av politisk aktör. Om initiering beror på en händelse som till 
exempel presskonferens, debatt, opinionsmätning eller dylikt så kodas artikeln som initierad 
av en händelse. Även forskare kan initiera en 
artikel genom att själv skriva eller genom sin 
forskning. Övrigt kan till exempel vara en 
initiering av en person från näringslivet. I 
tabell 12 uppvisas trenden att både politiska 
aktörer och expert/forskare har ökat sin 
procentuella del av antalet artiklar, vilket kan 
ses som att dessa grupper fått större direkt 
tillgång till själva arenan. 
 

Initiering av artikel 
  val 1995 val 1999 val 2004 
Politisk aktör 55 (9,1%) 53 (9,9%) 47 (10,9%) 

Journalist / redaktion 232 (38,2%) 257 (48,2%) 196 (45,4%)

Expert / Forskare 1 (0,2%) 6 (1,1%) 5 (1,2%) 

Händelse 301 (49,6%) 210 (39,4%) 171 (39,6%)

Övrigt 18 (3,0%) 7 (1,3%) 13 (3,0%) 

Total 607 (100%) 533 (100%) 432 (100%) 

Tabell 12  
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Även att användas som källa måste ses som 
att få tillgång till arenan för politisk debatt. I 
tabell 13 kan vi se vilka primära källor som 
använts till artiklarna. Övrigt kan till exempel 
vara egna åsikter från journalister som inte 
baseras på några av de andra kategorierna. 
Resultatet visar att rent procentuellt så finns 
det egentligen inga direkta skillnader mellan 
de olika valperioderna, men värt att notera, är 
att användningen av opinionsmätningar har 
minskat vilket även tidigare resultat visat. 
Men en negativ trend av användningen av 
vanliga medborgare, uttalande av myndighet 
kan skönjas, vilket torde vara negativt ur 
mångfaldsperspektivet på tillgång till den 
massmediala arenan för politisk debatt. Det rör sig dock om ganska små skillnader.  
 
 
Vi har nu tittat i stort och jämfört de olika aktörsgrupperna mot varandra men nu ska jag 
analysera de olika aktörsgrupperna var för sig och jag börjar med journalister och ledare. 
Ledaren i tidningen ger journalisten/ redaktören möjlighet att subjektivt påverka debatten på 
ett tydligt sätt vilket gör ledaren till kanske journalistens viktigaste del av arenan för politisk 
debatt. I tabell 14 så  redovisas antalet ledare som har tagit upp frågor och ämnen relevanta till 
europaparlamentsvalen. Här syns tydligt att 
antalet ledare har minskat hos samtliga 
tidningar förutom Aftonbladet som ökade 
kraftigt till valet 1999 men minskade till valet 
2004, dock bestod denna tillbakagång främst 
av notiser på ledarsidan (p.g.a. att fyra 
nummer saknas i studien kring valet 2004 kan 
Aftonbladet mycket väl ha ökat antalet ledare 
mellan 1999 och 2004). Den tolkning som jag 
gör baserad på dessa resultat är helt enkelt att tidningar, förutom Aftonbladet, har ett 
minskande intresse att väcka opinion i frågor kring europaparlamentsvalen men jag 
återkommer till detta i nästa avsnitt. 
 
 
Debattartiklar är istället, kanske först och främst de politiska aktörernas främsta direkta 
inträde på arenan för politisk debatt och ett ypperligt tillfälle för en enskild politiker, men 
även andra aktörer, att kunna påverka vilka ämnen som förs upp på agendan. 
 

I tabell 15 uppvisas trenden att antalet 
debattartiklar per nummer har minskat sedan 
valet 1995, dock kan det finnas osäkerhet om 
trenden mellan valet 1999 och 2004 eftersom 
det saknas 5 nummer vid valet 2004 gentemot 
valet 1999. Om denna trend beror på 
ointresse från aktörer att skriva debattartiklar 
eller om redaktionerna inte anser att 
europarlamentetsvalen är tillräckligt intresse 

Primär källorna 
  val 1995 val 1999 val 2004 
Offentligt dokument 13 (2,1%) 13 (2,4%) 10 (2,3%) 

Uttalande politisk aktör 351 (57,8%) 318 (59,7%) 248 (57,4%)

uttalande myndighet 13 (2,1%) 7 (1,3%) 5 (1,2%) 

uttalande expert/forsk. 16 (2,6%) 23 (4,3%) 11 (2,6%) 

"vanlig" medborgare 23 (3,8%) 15 (2,8%) 14 (3,2%) 

Aktivitet (kris etc) 3 (0,5%) 5 (0,9%) 10 (2,3%) 

Opinionsmätning 52 (8,6%) 34 (6,4%) 28 (6,5%) 

Intressegrupp 14 (2,3%) 10 (1,9%) 8 (1,9%) 

Forskning 1 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 

Övrigt 121 (20,0%) 107 (20,1%) 97 (22,5%) 

Total 607 (100%) 533 (100%) 432 (100%)

Tabell 13 

Antal ledare per nummer 
  val 1995 val 1999 val 2004 
DN 1,13 (26) 1,09 (25) 0,82 (18) 

Sv D 1,61 (37) 0,82 (18) 0,18 (4) 

NSD 1,11 (21) 0,83 (15) 0,72 (13) 

Aftonbl. 0,78 (18) 1,26 (29) 0,89 (17) 

Total 1,16 (102) 1,01 (87) 0,64 (52) 

Tabell 14   siffror i parentes är absolut antal 

Antal debattartiklar per nummer 
  val 1995 val 1999 val 2004 
DN 0,04 (1) 0,26 (6) 0,14 (3) 

Sv D 1,13 (26) 0,55 (12) 0,91 (20) 

NSD 1,74 (33) 1,67 (30) 1,50 (27) 

Aftonbl. 0,57 (13) 0,57 (13) 0,32 (6) 

Total 0,83 (73) 0,75 (61) 0,69 (56) 

Tabell 15   siffror i parentes är absolut antal 
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väckande för att ta upp debattplats kan inte besvaras utifrån detta datamaterial. 
Anmärkningsvärt är dock Dagens Nyheters väldigt låga antal debattartiklar, men om jag 
jämför innehållet i debattartiklarna så framträder Dagens Nyheters debattsida som annorlunda 
jämfört med de övriga tidningar. I Dagens Nyheter betonas olika ämnen och frågor och 
infallsvinklar från olika aktörer medan de övriga tidningarnas debattsidor ofta innehåller 
repliker och kommentarer kring samma ämnen, främst från politiska aktörer. DN debatt 
framträder istället som ett forum där frågor initieras medan de övriga tidningarnas debattsidor 
innehåller inte sällan en pågående debatt mellan olika aktörer. I och med detta är DN debatt 
inte jämförbar med de övriga tidningarnas debattsidor, anser jag, utan de representerar olika 
forum med olika syfte. 
 
Debattartiklarnas författare 
domineras av social-
demokrater följda av 
moderater och vänster-
partister men i övrigt är det 
jämnt mellan de övriga 
partierna. Men om vi även 
här analyserar om det finns 
någon skillnad i författarens 
partitillhörighet och i vilket 
media den publiceras så får 
vi följande resultat. I Tabell 
16 ser jag att i Dagens 
Nyheter kan man inte se någon större skillnad men i de övriga tre tidningarna så märks även 
här trenden att fokusera på politiker från partier vars ideologiska inriktning överensstämmer 
med tidningens ideologiska inriktning. I Svenska Dagbladet dominerar debattartiklar från M 
och fp medan i Aftonbladet och Norrländska socialdemokraten dominerar S och v. 
Skillnaderna mellan höger- och vänsterblocket gör nästan denna trend ännu mer synbar, vilket 
vi ser i Tabell 17.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slutsatsen från dessa resultat måste bli att förutom Dagens Nyheter, som jag dock redan 
konstaterat representerar ett annorlunda forum, så fokuserar de tre övriga tidningarna på 
debattartiklar från partier med ”rätt” ideologisk inriktning och skillnaden här är relativt stor. 
 
Insändare är oftast istället både mindre kända 
politikers och vanliga medborgares möjlighet 
att få tillgång till den massmediala arenan för 
politisk debatt. I tabell 18 väljare jag att bara 
visa antal insändare per nummer. I antalet 

Debatt artiklar skrivna av partiföreträdare (parti / media) 
Tabell innefattar både valet 1995 och valen 1999 och 2004 
Parti    DN Sv D AB NSD Totalt 
S 1 5 10 28 44 
v 2 3 4 10 19 
mp 0 1 1 4 6 
c 0 3 1 4 8 
fp 0 7 1 5 13 
kd 0 5 0 4 9 
M  2 14 2 6 24 
Övriga 5 20 13 29 67 

Totalt 10 58 32 90 190 

Tabell  16   

Publicerade debattartiklar (Höger-Vänster / media) 
Tabell innefattar både valet 1995 och valen 1999 och 2004 
Parti    DN Sv D AB NSD Totalt 
Vänster (S+v+mp) 3 9 15 42 69 
Höger (M+kd+fp+c) 2 29 4 19 54 

Totalt 5 38 19 61 123 

Tabell 17   

Antal insändare per nummer 
  val 1995 val 1999 val 2004 

Total 0,55 0,73 0,93 

Tabell 18 
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insändare var det svårt att se sammanhängande trender för varje enskild dagstidning men 
totalt sett observeras en ökande trend vilket är positivt utifrån mångfaldskriteriet för arena 
rollen. 
 
Andelen av dessa insändare som är negativa till EU i stort och Europarlamentet samt partierna 
och massmedia har ökat. 
 
Till sist så erbjuds kanske framför allt politiska aktörer att tillgå den massmediala arenan för 
politisk debatt genom att köpa annons-
utrymme. Tabell 19 visar att antalet annonser 
ökade från valet 1995 till valet 1999 för att 
sedan rasa till 0,32 annonser per nummer vid 
valet 2004. Alla tidningar visar samma 
tendens. Detta tyder på att de politiska partierna lägger allt mindre pengar på att få ut sitt 
budskap genom annonser, i alla fall de annonser som inte enbart består av ordvalet rösta på 
oss. Detta kan tolkas som att även partierna har ”gett upp” hoppet att väcka valdebatten. Jag 
tycker det är klart att resultatet visar att ett sådant budskap i alla fall ges till läsarna. Om vi 
tittar på vilka ämnen som annonserna tar upp så togs arbetslöshet/ sysselsättning samt försvar/ 
säkerhet upp överlägset mest antal gånger under valet 1995 och 1999. Även vid valet 2004 
dominerades annonserna av dessa två frågor men denna gång även av miljöfrågan. Av detta 
kan jag se att partierna och framför allt partierna på vänsterkanten, då majoriteten av 
annonserna återfinns i NSD och Aftonbladet, ville både i valet 1995 och 1999 få arbetslöshet/ 
sysselsättning som en viktig fråga men misslyckades med detta, eftersom vi från förra 
avsnittet vet att ämnena försvar/ säkerhet tillsammans med EMU och utvidgning dominerade 
debatten i dagstidningarna vid dessa val. 

 

4.2.3 Självständig opinionsbildare 
 
Under denna kategori är jag intresserad av vilket bidrag massmedia i sig gör till debatten och i 
vilken mån den är självständig. Som jag ser det så finns följande möjligheter, i alla fall 
formella möjligheter, för en redaktion/ journalist att bidra till debatten: Ledaren där 
journalisten får vara subjektiv och opinionsbildande samt i analyser och granskningar där 
journalistens egna värderingar kan presenteras. Självständigheten är också kopplad till 
följande två frågor: Först hur mycket av valbevaknings materialet som tidningen själv 
framställer kontra hur mycket tidningen köper in från nyhetsbyråer samt i vilken grad 
journalistiken är styrd av reaktion kontra aktion. 
 
Vi börjar med massmedias bidrag. I tabell 20 och tabell 21 kan följande trender urskiljas. Om 
vi ser enbart på den ”interna” fördelning vid varje valperiod så blir resultatet att granskande, 
argumenterande/ opinionsbildande samt analyserande ökar på bekostnad av endast 
refererande. Detta tyder på att massmedia ändå försöker bidra med ställningstagande i 
debatten samt att försöka ge läsaren analyser och värderingar av frågor. Men om man istället 
ser på antal artiklar per nummer så observerar jag att anledningen till detta är att det först och 
främst är de refererande artiklarna som har minskat. Antalet analyserande artiklar per nummer 
har också minskat om man ser i absoluta tal. Däremot har granskande artiklar både ökat i 
procentuella och absoluta tal. Visserligen kan det ses som bättre att det är bland de 
refererande artiklarna som minskningen sker mer än i de övriga men minskningen i sig måste 

Antal annonser per nummer 
  val 1995 val 1999 val 2004 

Total 0,55 0,92 0,32 

Tabell 19 
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ses som en negativ trend. Det kanske mest slående, men föga överraskande, är ändå det låga 
antalet granskande artiklar. 
 

Artikelns karaktär per nummer 
  val 1995 val 1999 val 2004
Granskande 0,05 0,06 0,09 

Argument./opinionsb. 0,50 0,48 

Analyserande 1,55 1,43 1,25 

Annan text (t ex ref) 3,98 3,44 2,79 

Ej skriven av journalist 0,83 0,77 0,72 

Total 6,90 6,20 5,33 

Tabell 21  

 
Men 23,4 procent analyserande artiklar måste väl ändå ses som en mycket god siffra som ger 
läsaren möjlighet att värdera och fundera kring de aktuella frågorna. 
 
Om jag ser på de enskilda medierna så har Aftonbladet den större delen av de granskande 
artiklarna. Dagens Nyheter har nästan hälften av alla analyserande artiklar medan Norrländska 
socialdemokraten har de flesta argumenterande och opinionsbildande artiklarna. Svenska 
Dagbladet utmärker sig negativt och har mest refererande artiklar men Svenska Dagbladets 
drastiskt minskande omfattning av valbevakningen sker mest i de refererande artiklarna och 
vid valet 2004 är 28 procent av artiklarna analyserande och endast 47 procent refererande. 
 
Om jag sedan går vidare med det mest tydliga resultatet, det låga antalet granskande artiklar, 
och tittar på vad dessa artiklar tar upp så är tre av de fyra granskande artiklarna från valet 
1995 hämtade från Aftonbladet. I dessa granskas närvarolistor, vad ledamöterna åstadkommit 
under föregående period samt om vallöftena har hållits. Den fjärde artikeln är från Svenska 
Dagbladet och berör hur många ledamöter som är kvinnor i Europaparlamentet. Vid valet 
1999 är det totalt fem artiklar varav tre från aftonbladet och en från Dagens Nyheter samt en 
från Norrländska socialdemokraten. Aftonbladets artiklar handlar om partiernas EU-vals-
budget, MEP under föregående period samt ett specifikt fall gällande en finsk MEPs 
miljöförslag. De andra artiklarna tar upp löneersättningar i Europaparlamentet och 
Europaparlamentets roll när kommissionen fick avgå. Vid valet 2004 så kommer fyra av sju 
artiklar från Dagens Nyheter, en från Svenska Dagbladet och två från Aftonbladet. 
Aftonbladets artiklar tar upp vad parlamentsledamöterna åstadkommit under föregående 
period. Dagens Nyheters artiklar tar upp Schmidts (v) samröre med terroristgrupp, valbudget, 
kandidaters miljöpolitik samt granskning av MEPs röstningar kontra partilinjen. 
 

Artikelns karaktär 
  val 1995 Val 1999 val 2004 
Granskande 4 (0,7%) 5 (0,9%) 7 (1,6%) 

Argument./opinionsb. 43 (7,1%) 43 (8,1%) 39 (9,0%) 

Analyserande 136 (22,4%) 123 (23,1%) 101 (23,4%)

Annan text (t ex ref) 351 (57,8%) 296 (55,5%) 227 (52,5%)

Ej skriven av journalist 73 (12,0%) 66 (12,4%) 58 (13,4%) 

Total 607 (100%) 533 (100%) 432 (100%)

Tabell 20 



 
 

34

Om vi sedan ser på de argumenterande och opinionsbildande artiklarna så kan man se hur de 
har varit värderande och vilket objekt som 
blivit värderat. I tabell 22 kan jag se att de 
negativt värderande artiklarna är 
dominerande och ökar, men det är först och 
främst inte EU och Europaparlamentet som 
står i fokus för dessa negativt värderande 
artiklar utan istället partierna. Om vi går 
djupare och ser vad dessa artiklar behandlar 
för ämnen så observerar jag att de flesta 
beskyller partierna för att inte föra en tydlig 
debatt och att partierna inte satsar något på 
Europaparlamentsvalet. Man kan även se att 
antalet positivt värderande artiklar om EU 
och Europaparlamentet ökar och majoriteten 
av dessa berör att Europaparlamentets makt 
har ökat och att valet till Europaparlamentet 
är viktigt. 
 
Jag började analysera resultatet kring 
ledarartiklarna redan under förra avsnittet i 
tabell 15, vilket gav ett ganska dystert 
resultat. Om vi sedan går djupare och 
analyserar vilka ämnen som dessa ledare tar 
upp så kan jag se följande resultat. Om vi 
bortser från spelfrågorna och koncentrerar oss 
på sakfrågorna domineras debatten i 
ledarartiklarna vid valet 1995 av EMU, 
utvidgning och försvar/ säkerhet. Samma ämnen dominerar valet 1999 men vid valet 2004 är 
det istället frihandel/ fri rörlighet, miljö samt försvar/ säkerhet. Det vill säga att till skillnad 
från de politiska aktörernas annonser så stämmer ledarartiklarnas ämnesdominering överens 
med den totala debattens ämnesdominering. Det är kanske inte något överraskande men detta 
tyder på att journalister och redaktioner bestämmer en stor del av de frågor som kommer upp 
på dagstidningarnas agenda själva medan politiska aktörers inflytande till viss del är 
begränsat. Frågan är naturligtvis dock om den massmediala debatten styr den debatt som sker 
mellan väljare och politiker. 
 
Jag ska nu avsluta med att analysera om medierna kan ses som självständiga och vi börjar 
med beroendet av nyhetsbyråer. Vi kan se i tabell 23 att överlag så har beroendet av 
nyhetsbyråer minskat, vilket torde kunna tolkas som att tidningarna har lärt sig att producera 
eget material, men med den generella minskningen i omfattningen av bevakningen i åtanke är 
det troligare att dra slutsatsen att det främst är 
nyhetsbyråmaterial som tidningarna sparat in 
på. Främst är det Svenska Dagbladets ras som 
påverkar resultatet. Att Aftonbladet här har 
noll i procent beror troligtvis på att de inte 
skriver ut författare till råmaterialet lika 
tydligt. Men faktum är ändå att jag observerat 
en trend av minskat beroende av nyhetsbyråer 
 

Värdering vid argumenterande/opinionsbild. Artiklar 
  val 1995 val 1999 val 2004 
Negativ - EU, EP 5 3 4 

Negativ - partier 3 14 13 

Negativ - enskilda kand. 6 6 2 

Summa negativ 14. 23. 19. 

Neutral - EU, EP 2 0 0 

Neutral - partier 1 0 2 

Summa neutral 3. 0. 2. 

Positiv - EU, EP 2 4 5 

Positiv - partier 0 1 0 

Positiv - enskilda kand. 0 1 0 

Summa positiv 2. 6. 5. 

Total 19 29 26 

Tabell 22 

Antal ledare per nummer 
  val 1995 val 1999 val 2004 
DN 1,13 (26) 1,09 (25) 0,82 (18) 

Sv D 1,61 (37) 0,82 (18) 0,18 (4) 

NSD 1,11 (21) 0,83 (15) 0,72 (13) 

Aftonbl. 0,78 (18) 1,26 (29) 0,89 (17) 

Total 1,16 (102) 1,01 (87) 0,64 (52) 

Tabell 15  siffror i parentes är absolut antal 

Beroende av nyhetsbyråer (TT, Avisa, Reuters) i procent 
  val 1995 Val 1999 val 2004 
DN 24,8% 17,7% 16,3% 

Sv D 26,0% 30,5% 6,3% 

NSD 9,0% 31,5% 21,2% 

Aftonbl. 0,0% 0,0% 0,0% 

Samtliga 19,7% 19,3% 11,4% 

Tabell 23 
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Min nästa fråga rör om medierna styrs av 
reaktion på händelser och dylikt eller om de 
styrs av aktion, det vill säga att de själva tar 
initiativ till skapandet av artiklar. Även denna 
tabell har jag redan redovisat, nämligen tabell 
12. men vi behöver korrigera denna tabell 
och räkna bort debattartiklarna, eftersom vi 
enbart är intresserade av det material som är 
skrivet av journalister. Detta ger oss tabell 24 
och 25. Jag kan här se att från valet 1999 och 
framåt är majoriteten av artiklarna som 
journalisterna skapar egna initiativ. Enligt 
dessa resultat så är medierna mycket 
självständiga gentemot andra aktörer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Initiering av artikel (debatt artiklar exkluderade) 
  val 1995 val 1999 val 2004 
Politisk aktör 6 (1,1%) 6 (1,3%) 9 (2,4%) 

Journalist / redaktion 227 (42,5%) 256 (54,2%) 191 (50,8%)

Expert / Forskare 1 (0,2%) 0 (0,0%) 3 (0,8%) 

Händelse 299 (56,0%) 210 (44,5%) 171 (45,5%)

Övrigt 1 (0,2%) 0 (0,0%) 2 (0,5%) 

Total 534 (100%) 472 (100%) 376 (100%) 

Tabell 24 

Reaktion kontra aktion (debatt artiklar exkluderade) 
  val 1995 val 1999 val 2004 
Reaktion 307 (47,5%) 216 (45,8%) 185 (49,2%) 

Aktion 227 (42,5%) 256 (54,2%) 191 (50,8%) 

Total 534 (100%) 472 (100%) 376 (100%) 

Tabell 25  
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4.3 Studiens reliabilitet och validitet 
I detta avsnitt resonerar jag kring studiens styrka och svagheter samt presenterar ett 
reliabilitetstest. 
 
Styrkan i denna studie är helt klart dess genomskinlighet med klara principer hur artiklarna 
kodas och hur mina resultat har nåtts. Studiens validitet borde ses som relativt god, anser jag, 
då mina operationaliseringar är förhållandevis uttömmande, till exempel operationaliseras min 
granskning av massmedia som arena för politisk debatt genom sex indikatorer: Författare, 
partiförekomst, två möjligheter till personregistrering samt initiering av artikel och källa till 
artikel. På samma sätt granskas omfattningen inte bara genom antal artiklar utan även genom 
ett mått av storleken på artiklarna. Svagheter i studien, som jag ser det, är bland annat vissa 
subjektiva mått som till exempel storleksmåttet på artiklarna men även variabler där jag som 
kodare skall avgöra ifall en aktör eller ämne är dominerande. Jag har dock försökt till viss del 
åtgärda dessa brister genom att använda tydliga kriterier77. En annan brist i studien har väl 
egentligen sin grund i att detta till stor del är en kvantitativ undersökning, då jag i denna 
studie utgår till viss del utifrån postulatet ”ju fler desto bättre”. Om man skall undersöka vilka 
möjligheter massmedia ger väljare till förståelse, så är risken stor att jag missar väsentlig data 
om jag inte kan jämföra och kontrollera kvaliteten på journalistiken men även hur forumet 
ifråga påverkar allmänheten. Denna brist har jag försökt motverka genom att både skilja på 
information och kunskap men även genom att kortfattat beskriva varje artikel med en mening. 
Men jag måste även ha denna brist i åtanke när min analys och mina slutsatser presenteras.  
 
Reliabilitetstestet som skall kontrollera om jag utfört kodningen på korrekt sätt utfördes på 2 
procent (32 artiklar) av det totala antalet artiklar (1832). Vilka artiklar som skall ingå i testet 
slumpades fram av SPSS och är redovisade i appendix B. Detta test är ett 
interkodarreliabiltets test, det vill säga jag har låtit en annan person omkoda de slumpvis 
utvalda artiklarna. Personen i fråga är en nyligen färdig examinerad gymnasielärare i 
samhällskunskap och historia. Även person data samt telefonnummer finns redovisat i 
appendix B. Nedan presenterar jag i procent de överensstämmande kodningarna för varje 
variabel. Variablerna presenteras i tabellen med variabelnummer, men i appendix A 
kodboken78 redovisas vad varje variabelnummer representerar. 
 

 
Interkodarreliabilitetstestet visar att mina resultat har en hög reliabilitet. Det enda resultatet 
som egentligen bör undersökas närmare är eventuellt variabel 7 där jag funnit att det finns 
84,4 procents överensstämmelse gällande artikelns storlek, något som torde ha en relativt hög 
överensstämmelse. Måttet på artikelns storlek är en subjektivbedömning och när jag 
analyserar varför jag har fått en hög avvikelse så ser jag att avvikelserna främst gäller måtten 
1/6 dels sida och notis. Jag har haft detta resultat i åtanke när jag analyserat frågor gällande 
storleken och omfattning. Variabel 11, 12 och 13 gällande vilket ämne artikeln tar upp har en 
överensstämmelse på 75 procent men det är endast ett litet antal fel. Avvikelsen beror i högre 

                                                 
77 Se kodbok i Appendix A s 57ff 
78 Ibid. s. 56 

interkodarreliabiltets test (2 % av totalt 1832) 
Procent Ref nr 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,9 % 100,0 % 84,4 % 100,0 % 96,9 % 100 % 75,0 % Se var. 11 Se var. 11

Var. Nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Procent 96,9% 87,5 % Struken 96,9 % 96,9 % 96,9 % Se var. 19 87,5 % 90,6 % 96,9 % 93,8 % 93,8 % Sammanf.

Var. Nr: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Tabell 26             
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grad på att artiklarna kodats olika grundligt. Övriga resultat finner jag naturliga med avseende 
på den subjektiva bedömning som flera kategorier kräver. 
 
Jag har även jämfört mina resultat med tidigare studier, Johansson (1999) och Robertson 
(2000). Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa studier beaktade hela EU-bevakningen och 
inte bara artiklar som rör Europaparlamentet. Detta kan säkerligen förklara skillnaden att i 
min studie finner jag att Aftonbladet hade ökat sin bevakning inför valet 1999 medan Debra 
Johanssons studie79 visar att Aftonbladet minskat sin bevakning vid detta tillfälle. Med 
Johanssons studie och denna studie finns det överensstämmande resultat gällande fördelning 
sak- och spelfrågor, vilka personer som nämns mest samt vilka ämnen som togs upp. Även 
resultatet kring primärkällor stämmer väl överens med Johanssons resultat. En viss diskrepans 
återfinns mellan min och Robertsons studie80. Kanske tydligast i det faktum myndighets-
aktörer utgör till stor del primärkälla till många artiklar i Robertsons studie samt att endast ca 
¼ del av initiativen till artiklarna kommer från journalister och redaktion, medan min studie 
får resultatet att nästan 50 procent av artiklarna sker på initiativ av journalister. En rimlig 
förklaring till dessa skillnader är dock både att Robertson beaktade hela EU-bevakningen 
samt att Robertsons studie analyserade fler medier än min studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
79 Johansson (1999), s. 5f 
80 Robertson (2000), s 25ff. 
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5. Analys av resultat samt gensvar från redaktionschefer 
 I detta avsnitt ska jag analysera mina resultat utifrån de frågeställningar jag ställde i början 
och de krav som jag specificerade i teoriavsnittet samt försöka sätta in mina resultat i en 
vidare kontext. Detta avsnitts syfte är inte att upprepa resultaten från föregående avsnitt utan 
att lyfta fram de resultat som är intressanta och användbara för att besvara mina 
frågeställningar.  
 
Frågeställningarna i denna uppsats har egentligen en tvåfaldig karaktär: först ställer jag 
frågorna i ett statiskt perspektiv (Hur ser det ut detta val, de andra två valen, sammanlagt?) 
men sedan även ur ett dynamiskt perspektiv (Hur har det förändrats?). Därför finner jag att 
min analys blir klarast om jag delar upp den i flera avsnitt, varav det första avsnittet betonar 
det statiska perspektivet i frågeställningarna, det andra avsnittet betonar förändringen. 
 

5.1 Analys av resultat ur statiskt perspektiv 
 
Jag skall nu analysera mina resultat ur ett statiskt perspektiv, det vill säga att jag ignorerar 
förändringarna mellan perioderna utan istället ser jag varje valtillfälle och valtillfällena 
sammanlagt som en fast position som jag applicerar mina två frågeställningar på, vilka är: 
 

• I vilken utsträckning uppfyller dagspressen de krav som demokratiteorin ställer med 
avseende på dagspressens roll som informationsförmedlare, arena för politisk debatt 
och som självständig opinionsbildare vid valen till Europaparlamentet? 

 
• I vilken utsträckning har detta förändrats mellan de tre olika valperioderna och vad 

kan dessa förändringar bero på? 
 
Dessa två frågeställningar utgår från de tre roller som massmedia har i ett demokratiskt 
samhälle som jag specificerar i teoriavsnittet: Informationsförmedlare, Arena för politisk 
debatt samt Självständig opinionsbildare. 
 
Jag börjar med att ställa mig frågan hur omfattande bevakningen har varit samt vilken 
karaktär den har haft, betraktat utifrån det övergripande syftet om massmedia tar sitt 
demokratiska ansvar. Vilka krav ställer då demokratiteorin på omfattningen och karaktären av 
massmedias Europaparlamentsvalsbevakning? I avsnitt 2.4, teoretisk referensram, 
konkluderar jag följande krav: Objektiv nyhetsförmedling, rätt till information men också 
kunskap och förståelseramar, möjlighet för väljare att kunna åsiktsrösta samt krav på politiskt 
relevanta frågor och korrekt återgivning av verkligheten (ingen förenkling). 
 
Det första jag dock behöver klarlägga är att jag inte kan uttala mig om omfattningen av 
Europaparlamentsvalsbevakningen i termer av tillräcklig eller godkänd eftersom jag inte har 
någon referenspunkt. Jag kan inte heller säga om 6,5 artiklar per nummer är omfattande eller 
liten valbevakning. Det är även osäkert om det verkligen finns någon sådan referenspunkt, att 
ställa ett Europaparlamentsval mot ett riksdagsval är fruktlöst81. Möjligen skulle en jämförelse 

                                                 
81 Bergman, Torbjörn & Gidlund, Gullan (1996) ”Den demokratiska legitimiteten – de folkvalda parlamentens 
roll i EU” i SOU 1996:42 Demokrati och öppenhet. Om folkvalda parlament och offentlighet i EU.  (Norstedts 
tryckeri AB : Stockholm) s. 21f. Men se även s. 26f. Angående resonemang om Europaparlamentsvalet som ett 
andra rangens val. 
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mellan massmedia i olika länder kunna ge en sådan referenspunkt, men denna studie rymmer 
ej en sådan jämförelse. 
 
 
5.1.1 Informationsförmedlare 
 
Frågan jag nu ställer mig är i vilken grad dagspressen bevakning av Europaparlamentsvalen 
uppfyller de krav som demokratiteorin ställer på rollen som informationsförmedlare, i fråga 
om omfattning och karaktär? Mitt svar på denna fråga måste bli i relativt hög grad Det finns 
en existerande valbevakning i samtliga medier i denna undersökning. Stor del av artiklarna 
publiceras med bild, artiklar når första sidan till viss del. Vi har en fördelning mellan spel-, 
sak- och personrelaterade frågor, samt en fördelning på ett stort antal ämnen och relevanta 
ämnen. I tidigare studier82 har en dominans av ekonomi och handel observerats, men min 
studie stämmer mer överens med Robertsons resultat83. Här kan man dock diskutera huruvida 
till exempel ämnet EMU som var dominerande både vid valet 1995 och 1999 kan anses som 
en relevant fråga i ett Europaparlamentsval. En betydande del av artiklarna ger inte bara 
information utan även kunskap, det vill säga ger läsaren möjlighet att bygga upp en egen 
förståelseram med hjälp av historik, kopplingar mellan det allmänna och särskilda, speglingar 
av skeenden etc. Angående storleken på artiklarna återfinns även där en stor spridning och 
detta ger oss även bild av vad artiklarna innehåller. Notiser innehåller ofta information om 
valet eller Europaparlamentet, medan ½ sidor och 2/3 sidor inte sällan innehåller 
personporträtt eller analyser av valdebatter och tillsist så har oftast artiklarna som har 
storleken större än en sida en mer valguide karaktär. Dessa antaganden stämmer även relativt 
bra om jag jämför storlek med sammanfattning för artiklarna. Detta ger oss en bild av en 
ganska komplett valbevakning med avseende på dess karaktär, anser jag. Mellan 40-45 
procent av artiklarna ger även läsaren möjlighet att ta del av antingen ett partis partiprogram 
eller en enskild kandidats valprogram, vilket ger läsaren stor möjlighet att kunna åsiktsrösta. 
 
Det finns dock brister. Tidigare forskning har antytt att väljarnas kunskaper om EU är relativt 
begränsade84 och framför allt hos dem som avstår från att rösta85. Men pedagogiska artiklar i 
medierna utgör endast i snitt ca 2 procent, Aftonbladet utmärker sig positivt med ca 5,5 
procent. Ett större antal pedagogiska artiklar för att utbilda läsaren och ge läsaren möjlighet 
att skapa sig en egen förståelseram torde vara något önskvärt. Dock skall det tilläggas att 
möjligheten finns att medierna i ett tidigare tillfälle, då min studie endast tar hänsyn till de 
sista 23 dagarna, under valrörelsen betonar pedagogiska artiklar. Bland annat så publicerade 
Dagens Nyheter flera artiklar om Europaparlamentets inflytande och roll i EU i början av 
själva valrörelsen enligt Henrik Brors, ansvarig för avd. politik DN.86 Men den kanske ändå 
allvarligaste bristen kommer från ett oväntat håll nämligen kravet på en objektiv 
nyhetsförmedling. Jag ifrågasätter inte mediernas objektivitet i själva sakinnehållet i artiklarna 
utan min studie visar istället att medierna systematiskt nämner partier som har samma 
ideologiska inriktning som tidningen oftare än partier med skild ideologisk inriktning, det vill 
säga att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet oftare nämner borgerliga partier än partier på 
vänsterkanten och tvärtom för Aftonbladet och Norrländska Socialdemokraten. Och framför 
allt så kvarstår denna skillnad när jag tar bort ledare, insändare, annonser och debattartiklar 
som annars fullt legitimt kan ses som subjektiva. Konsekvensen av detta är att en väljare som 

                                                 
82 Svensson  & Hedqvist (1996) 
83 Robertson (2000), s. 56. 
84 Dahlgren  (1999), s. 139ff. 
85 Bennulf, Hedberg & Oscarsson (2000), s. 57. 
86 Brors, Henrik (Ansvarig för avd. politik Dagens Nyheter), op. Cit. 
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förlitar sig på en tidning får en övervägande del information om en särskild grupp partier. Å 
andra sidan så kan man hävda att väljare rentav utifrån ideologisk inriktning gör valet att köpa 
en viss tidning och därför är medvetna om betoningen av vissa partier. Henrik Brors på 
Dagens Nyheter svarar på frågan om detta resultat att: 
 

DN har ambitionen att rapportera om vad samtliga partier står för  /. . ./  
Däremot gör vi på DN ingen millimetermätning för att se till att samtliga 
partier får lika utrymme. Det blir nyhetsbedömningen som avgör. 87 

 
Men den systematiska trenden som jag uppmärksammar från samtliga tidningar gör ändå att 
jag tvivlar på att det enbart är nyhetsbedömning som avgör, i alla fall i det stora hela. Däremot 
om man ser totalt på samtliga medier i studien så är fördelningen mellan höger och vänster 
jämn. Den kanske viktigaste slutsatsen av detta är att betona vikten av, med hänsyn till 
demokratins välbefinnande, att medielandskapet i stort innehåller medier med olika ideologisk 
inriktning, och sedan överlåta valet av media till väljaren. 
 
 
5.1.2 Arena för politisk debatt 
 
Min nästa frågeställning rör massmediernas roll som arena för politisk debatt. Utifrån 
demokratiteori så bör denna arena vara öppen för en mångfald av åsikter och idéer och 
därmed olika aktörer. Även den enskilde medborgaren bör ha möjlighet att kunna deltaga. 
Min studie visar att journalister naturligtvis dominerar författandet av dessa artiklar men även 
att politiker skriver en betydande del (i snitt ca 15 procent) och även vanliga medborgare i 
form av insändare (i snitt ca 7 procent). Däremot är artiklar av myndighetspersoner eller 
forskare mer sällsynta. Inom denna kategori så är spridningen stor, till exempel utav de 91 
artiklar skrivna av politiker inför valet 1995 så är Gudrun Schyman den ledande politikern på 
bara tre artiklar. Mats Carlbom (DN) är den ledande journalisten på 13 artiklar utav 535 
artiklar som var skrivna av journalister inför valet 1995. Detta ger en tydlig bild av den stora 
spridningen även om varje medium har en eller två journalister som står för merparten av 
bevakningen, vilket stämmer väl överens med Robertsons studie88. Om vi ser på vilka partier 
som nämns i de olika artiklarna observerar jag att regeringspartiet är klart störst men att 
samtliga andra riksdagspartier ändå nämns i en betydande del av artiklarna. Däremot så ges 
småpartier som Sarajevolistan, Rättviselistan, Ny Demokrati med flera minimalt med 
utrymme och inga nämns direkt i samband med riksdagspartierna. Undantaget är dock 
Junilistan som både nämns enskilt i hela 6 procent av artiklarna och 4,5 procent av artiklarna i 
samband med riksdagspartierna inför valet 2004. Även initiering av artiklarna visar att det 
finns en spridning mellan politisk aktör, journalist och artiklar initierade av olika händelser. 
Dock visar det sig även här att forskning visserligen är representerad men endast av ca 0,8-1 
procent i snitt. Primärkällorna till artiklarna visar även här stor spridning. Här dominerar 
uttalanden av politiska aktörer ganska naturligt, men sedan återfinner man här även vanliga 
medborgare, intressegrupper, offentliga dokument och myndighetspersoner samt forskare och 
forskning. Om vi ser till ledare och debattartiklar så ligger snitten kring 0,93 artiklar per 
nummer respektive 0,76 artiklar per nummer. Utifrån det faktum att ledarartiklar inte är så 
många till antalet vid varje nummer så kan jag nog dra slutsatsen att Europaparlamentsvalet 
dominerar ledarsidan under denna period. Debattartiklar är dock lite mer intressanta. Detta är 
troligen politiska aktörers mest direkta tillgång till massmediala arenan. Att snittet ligger 
kring 0,76 artiklar per nummer är väl egentligen inget uppseende väckande, men om jag gör 

                                                 
87 Brors, Henrik op. cit. 
88 Robertson (2000), s. 56. 
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samma analys som jag gjorde om vilka partier som nämndes så kan jag se att tidningarna, 
förutom Dagens Nyheter, kraftigt betonar debattartiklar skrivna av politiska aktörer med 
samma ideologiska inriktning som tidningen har. Även detta borde understryka vikten av att 
medielandskapet innehåller medier med olika ideologisk inriktning, för att i det stora hela 
kunna erbjuda lika möjligheter för politiska aktörer att få till gång till detta forum. Insändare 
som istället ger vanliga medborgare och mindre kända politiker tillgång till arenan har ett snitt 
på ca 0,74 artiklar per nummer. Dock är storleken på dessa betydligt mindre än på 
debattartiklarna. Men ändå så vittnar detta om att en mängd av olika aktörer får tillgång till 
den massmediala arenan för politisk debatt, men som sagt även här finns det brister. Framför 
allt på grund av att forskare och myndighetspersoner sällan ges tillgång till denna arena. Men 
även i vilken grad vanliga medborgare kan påverka dagspressens agenda, det vill säga vilket 
inflytande mindre insändare och vanliga medborgare som primärkällor egentligen har på 
sättandet av dagspressens agenda. Dock så styr medborgaren själv vilken tidning han/ hon vill 
köpa, vilket är kanske främsta formen av demokrati. Svaret blir likväl att dagspressen 
uppfyller i hög grad de krav som demokratiteori ställer på rollen som arena för politisk debatt. 
 
 
5.1.3 Självständig opinionsbildare 
 
Den sista frågeställningen rör dagspressen som självständig opinionsbildare. Här har jag 
kommit fram till i min teoretiska referensram att analyser och verklighetsskildringar behövs 
för att ge väljaren möjlighet till en upplyst förståelse. Massmedia måste även visa att de 
kritiskt kan reflektera och värdera skeenden samt att inte vara beroende av andra nyhetskällor 
och aktörer. Viktigaste är dock ändå kanske kravet på massmedias roll som granskare, framför 
allt i ett Europaparlamentsval där partiprogram står mot europeiska partigruppens program 
och parlamentsledamöternas arbete till mesta del förblir okänt för väljarna. 
 
Om vi ser till artikelns karaktär så observerar jag att ca 31 procent i snitt av artiklarna är 
antingen analyserande eller argumenterande/ opinionsbildande och skrivna av journalister. 
Detta tillsammans med det stora antalet kunskapsgivande artiklar ger de grundförutsättningar 
som Dahlgren sätter för en fungerande offentlig sfär.89 Det negativa är det lilla antal 
granskande artiklar, endast ca 1,1 procent eller 16 granskande artiklar totalt av 1572 artiklar.90 
Främst är det Aftonbladet som utmärker sig med flest granskande artiklar. Intressant är även 
att det ges direkt ingen negativ bild av Europaparlamentet, varken vid valet 1995, 1999 eller 
2004, vilket vissa tidigare studier91 funnit. Tvärtom är det oftast partiernas bristande 
engagemang i valrörelsen som står i skottgluggen. Studien visar också att ca 80 procent av 
artiklarna är egenproducerade, ej från nyhetsbyrå. Dock kan denna siffra vara lite oklar då 
Aftonbladet uppvisar 0 procent vilket är lite svårt att tro. Troligtvis redovisar inte Aftonbladet 
lika tydligt när nyhetsbyråmaterial har använts. Även om vi ser hur artikeln har initierats, det 
vill säga om den är styrd av händelser (reaktion) eller den skapas själv (aktion), så visar 
resultaten att det är ungefär jämnt mellan dessa kategorier. 
 
Tillsist kan vi även säga här att en intressant iakttagelse som jag gjort är att om jag jämför 
ämnena som ledarartiklarna tar upp och de ämnen som nämns mest överlag i artiklarna så 
stämmer detta bättre överens än de ämnen som annonserna från partierna tar upp. Detta borde 
ge antydan att journalister har ett relativt stort inflytande på skapandet av dagspressens 
                                                 
89 Se sid 9-10 samt sid 14 i kapitel 2 angående Peter Dahlgrens resonemang. 
90 Detta resultat stämmer väl överens med resultaten från Peterson, Holmberg et. al. i Demokratirådets rapport 
(2002), Demokrati utan ansvar. (Kristianstad: SNS förlag), s.  138f. 
91 Wallin (1991) 
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agenda, men är detta verkligen svaret på vem som sätter dagordningen?92 Om jag tar detta 
resultat och jämför med vilka frågor som vanliga medborgare ansåg som viktigast i 
Europaparlamentsvalen så observeras en viss diskrepans. I valet 1999 så ansåg i en 
opinionsundersökning av Temo att de viktigaste frågorna var främst miljö och sedan 
arbetslöshet och jordbruksfrågor.93 Militärt samarbete och utvidgning kom först på fjärde 
plats. I min studie är det främst EMU, utvidgning och militärtsamarbete som betonas i 
dagspressen. Alexa Robertson konstaterar i sin studie94 samma slutsats som jag drar nämligen 
att det finns en åtskillnad mellan vad dagspressen ser som viktiga frågor och vilka frågor som 
medborgarna anser är viktiga. Bättre överensstämmelse finns dock mellan vilka frågor de 
politiska annonserna tar upp och medborgarnas preferenser. Valet 2004 var de viktigaste 
frågorna för medborgarna åter igen miljö och arbetslöshet men även kriminalitet, ekonomisk 
tillväxt och terrorism.95 Ämnena miljö, frihandel/ fri rörlighet samt försvar/ säkerhet togs upp 
vid valet 2004. Politiska annonser behandlade frågorna arbetslöshet, försvar och miljö. 
Slutsatsen av detta blir att vid valet 2004 så har vi en bättre överensstämmelse mellan 
medborgarnas preferenser och dagspressens agenda men även med de frågor som de politiska 
aktörerna såg som viktigast. Slutsatsen måste dock bli att medborgarna har svårt att påverka 
dagspressens agenda, vilket är problematiskt ur demokratiteoretiskt perspektiv då Dahlgren 
anser att dagens samhälle är en medierad demokrati96 och Dahl´s fjärde grundläggande krav 
om kontroll över agendan97 därmed ej uppfylls. Men medborgarnas preferenser är relativt 
stabila över tiden vilket skulle kunna betyda att dagspressens påverkan på medborgarnas 
agenda inte ska övervärderas och det är ändå medborgarnas tankar och preferenser som till 
sist bär upp demokratin. Detta resultat delvis bestrider Sjölins resultat98 om massmedias 
påverkan på sättandet av agendan, anser jag. 
 
Om dagspressen uppfyller demokratiteorins kriterier för rollen som självständig 
opinionsbildare, enligt min teoretiska referensram, är svårare att ge ett klart svar på, anser jag. 
Det stora antalet analyser och opinionsbildande artiklar och höga grad av självständighet 
måste ställas mot den uppenbara och allvarliga bristen på granskande artiklar. 
 
 

5.2 Analys av resultat med betoning på förändring 
 
Jag ska nu ställa samma frågor en gång till men denna gång betona förändringen mellan 
valtillfällena för att upptäcka trender och kanske kunna svara på frågan vart vi är på väg.  
 
5.2.1 Informationsförmedlare 
 
Mina resultat från undersökningen visar på framför allt följande trender inom rollen som 
informationsförmedlare. För det första så har Europaparlamentsvalsbevakningen minskat från 
valet 1995 till valet 2004, framför allt artiklar i storleken ½ sida och mindre. Det är endast 
Dagens Nyheter som visar en annorlunda trend. Svenska Dagbladet har mer än halverat sin 

                                                 
92 Se sid 10 kapitel 2.1 om opinionsbildningsprocessens första steg nämligen sättandet av agendan. 
93 Robertson  (2000), s. 17f. 
94 Ibid. s. 57f. 
95 TNS-GALLUP 2004-06-08 , Valet till Europaparlamentet. Ett val med ointresserade och vilsna väljare (eller 
hur klarade vi dubbla lojaliteter), s. 4. 
96 Dahlgren (1995) 
97 Dahl (1989)a, s. 170-180, 345f 
98 Sjölin (1994), s. 153. 
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bevakning och Aftonbladet som inför valet 1999 ökade minskar kraftigt inför valet 2004. 
Artiklarna publiceras oftare med bild vilket både kan tolkas som positivt för att bilden fångar 
läsarens uppmärksamhet men trenden kan också ses som negativ då ökad bildanvändning 
innebär ännu mindre text och därmed information och kunskap. Men alla trender är inte 
negativa utan artiklarna har blivit till större del kunskapsgivande och i högre grad innehålla 
information om partiers och kandidaters valprogram. Detta är egentligen ganska naturliga 
trender då även journalister och redaktioner lär sig mer och mer om Europaparlamentet och 
politiker lär sig vilka budskap som når fram. Alternativt kan man även tolka detta som att det 
är de informerande artiklar som i större grad har minskat vilket gör att de kunskapsgivande 
procentuellt blir större. Men oavsett detta så blir min slutsats följande: 
Europaparlamentsvalsbevakningen har minskat kraftigt kvantitativt men har dock förbättrats 
kvalitativt, det vill säga mindre fast bättre. Vad innebär då detta, är detta bra ur 
demokratisynpunkt? Ja till viss del eftersom målet är att ge läsaren möjlighet till en upplyst 
förståelse och som både Murdoch, Palm och Dahlgren betonar så är kunskap nödvändigt för 
att medborgare skall kunna tillgodogöra sig analyser, skildringar och därmed ha möjlighet att 
nå en upplyst förståelse99. Det finns dock även annan aspekt. Denna studie tar sitt avstamp 
ifrån det låga valdeltagandet vid dessa Europaparlamentsval och tidigare forskning100 visar att 
massmedia påverkar väljarna främst genom tre kanaler: aktiveringseffekt, förstärkningseffekt 
samt förändringseffekt. Aktiveringseffekten är tillsammans med förstärkningseffekten de 
kanaler som störst påverkar väljarna och naturligtvis är kvantiteten tillsammans med 
”temperaturen” i valdebatten viktiga faktorer för att aktiveringseffekten skall verka. Överlag 
måste jag dock se denna minskande trend som något oroväckande ur demokratiteoretiskt 
perspektiv då även informerande artiklar ofta har som syfte att återge debatt och händelser. 
Två väsentliga delar i att återge det politiska landskapet och att faktiskt återge en 
verklighetsskildring av den pågående debatten. 
 
 

5.2.2 Arena för politisk debatt 
 
Vad avser tillgången till den massmediala arenan så finns det flera positiva trender utifrån ett 
demokratiteoretiskt perspektiv, inte minst gällande Murdock´s krav på rätten till deltagande 
och till viss del rätten till upplevelser och erfarenheter101 samt Dahls fjärde grundläggande 
krav på kontroll över dagordningen102. Författandet av artiklar visar att artiklar skrivna av 
både politiker, forskare och vanliga medborgare ökar procentuellt, vilket torde innebära att 
fler aktörsgrupper får ökad tillgång till den massmediala arenan. En annan trend som jag 
uppmärksammat är en ökad fokusering på kandidater istället för partiledare. Även forskare 
nämns i större omfattning vid valet 2004 än valet 1995. Initiering av artiklar visar att 
journalister och redaktioner i större utsträckning tar egna initiativ till artiklar men också att 
politiska aktörer samt forskare allt oftare initierar skapandet av en artikel. Antalet insändare 
per nummer har ökat med nästan det dubbla från valet 1995 till valet 2004, vilket torde ses 
som något mycket positivt då flertalet av dessa insändare är skrivna av vanliga medborgare. 
 

                                                 
99 Se Dahlgren (1999) & Palm (2000) samt sida 14 i kapitel 2.3 i denna uppsats 
100 Asp  (1986) 
101 Palm (2000), s. 44f.  Denna sammanfattning har dock jämförts med orginalvarket Murdock, Graham (1999), 
”Rights and representations: public discourse and cultural citizenship” I Gripsrud J (red): Television and 
Common Knowledge. (London & New York : Routledge). 
102 Dahl  (1989)a, s. 170-180, 345f. 
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Däremot så visar antalet ledarartiklar och debattartiklar en negativ trend. Samtliga tidningar 
visar en minskande trend av ledarartiklar, varav Svenska Dagbladet står för det största raset. 
Aftonbladets minskning är dock inte helt säkerhetsställd på grund av att vissa upplagor saknas 
inför valet 2004. Helle Klein, politisk chefredaktör på Aftonbladet, besvarar frågan angående 
de minskande ledarartiklarna med att Aftonbladets ledarredaktion inför valet 2004 gav 
Europaparlamentsvalet högsta prioritet, ”Vi bestämde oss för att driva konkreta, 
vardagsfrågor för att försöka få upp ett folkligt intresse för EU-valet”103. Övriga tidningar har 
ej besvarat mina frågor angående den minskande trenden ledare. Men ett minskat antal ledare 
kan endast tolkas som att tidningarna har ett minskande intresse att väcka opinion i frågor 
kring Europaparlamentsvalen. 
 
Debattartiklarna uppvisar också en minskande trend och jag skrev i det tidigare avsnittet att 
jag inte visste om detta beror på ointresse att skriva debattartiklar eller ointresse från 
redaktionernas sida att publicera debattartiklar kring Europaparlamentsvalen. Mats 
Bergstrand, chef DN Debatt, bekräftar dock att problemet ligger ofta i att  
 

Valen till Europaparlamentet ofta har varit ganska sömniga historier. 
Svårigheterna att prestera spännande utspel som fångat folket har varit mycket 
stora.104  

 
Men även att debattartiklar i valrörelser tenderar till att bli mer valpropaganda minskar 
publiceringsvärdet. Faktum kvarstår dock att antalet debattartiklar har minskat sedan valet 
1995, troligtvis på grund av redaktionella beslut. 
 
Annonser från politiska partier som innehåller ett valbudskap ökade kraftigt inför valet 1999 
för att sedan rasa ner till endast 0,32 annonser per nummer, endast 1/3 av antalet annonser 
som publicerades 1999. Enda rimliga tolkningen av detta är att de politiska partierna lägger 
allt mindre pengar på att få ut sitt valbudskap genom dagspressen.  
 
 
 
5.2.3 Självständig opinionsbildare 
 
Gällande fördelningen mellan granskande, opinionsbildande, analyserande och refererande 
artiklar som är skrivna av journalister så har jag observerat trenden att det främst är 
refererande artiklar som minskat sedan valet 1995. Granskande artiklar är den enda kategorin 
som har en ökande trend både procentuellt och i absoluta tal per nummer, men fortfarande 
utgör granskande artiklar en väldigt liten del av det totala antalet artiklar. 
 
Vad avser de artiklar som är skrivna av journalister så är trenden att de artiklar som är 
negativa till EU och Europaparlamentet har minskat medan de artiklar som är positiva till EU 
och Europaparlamentet har ökat. Så vad man kan se är en attitydförändring hos media 
angående EU och Europaparlamentet men antalet värderande artiklar är så lågt att det är mer 
rättvist att konstatera att massmedia inte vid något av dessa tre valtillfällen har haft en 
överväldigande negativ syn på EU och Europaparlamentet. Däremot så finns det en kraftig 
ökning av värderande artiklar som är negativa till partiernas engagemang i valrörelsen och 
partiernas vaga och otydliga EU-politik. 
 

                                                 
103 Klein, Helle (Politisk chefredaktör på Aftonbladet) op. cit. 
104 Bergstrand, Mats (Chef DN debatt) op. cit. 
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Beroendet av nyhetsbyråmaterial har sammanlagt en minskande trend, vilket är en positiv 
trend med tanke på Palms autonomikriterium105, men det ligger närmare tillhands att dra 
slutsatsen att nyhetsbyråmaterial är den kategorin som står för en betydande del av den 
minskande trenden totalt. Även frågan om journalistiken styrs av reaktion eller aktion så syns 
en tydlig trend att det är artiklar som styrs av reaktion, det vill säga händelser och dylikt, som 
står för den största nedgången. Ett viktigt krav inom demokratiteori är att massmedierna skall 
stå självständigt och detta ger oss insikten att det är viktigt dagspressen skapar och tar initiativ 
till egna artiklar och inte enbart låter sig styras händelser och andra aktörer. Därmed ser jag 
det som en positiv trend att det är artiklar som styrs av reaktion som minskar och inte tvärtom. 
Däremot är minskningen i sig ingen positiv trend utifrån demokratiteoretiskt perspektiv. 
 
 
 
5.2.4 Sammanfattande analys över förändringen i Europaparlamentsvalsbevakningen 
 
Europaparlamentsvalsbevakningen har minskat totalt, Dagens Nyheter uppvisar dock en 
positiv trend. Vilken karaktär har då artiklarna som har minskat? Det är främst artiklar med 
storleken ½ sida och mindre som har minskat. Det är även främst artiklar skrivna av 
journalister samt nyhetsbyråer och som är informativa och refererande. Denna profil stämmer 
relativt bra in på artiklar som till exempel behandlar torgmöten, debatter eller utspel från 
politiska partier/ aktörer, där artikeln bara refererar vad som har hänt utan att det görs någon 
djupare analys. Detta leder oss till frågan om minskningen av antalet artiklar beror på minskat 
intresse från massmedia att bevaka valrörelsen eller om det är en konsekvens av en allt mindre 
aktiv valrörelse med färre debatter, torgmöten och en mindre livlig debatt. Det vill säga frågan 
är om den minskande trenden är ett massmedialt problem eller ett politiskt problem. Ännu 
mer intressant blev även frågan efter Helle Kleins påstående att ledarredaktionen på 
Aftonbladet har högprioriterat Europaparlamentsvalet men ändå visar min studie att Afton-
bladet uppvisar en kraftig minskning i sin bevakning, utom ledarartiklar, till valet 2004 
jämfört med valet 1999. Jag hoppades att delvis få svar på denna fråga genom en enkät-
undersökning till ansvariga utgivare, politiska chefredaktörer samt ansvariga för debatt och 
opinionsbildnings. Trots telefonkontakt och upprepade påminnelser erhöll jag endast svar från 
Helle Klein (Politisk chefredaktör på Aftonbladet), Mats Bergstrand (Chef  DN debatt) samt 
Henrik Brors (Politisk chefredaktör Dagens Nyheter), så frågan om den minskade bevakning 
är ett massmedialt problem eller politiskt problem blir tyvärr obesvarad. Klein, Bergstrand 
och Brors är alla representanter för de ”avdelningar” som inte uppvisar kraftiga minskande 
trender. Däremot sänder trenderna med ett minskat antal ledarartiklar och debattartiklar en 
kraftig signal om ett minskat intresse från dagspressens sida för Europaparlamentsvalet till 
väljarna, anser jag. 
 
I en analys av omfattningen av en viss bevakning i massmedia och framför allt i dess 
förändringar är man naturligtvis även tvungen att ta in övriga händelser som kan ha påverkat 
bevakningen. Exempel på sådan händelse är till exempel morden i Malexander som inträffade 
under valrörelsen 1999 och som i tidigare studier har angetts som en möjlig orsak till 
minskningen i Europaparlamentvalsbevakningen.106 Övriga händelser som jag registrerat var 
bland annat vid valet 1995: Krister Pettersson misstänks för mordet på Olof Palme, Frankrikes 
kärnvapensprängningar och naturligtvis valet av partiledare för Socialdemokraterna. Vid valet 
2004 var det dock inga spektakulära nyheter som kan ha påverkat EU-valsbevakningen, anser 
jag, och ändå kan jag påvisa en konstant minskande trend. Min slutsats är därför att 
                                                 
105 Palm (2000), s. 45ff. 
106 Johansson  (1999), s. 5. 
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omfattningen av dagspressens Europaparlamentvalsbevakning inte i någon större utsträckning 
har påverkats av andra nyheter. Det enda undantaget som jag kan se vore Norrländska 
Socialdemokraten där debatten vid valet 1999 och valet 2004 kan ha påverkats av regionalt 
viktiga frågor. 1999 gällde diskussionen om fraktflygplatsen Kallax Cargo och vid valet 2004 
dominerades debatten av sjukhuset i Kirunas vara eller icke vara. Dessa två frågor kan ha 
påverkat det nyhetsutrymme som erbjöds Europaparlamentvalsbevakningen, men frågan är 
om detta verkligen är något vi bör ta hänsyn till. Massmedias demokratiska ansvar vid ett val 
minskar inte på grund av andra nyheters publiceringsvärde, anser jag. Dock är det viktigt att 
ändå redovisa detta.  
 
Intressant att tillägga är dock att i min studie har Aftonbladet uppvisat en Europaparlaments-
valsbevakning som innehåller både relativt stor mängd informativa och kunskapsgivande 
artiklar, stort antal djupgående analyser och både pedagogiska och granskande artiklar. 
Inkludera det relativt stora engagemanget för opinionsbildande ledarartiklar så är det 
överraskande att tidigare studier107 funnit att läsande av kvällstidningar, framför allt 
Aftonbladet, är negativt förbundet med valdeltagande i Europaparlamentsvalen. Detta bör 
påminna oss om att inte överskatta massmedias inflytande på medborgarnas samhälliga 
engagemang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Lithner (2000), s. 145f. 
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6  Slutsatser 
 
I början av denna uppsats förklarade jag syftet med studien samt de frågeställningar som lade 
grunden för studien. Följande slutsatser är resultat av denna studie: 
 
I stora drag så tar dagspressen sitt demokratiska ansvar. Omfattningen av bevakningen är 
befintlig och till stor del mycket kvalitativt bra, med artiklar som ger läsaren både kunskap 
men även förståelseramar genom en relativt stor mängd analyser. Väljarna erbjuds ett stort 
antal artiklar där parti eller kandidat program presenteras, i alla fall från samtliga 
riksdagspartier men även Junilistan och till viss del andra småpartier, vilket ger väljarna goda 
möjligheter till åsiktsröstning. Det finns en stor bredd och även djup bland de ämnen som 
artiklarna tar upp. Antalet aktörer som får tillgång till den massmediala arena är mycket stort 
även fast vissa grupper, till exempel forskare och myndighetspersoner, har en betydligt 
mindre del. Även medborgare både genom insändare men även som källa och intervjuobjekt 
får relativt ofta tillgång till denna arena. Nästan 25 procent av artiklarna var analyserande och 
nästan hälften av artiklarna togs på eget initiativ av journalisterna och redaktioner, vilket ger 
oss en bild av media som en mycket självständig opinionsbildare. Det finns dock allvarliga 
brister, främst den nästan totala avsaknaden av granskande journalistik, men även bristen på 
pedagogiska artiklar för att utbilda väljarna.  
 
Men vart är vi på väg? Omfattningen av dagspressens bevakning av Europaparlamentsvalen 
har en klart minskande trend. Endast Dagens Nyheter uppvisar en ökande trend. Främst sker 
minskningen av artiklar som har storleken ½ sida och mindre samt är skrivna av journalister, 
är refererande och ger läsaren endast information. Om detta beror på minskat intresse från 
massmedias sida eller en konsekvens av en mindre aktiv valrörelse kan jag ej svara på. 
Däremot menar jag att den minskande trenden av ledarartiklar och debattartiklar visar tydligt 
ett minskat intresse för Europaparlamentsvalet från massmedias sida, undantag i form av 
Aftonbladets ledarsida och Dagens Nyheters debattsida bör dock nämnas. Tillgången till den 
massmediala arenan har dock förbättrats för medborgare och forskare på bekostnad av artiklar 
skrivna av journalister. 
 
Jag har även uppmärksammat följande trender som till viss del ligger utanför studien men 
som ändå är intressanta. Det existerar ingen fokusering på opinionsmätningar utan istället är 
trenden att opinionsmätningar används allt mer sällan. Varken 1995 eller vid övriga val så var 
dagspressen i så stor utsträckning negativ mot EU och Europaparlamentet. Däremot har 
dagspressen blivit allt mer negativ mot partiernas engagemang i valrörelsen och partiernas 
vaga EU-politik. Personvalet har fått genomslag i dagspressen och fortsätter att få ett större 
genomslag, då fokuseringen på kandidater ökar och fokuseringen på partiledare minskar. 
 
Studien har även visat att dagspressen har en relativt stor makt att påverka väljarna i enskilda 
frågor. Junilistans framträdande roll i valet 2004 och kanske framför allt det faktum att det var 
första gången som ett icke-riksdagsparti nämndes i större utsträckning tillsammans med 
riksdagspartierna i artiklar var säkerligen en faktor som gjorde att Junilistan framstod som ett 
mer legitimt alternativ att rösta på. Dagspressens inflytande på sättandet av sin egen agenda är 
också mycket starkt anser jag. Då ledarartiklarnas ämnen har en bättre överensstämmelse med 
både den mer allmänna rapporteringen än vad ämnena i partiernas annonser har. Men en 
allvarlig diskrepans återfinns mellan ämnena som dominerar dagspressens agenda och de 
frågor som medborgarna anser är viktiga, dock har den skillnad avsevärt minskat inför valet 
2004. Detta leder mig dock till slutsatsen att medborgarna har svårt att påverka dagspressens 
agenda. Men också, på grund av medborgarnas stabila preferenser över tiden samt 
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Aftonbladets negativa förbundenhet med valdeltagandet, inte överskatta dagspressens 
inflytande på medborgarna. Å andra sidan vittnar Junilistans framgång och Paulsens medie-
exponering att dagspressens betydelse i separata frågor inte heller ska underskattas. Kanske är 
det främst genom snuttifieringen108 och fokusering på person och enskilda sakfrågor som 
massmedia främst kan påverka väljare, något som kan vara värt att fundera över. 
 
Tillsist har jag funnit att medierna systematiskt fokuserar på partier och politiska aktörer som 
har en ideologisk inriktning som överensstämmer med tidningens ideologiska inriktning. 
Detta stämmer både om jag analyserar den objektiva delen av tidningen, det vill säga inte 
ledar-, debattartiklar, insändare eller annonser, och analyserar resultaten på vilka partier/ 
personer som nämns och även om jag undersöker vilka politiska aktörers debattartiklar som 
blir publicerade. Om vi ser på medierna i studien sammanlagt råder det dock balans mellan 
blocken och detta understryker, anser jag, vikten av att ha ett massmedialt landskap där 
medier med olika ideologiskinriktning verkar. 
 
Vad kan då dessa resultat ha för betydelse. Konsekvensen av en minskad bevakning är bland 
annat både att väljarna får mindre kunskap och information för att kunna fatta ett medvetet val 
men också att det ges mindre stimulans via aktiveringseffekten. Detta torde resultera i 
minskad vilja att manifestera, det vill säga att minskad ”valtemperatur” medför att färre 
väljare uppfattar EU-valet som värt att rösta i. Även den minskade debatten, i form av 
ledarartiklar och debattartiklar, kan säkerligen påverka väljares syn och värdering över hur 
viktigt, eller rättare sagt oviktigt, Europaparlamentsvalet egentligen är. Men allvarligast är 
ändå anser jag bristen på granskande journalistik. Åsiktsröstning och ansvarsutkrävande är 
hörnstenar i den representativa demokratin och i Europaparlamentetsvalet blir 
ansvarsutkrävandet väsentligt anser jag. Anledningen till detta är att för det första så kan de 
nationella partilinjerna skilja sig från de europeiska partilinjerna vilket lämnar 
parlamentsledamöterna i ett mellanläge. Samtidigt har tidigare studier visat att felröstningar är 
ett vanligt inslag i Europaparlamentet inte minst på grund av dess röstningsformer och 
röstningstakt.109 Tillsist så blir besluten som Europaparlamentsledamöterna fattar inte så 
snabbt kända för vanliga medborgare såsom beslut i riksdagen blir, bland annat på grund av 
avstånd men kanske också de långsamma processer som EU kännetecknas av. Dessa faktorer 
gör att granskande journalistik i Europaparlamentsvalen inte bara är ett önskemål, anser jag, 
utan borde vara ett krav. 
 
Naturligtvis vore studier vid kommande Europaparlamentsval mycket intressanta för att 
kunna följa om den negativa trenden håller i sig, men det jag kanske saknar mest är studier 
över hur Europaparlamentet bevakas under mandatperioderna. Det vore naivt att tro att vi 
under fyra veckor vart femte år skulle kunna väcka folkets intresse för Europaparlamentet om 
det inte sker i någon större utsträckning bevakning under mandatperioderna. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Palm (2000) 
109 Garhton, Per (1999), EU-Parlamentet inifrån. Gycklarnas marknad eller demokratins centrum? 
(Smedjebacken: Fälth & Hässler), s. 68ff 
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Appendix A 
Kodbok 
 
Studiens namn:  En ännu sämre nyhet? 
 
Syfte:  Syftet med denna studie är att visa i vilken utsträckning som massmedia, eller rättare sagt 

dagspressen, i Sverige ger väljarna för möjlighet att kunna möta de krav som demokratiteorier ställer 
på väljare. Med detta som utgångspunkt ska jag beskriva bevakning av europaparlamentsvalen i 
dagspressen samt att försöka se trender och klarlägga orsakerna till dessa trender. Men ett 
övergripande syfte med uppsatsen är även att försöka klarlägga vilka krav vi bör ställa på 
massmedias Europaparlamentsbevakning utifrån demokratisk teori, samt om massmedia uppnår 
dessa krav. Det vill säga om massmedia tar sitt demokratiska ansvar avseende 
Europarlamentvalsbevakningen 

 
Utförare:  Per Engdahl 
 
Handledare: Nils-Eric Hallström, Linköpings Universitet 
 
 
 
Kriterier för vilka artiklar som beaktas: 
 
Artikelns måste i text nämna europaparlamentet, europarlamentsvalet, frågor som är direkt 
kopplade till europaparlamentsvalet eller kandidater/ ledamöter av europaparlamentet.  
 
Även annonser och insändare som behandlar dessa ämnen beaktas. Dock skall endast 
annonser där frågor eller valprogram tas upp beaktas, det räcker inte med tid och plast för 
möte eller enkel uppmaning att rösta på ett särskilt parti.  
 
Rättelser tas ej i beaktning 
 
Korta citat tas ej heller i beaktning. 
 
 
Syftet med dessa kriterier är att fokusera undersökningen på artiklar som informerar och ger 
kunskap till väljarna samt bidrar till medborgarnas upplysta förståelse. 
 
 
 

Variabelförteckning 
 
Var. Nr. Benämning SPSS benämning 
Var 001 Referensnummer referens 
Var 002 Vilken period period 
Var 003 Datum datum 
Var 004 Källa källa 
Var 005 Vilken sida sida 
Var 006 Under vilken rubrik rubrik 
Var 007 Storlek storlek 
Var 008 Exponering första sida/ påannonsering front 
Var 009 Bild bild 
Var 010 Koppling Europaparlamentet ep 
Var 011 Vilket ämne (1) ämne 
Var 012 Vilket ämne (2) ämne2 
Var 013 Vilket ämne (3) ämne3 
Var 014 Åsiktsförmedling valprog 
Var 015 Artikelns/ inslagets informationskaraktär infotyp 
Var 016 Artikelns/ inslagets karaktär, sammanhangsskapande. diskurs 
Var 017 Artikelns (inslagets) författar författa 
Var 018 Förekomst av politiska partier partier 
Var 019 Personförekomst person 
Var 020 Personförekomst (2) person2 
Var 021 Initiering till artikel/ inslag initialt 
Var 022 Primära källor i artikel källor 
Var 023 Artikeltyp art.typ 
Var 024 Värderande värde 
Var 025 Objekt för värdering. objekt 
Var 026 Beskrivning av artikel. beskrivn 
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Variabler 
 
Var 001 Referensnummer 
 
Kategori: Grundläggande 
 

• Referens nummer? 
 

Referensnummret börjar på 1 numreras sedan uppåt efter varje kodning. Referensnummren ligger till grund för urvalet av artiklar/inslag för 
validitetstestet. 
 
 
Var 002 Vilken period 
 
Kategori: Grundläggande 
 

• Vilken period tillhör artikel? 
 
1. 26 Aug – 17 Sep  1995 
2. 22 Maj – 13 Jun  1999 
3. 22 Maj – 13 Jun  2004 

 
 
Var 003 Datum 
 
Kategori: Grundläggande 
 

• Vilket datum publicerades artikeln? 
 
DD/MM/YYYY 

 
 
 
 
Var 004 Källa 
 
Kategori: Grundläggande 
 

• I vilken källa publicerades? 
 
1. Dagens Nyheter 
2. Svenska Dagbladet 
3.  
4.  
5.  
6.  
7. Norrländska socialdemokraten 
8.  
9. Aftonbladet 
 
 

 
 
Var 005 Vilken sida 
 
Kategori: Grundläggande 
 

• På vilken sida?  (Tryckta artiklar) 
 
Sidnummer 
 

 
Var 006 Under vilken rubrik 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Omfattning och positionering 
 

• Under vilken del / rubrik presenterades artikel? 
 
1. Ledare 
2. Debatt 
3. Inrikes 
4. Utrikes 
5. EU 
6. Ekonomi 
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7. Kultur 
8. Bilaga 
9. Lokal/regional 
10. Övrigt 
11. Politik 
12. Insändare 
13. EU valet 
14. TV Guide 
15. Annons 

 
 
Var 007 Storlek 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Omfattning och positionering 
 

• Hur stor del av en sida upptar artikeln?   (Endast press) 
 
1. Mer än 1 sida 
2. 1 sida 
3. 2/3 sida  
4. ½ sida 
5. ¼ sida 
6. 1/6 sida 
7. notis 
 
Om artikeln sträcker sig till två sidor kodas artikeln 2 ggr med 1 sida/kodning. Dock med samma referensnummer så man kan se att det 
är samma artikel. 

 
 
Var 008 Exponering första sida / påannonsering 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Omfattning och positionering 
 

• Exponeras artikel på första sidan? 
 
0. Nej 
1. Ja 

 
Med första sidan så menas enbart första sidan, inte till exempel Sv D andra sida, fokus på vad läsaren först ser. Räcker ej heller bara 
med till exempel ”EU valet s. 12” eller dylikt utan text eller bild i anknytning till sidhänvisning. 
 

 
Var 009 Bild 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Omfattning och positionering 
 

• Publiceras artikeln med hjälp av bilder? 
 
0. Nej 
1. Ja 

 
Begreppet bild innefattar även diagram, karikatyrer. Innebörden med detta är att det krävs en visuell upplevelse för läsaren. 

 
Var 010 Koppling Europaparlamentet 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Ämne 
 

• Vilken koppling till Europaparlamentet eller frågor som rör Europaparlamentet har artikeln? 
 
1. Kärnpunkt. 
2. Väsentlig del. 
3. Nämns endast. 
 
Med kärnpunkt menas att artikeln handlar i sin helhet om Europaparlamentet eller frågor som rör Europaparlamentet. Väsentlig del 
betyder att Europaparlamentet eller frågor som rör Europarlamentet behandlas i betydande omfattning. Nämns endast kodas då artikeln 
/ inslaget endast nämner Europaparlamentet utan att det skapas ett större sammanhang och koppling till europaparlamentet, så kallat 
nyhetshandtag (Se Alexa Robertson (1999)) 
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Var 011 Vilket ämne (1) 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Ämne 
 

• Vilket ämne behandlar artikeln huvudsakligen? 
 
1. Valdeltagande 
2. Valkampanj 
3. Opinionsmätningar 
4. Partiernas strategier 
5. Valdebatt 
6. Massmedias roll 
7. Personval 
8. VALET 
9.  Utländska EP Val** 
10. EMU 
11. Utvidgning** 
12. Utveckling av EU**  (fördrag, framtidskonvent) 
13.  Överstatlighet 
14. Korruption, maktmissbruk 
15. EU-kommissionen 
16. EU-parlamentet 
17. Övriga EU-institutioner 
18. Sysselsättning/ arbetslöshet 
19. Jordbruk/ konsument* 
20. Försvar/ säkerhet / Polis(**) 
21. Bistånd/ utrikespolitik 
22. Flyktingpolitik* 
23.  Miljö** 
24.  Frihandel / Fri rörlighet** 
25. Sociala frågor (t ex vård, social försäkringssystem)** 
26.   
27.   
28.  Ekonomiska frågor ( t ex skattelagstiftning, aktiebolagslag)** 
29.  Utträde ur EU** 
30. Personporträtt 
31. Karaktärsfrågor/ egenskaper 
32. Personstrider 
33. Personvalskampanj** 
34. Frågor rörande enskild MEP** 
35. Icke-politisk kontext 
 
 
Huvuddelen av dessa ämneskategorier är hämtade från Debra Johansson (2000). Johansson delar upp frågorna i tre kategorier 
Spelfrågor (1-9), Sakfrågor (10-29) och personrelaterade (30-34), samt icke politisk kontext. Ämnen markerade med * är ämnen som 
har lagts till utöver Johanssons som är influerade av Alexa Robertson (1999). Ämnen markerade med ** är ämnen som har lagts till av 
mig under studiens gång. 
 
T ex. om en artikel börjar att beskriva en debatt som t ex trög, het etc så kodas artikeln först med en 5:a för valdebatt. Om sedan 
debatten handlade om t ex Sveriges alliansfrihet så kodas artikeln sekundärt med siffran 20 för försvar/ säkerhet/ polis. 
 

 
Var 012 Vilket ämne (2) 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Ämne 
 

• Vilket övrigt ämne behandlar artikeln? 
 
Samma ämneslista som variabel 011. 

 
 
Var 013 Vilket ämne (3) 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Ämne 
 

• Vilket övrigt ämne behandlar artikeln? 
 

Samma ämneslista som variabel 011.  
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Var 014 Åsiktsförmedling 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Artikelns karaktär 
 

• Speglar artikeln ett parti eller kandidats valprogram eller åsikter 
 
0. Nej 
1. Ja, parti program eller åsikt 
2. Ja, parti i enstaka frågor 
3. Ja, enskilda kandidaters program 

 
 
Var 015 Artikelns informationskaraktär 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Artikelns karaktär 
 

• Artikelns karaktär i form av information eller kunskapsbringande. 
 
1. Informativ 
2. Kunskapsgivande  
3. Pedagogisk 
 
Dessa frågealternativ är baserade på Murdochs gränsdragning mellan information och 
kunskap. Information förklarar inte, drar inte paralleller mellan dåtid och nutid, särskilda med det specifika. Kunskap förklarar och 
visar på mönster i den sociala världen och ger självförståelsen att kunna se möjligheter till förändringar. Kriteriet för att ett inslag/ en 
artikel skall vara kunskapsgivande och inte bara informativ är således att artikeln inte bara refererar en händelse/ uttalande etc utan 
även sätter in det i en kontext, t ex förklara vägen till beslut, historik, orsaker bakom uttalanden, tidigare uttalanden etc. 
Frågealternativet Pedagogisk, influerad av Robertson (2000), åsyftar artiklar/ inslag vars syfte är att ”utbilda” läsaren i t ex en 
beslutsprocess, organisation, historik och dylikt.  

  
 
 
Var 016  Artikelns karaktär, sammanhangsskapande. 
 
Kategori: Informationsförmedlare 
Underkategori: Artikelns karaktär 
 DENNA FRÅGA ÄR STRUKEN; EJ GENOMFÖRBAR! 
 

Jag märkte att det oftast är en fråga om i vilken grad en text är diskursiv eller ej, vilket medförde att frågan blev metodologisk 
ogenomförbar. 

 
• Artikelns möjlighet att skapa sammanhang? 
 
1. Diskursiv 
2. Icke diskursiv 
 
Jan Svensson och Rolf Hedqvist gjorde en studie, Den problematiska informationen (1996), som analyserade massmediasbevakning 
omkring folkomröstningen om EU.  Svensson och Hedqvist ställer här frågan om journalistiken är sammanhangskapande (diskursiv) 
eller fragmentiserande (icke diskursiv). Kriterierna för diskursiva artiklar är följande: (1) Explicit, texten är tydlig och ej underförstådd 
information. (2) Genomskinlig, läsaren skall kunna avgöra vart ifrån informationen kommer. (3) Kontextoberoende, läsaren skall 
enbart med texten kunna sättas in i sammanhanget. (4) Strukturerad, texten skall vara utformad så information är organiserad. (5) 
Analyserande, författaren skall försöka tolka den verklighet som han informerat om. (6) Bära sanningsanspråk, författaren skall 
ställa sig bakom den verklighetsbild som han speglar. 

 
 
Var 017 Artikelns författar 
 
Kategori: Arena för politisk debatt 
Underkategori: Aktörer 
 

• Artikeln skriven av? 
 
1. Journalist (övriga) 
2. Lena Melin (aftonbladet) 
3. Ingvar Persson (AB) 
4.  
5. Anders Bolling (DN)  
6. Jesper Bengtsson (AB) 
7.   
8. Dan Nilsson (Sv D)  
9. Johan Hakelius (frilans)  
10. Lova Olsson (Sv D)  
11. Ingrid Hedström (DN)  

12. Mats Engström (AB)  
13.   
14. KA Eneberg (DN) 
15. Inger Jägerhorn (DN) 
16. Dick Ljungberg (DN) 
17. Peter Sandberg (DN) 
18. Hans Bergström (DN) 
19. Johan Schuck (DN)   
20. Nyhetsbyrå (övriga) 
21. TT 
22. ATP 

23. Reuters 
24.  Aviga 
30. Myndighetsperson (övriga) 
31.   
32.   
33.   
34.    
35. Forskare/ Profession 

(övriga) 
36. Ekonomi 
37. Statsvetare  
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38. Rättsvetenskap/ juridik  
39.  
40. Politiker (övriga) 
41. Göran Persson 
42. Maud Olofsson (c)  
43. Inger Segelström (S)  
44. Karl-Erik Olsson (c) 
45. Göran Färm (S)  
46. Fredrik Reinfeldt (M)  
47. Birgitta Zachrisson 

(Sarajevolistan)  
48. Hans Lindqvist (c)  
49. Gudrun Schyman (v)  
50. Cecilia Malmström (fp)  
51. Jonas Sjöstedt (v)  
52. Per Garhton (mp)  
53. Lena Hjelm Wallén (S)  
54. Gunnar Hökmark (M)  
55. Fredrik Federley (c)  
56. Ulf Dinkelspiel (fd eu 

minister Borg.)  
57. Birgitta Swedenborg 

(Junilistan)  
58. Maria Åsenius (fp)  
59. Anna Ibrisagic (M)  
60. Åsa Westlund (S)  
61. Bijan Fahim (fp)  
62. Paolo Silva (mp)  
63. Anders Wijkman (kd)  
64. Cahrlotte Cederschiöld (M)  
65. Desire Pethrus Engström 

(kd)  
66. Nils Lundgren (Junilistan)  
67. Lennart Sacradeus (kd)  
68. Lars Ohly (v)  
69. Övriga mp  
70. Övriga 
71. Vanlig medborgare 
72. Facklig Person 
80. Folkpartiet 
81. Socialdemokraterna 

82. Moderaterna 
83. Vänsterpartiet 
84. Mp 
85. Centern 
86. Rättviselistan 
87. Kd 
101. Gun Fälth (DN) 
102. Lotta Schullerqvist (DN) 
103. Ingrid Karlberg (DN) 
104. Åke Ekdahl (DN) 
114. Maria Crofts (DN) 
115. Henrik Brors (DN) 
116. Göran Ericsson (DN) 
117. Thorbjörn Nilsson (DN) 
118. Lars Ingmar Karlsson (DN) 
119. Dan Lucas (DN) 
120. Sigrid Boe (DN) 
121. Börje Karlsson (DN) 
122. Mats Carlbom (DN) 
123. Ulrika BY (DN) 
124. Johannes Åman (DN) 
125. Ola Billger (Sv D) 
126. Mats Hallgren (Sv D) 
127. Fredrik Mellgren (Sv D) 
128. Rolf Gustavsson (Sv D) 
129. Anette Holmqvist (AB) 
130. Lotta Samec (DN) 
131. Barbro Hedvall (DN) 
132. Kerstin Nilsson (AB) 
133. Charlotta Friborg (DN) 
134. Hanne Kjöller (DN) 
135. Ewa Stenberg (DN) 
136. Claes Barkman (DN) 
137. Tove Nandorf (DN) 
138. Kurt Mälarstedt (DN) 
139. Carin Ståhlberg (DN) 
140. Lena Hennel (Sv D) 
141. Thomas Berglund (Sv D) 
142. Anders Johnsson (Sv D) 
143. PJ Anders Linder (Sv D) 
144. Cecilia Axelsson (Sv D) 

145. Rolf Gustavsson (Sv D) 
146. Nils Funcke (DN) 
147. Yrsa Stenius (AB) 
148. Olle Svenning (AB) 
149. Karl-Olof Andersson (AB) 
150. Åsa Petersen (AB) 
151. Mangnus Ringman (AB) 
152. Helle Klein (AB) 
153. Carl B Hamilton (AB) 
154. Bitte Hammargren (Sv D) 
155. Hans O Alfredsson (Sv D) 
156. Peter Carlberg (Sv D) 
157. Ove Lagerkvist (NSD) 
158. Sandor Berglund (NSD) 
159. Lotta Gröning-Degerlund 
(NSD) 
501. Pierre Schori (S) 
502. Herman Schmidt (v) 
503. Staffan Burenstam Linder 
(M) 
504. Mona Sahlin (S) 
505. Marit Paulsen (fp) 
506. Yvonne Sandberg-Fries (S) 
507. Ingela Thalén (S) 
508. Övriga S 
509. Övriga M 
510. Övriga v 
511. Jan Andersson (v) 
512. Övriga kd 
513. Övriga Junilistan 
514. Gunilla Carlsson (M) 
515. Övriga Sarajevolistan 
516. Övriga c 
517. Övriga fp 
518. Carl Bildt (M) 
519. Ewa Hedqvist-Pettersson (S) 
520. Maj Britt Theorin (S) 
521. Sören Wibe (S) 
522. Hadar Cars (fp) 
523. Inger Schörling (mp) 

 
 

 
Var 018 Förekomst av politiska partier 
 
Kategori: Arena för politisk debatt 
Underkategori: Aktörer 
 

• Vilka partier nämns i artikeln? 
 
1. Samtliga riksdags partier 
2. Vänsterblocket 
3. Högerblocket 
4. (S) 
5. (v) 
6. (mp) 
7. (c) 
8. (fp) 
9. (kd) 
10. (M) 
11. Junilistan 
12. Inga partier 
13. v, mp, Junilistan (Nej partier) 

14. Sverige demokraterna 
15. höger/ vänster  (OBS används endast 1ggr) 
16. Nationaldemokraterna 
17. Rättvisepartiet socialisterna 
18. EU-motståndarna 
19. Sarajevolistan 
20. Ny demokrati 
21. Rättviselistan 
22. Fria EU-kritiker 
30. Övriga 
31. Alla aktuella partier 
32. Riksdags partier samt Junilistan 
33. Riksdags partier samt Sarajevolistan.

 
 
 
Om många partier nämns generellt kodas artikeln som samtliga. Är artikeln inriktad på höger eller vänsterblocket men inte på ett 
särskilt parti så kodas artikeln med alternativ 2 eller 3. Om ett parti nämns enbart eller tydligt dominerar artikeln så kodas den efter 
partibeteckning. Till exempel om artikeln tar upp att S besvarar tidigare kritik från mp och artikeln innehåller uttalanden av S politiker 
så kodas artikeln med S fast mp nämns. Om artikeln är skriven av en politiker, dvs. debattartikel, så kodas artikeln med författarens 
partitillhörighet oavsett vad artikeln tar upp. 
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Var 019 Personförekomst 
 

Kategori: Arena för politisk debatt 
Underkategori: Aktörer 
 

• Vilka personer nämns i artikeln? 
 
1.  Politiker (övriga) 
2.  Göran Persson 
3.  Ericsson / Wetterstrand (mp)  
4.  Nils Lundgren (JL) 
5.  Cecilia Malmström (MEP fp) 
6.  Margot Wallström (S) 
7.  Inger Segelström (MEP kand 

S) 
8.  KG Svensson (MEP kand 

JL) 
9.  Fredrik Reinfeldt (M) 
10.  Inger Schörling (MEP mp 

99-04) 
11.  Maud Olofsson (c) 
12.  Jonas Sjöstedt (MEP v) 
13.  Anders Wijkman (MEP 

kd) 
14.  Lars Leijonborg (fp) 
15.  Åsa Westlund (MEP kand 

S) 
16.  Lena EK (MEP kand c) 
17.  Gunnar Hökmark (MEP 

kand M) 
18.  Anna Hed (MEP kand S) 
19.  Charlotte Cederschiöld 

(MEP M) 
20.  Per Garhton (MEP mp) 
21.  Gudrun Schyman (v) 
22.  Alf Svensson (kd) 
23.  Hadar Cars (MEP fp) 
24.  Jörgen Bengtsson (MEP 

kand c) 
25.  Ingvar Karlsson (S) 
26.  Carl Bildt (M) 
27.  Karl Erik Olsson (MEP c) 
28.  Maria Leissner (fp) 
29.  Staffan Burenstam Linder 

(MEP M) 
30. EU tjänstemän (övriga) 
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   
40. Myndighetspersoner 

(övriga)  
41.  Wanja Lundby Wedin 

(LO) 
42.  Vivian Nilsson (RSV) 
43.  Övriga fackliga 
44.   
45.   
50. Företagsledare (övriga)  
51.  Personer inom massmedia 
52.   
53.   
54.   
55.   

60. Forskare (övriga)  
61. Göran Palm 
62. Tommy Möller  
63.  Giljam & Holmberg 
64.  Simon Hix 
65.  Folke Johansson 
66. Peter Esaiasson 
67. Lars Calmfors 
68. Olof Petersson 
69. Rutger Lindahl 
70. ”vanlig” medborgare 
71. Övriga 
72. Ingen 
73. Utländska politiker 
101. Per Stenmarck (MEP M) 
102. Anita Gradin (S) 
103. Marianne Samuelsson (mp) 
104. Olle Schmidt (MEP fp) 
105. Kristina Jonäng (MEP kand 
c) 
106. Hans Lindqvist (MEP c) 
107. Carl Schlyter (MEP mp) 
108. Lars Ohly (v) 
109. Thomas Östros (S) 
110. Göran Hägglund (kd) 
111. Göran Färm (MEP S) 
112 Herman Schmidt (MEP v) 
113. Desirée Pethrus Engström 
(kd) 
114. Gunilla Carlsson (MEP M) 
115. Lars Tobisson (M) 
116. Kjell-Erik Karlsson (MEP 
kand v) 
117. Birger Schlaug (mp) 
118. Willhelm Agrell 
(Sarajevolistan) 
119. Jörgen Bengtsson (MEP 
kand c) 
120. Karin Starrin (MEP kand c) 
121. Mats Odell (kd) 
122. Jerzy Einhorn (MEP kand 
kd) 
123. Olof Johansson (c) 
124. Bernt Bergström (Ny 
demokrati) 
125. Elin Gauffin (rättviselistan) 
126. Maj Britt Theorin (MEP S) 
127. Gunnar Lund (S) 
128. Carl B. Hamilton (fp) 
129. Laila Freivalds (S) 
130. Sven Hagströmer (MEP 
kand JL) 
131. Paolo Silva (MEP kand 
mp) 
132. Bijan Fahimi (MEP kand 
fp) 
133. Lennart Sacradéus (MEP 
kand kd) 

134. Leif Zetterberg (MEP kand 
c) 
135. Maria Åsenius (MEP kand 
fp) 
136. Lars Enqvist (S) 
137. Anna Kindberg Batra 
(MEP kand M) 
138. Fredrik Federley (MEP 
kand c) 
139. Eva Goes (MEP kand mp) 
140. Stefan Attefeldt (MEP kand 
kd) 
141. Amelie Tarschys (MEP 
kand fp) 
142. Stella Fare (MEP kand fp) 
143. Mona Sahlin (S) 
144. Kalle Larsson (MEP kand 
v) 
145. Jörn Svensson (MEP kand 
v) 
146. Pierre Schori (MEP kand S) 
147. Margareta Winberg (S) 
148. Görel Thurdin (MEP kand 
c) 
149. Marit Paulsen (MEP fp) 
150. Lennart Daléus (c) 
151. Willhelm Haara (MEP 
kand c) 
152. Veronika Palm (MEP kand 
S) 
153. Peder Wachtmeister (MEP 
kand M) 
154. Birgitta Swedenborg (MEP 
kand JL) 
155. Anna Ibrisagic (MEP kand 
M) 
156. Christofer Fjellner (MEP 
kand M) 
157. Sören Wibe (MEP S) 
158. Yvonne Sandberg-Fries 
(MEP S) 
159. Bo Lundgren (M) 
160. Jan Andersson (MEP kand 
v) 
161. Karin Falkmer (MEP kand 
M) 
162. Maria Leissner (fp) 
163. Olof  Johansson (c) 
300. Övriga MEP kd 
301. Övriga MEP fp 
302. Övriga MEP c 
303. Övriga MEP M 
304. Övriga MEP mp 
305. Övriga MEP S 
306. Övriga MEP v 
307. Övriga MEP JL 
308. Övriga MEP Sarajevolistan

 
 
 
Kodningen sker när artikel till betydande del fokuserar på en speciell person. 
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Var 020 Personförekomst (2) 
 

Kategori: Arena för politisk debatt 
Underkategori: Aktörer 
 

• Vilka personer nämns i artikeln? 
 
Samma ämneslista som variabel 020. 
 
 
Var 021  Initiering till artikel 
 
Kategori: Arena för politisk debatt 
Underkategori: Agenda setting 
 

• Vad är orsaken, skälen till att artikeln har gjorts eller vem har tagit initiativet till artikelns skapande? 
 
1. Politisk aktör 
2. Journalist/ redaktion 
3. Forskare 
4. Händelse 
5. Övrigt 
6. Vet ej 
 
Denna variabel ställer sig frågan vad som ligger bakom att artikeln har skapats. Det kan vara pga politiska aktörer och forskare i form 
av t ex pressmeddelande, journalister kan ta egna initiativ till artiklar och kanske framför allt händelser som t ex opinionsmätning, nya 
förslag i Europaparlamentet, nytt fördrag eller dylikt. Om artikelns upphov är svårbedömt kodas den med vet ej. Frågan tar även upp 
dimensionen utifall journalistiken är driven av aktion eller reaktion. Om artikeln är skriven av en politiker eller refererar ett politiskt 
meddelande så kodas artikeln med en etta. Däremot om det är en analys skriven av en reporter, men även ett personporträtt av en 
politiker så kodas artikeln med en tvåa. Debatter, torgmöten och uttalanden av politiker kodas som en fyra, eftersom detta kan mer 
betecknas som händelser.  

 
 
Var 022 Primära källor i artikel 
 
Kategori: Arena för politisk debatt 
Underkategori: Agenda Setting 
 

• Vilka primära källor används i artikeln? 
 
1. Offentliga dokument 
2. Intervju eller uttalande av politisk aktör 
3. Intervju eller uttalande av myndighetsperson 
4. Intervju eller uttalande av experter (forskare) 
5. Intervju eller uttalande av ”vanlig” medborgare 
6. Aktiviteter (beslut som tas, kriser, resultat etc) 
7. Opinionsmätningar 
8.  Intressegrupp 
9.  Forskning 
10.  Övrigt 
 
Förtydligande. Med alternativet aktiviteter menar jag då en aktivitet används som källa i artikeln, t ex att en politiker gör en resa, ett 
beslut tas i parlamentet eller dylikt. 

 
Var 023 Artikel Typ 
 
Kategori: Självständig opinionsbildare 
Underkategori: Omfattning 
 

• Är artikeln  granskande, argumenterande eller analyserande? 
 
1. Granskande 
2. Argumenterade/ opinionsbildande 
3. Analyserande 
4. Annat t ex endast refererande 
5. Artikel skriven av icke journalist. 
6. Granskande men ej skriven av journalist. 
7. Argumenterande/ opinionsbildande men ej skriven av journalist. 
 
Denna fråga särskiljer artiklar som är skrivna av journalister och övriga när jag försöker greppa omfattningen av artiklar som innehåller 
delar av opinionsbildning. 
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Var 024 Värderande 
 
Kategori: Självständig opinionsbildare 
Underkategori:Värderande 
 

• Är artikeln värderande? 
 
-1.  Negativ 
0. Neutral 
1. Positiv 

 
 
Var 025 Objekt för värdering. 
 
Kategori: Självständig opinionsbildare 
Underkategori:Värderande 
 

• Vad är objektet för värderingen? 
 
1.   EU i stort 
2. Europaparlamentet 
3. Kommissionen 

4. Andra EU-institutioner 
5. Regeringen 
6. Partier 

7. Nej partier 
8. Personval 
9. Massmedia  
10.  Enskilda MEPs & MEP kand 
11. Cecilia Malmström  
12. Anders Wijkman  
13. Anna Hed  
14. Herman Schmidt 
15. Charlotte Cederschiöld 
16. Per Gahrton 
17. Maj Britt Theorin 
18. Gunnar Hökmark 
19. Marit Paulsen 

20. Pierre Schori 
21. Gunilla Carlsson 
22. Staffan Burenstam Linder 
23. Lennart Sacradéus 
24. Jona Sjöstedt 
30. Margot Wallström 
31. Fredrik Reinfeldt 
32. Göran Persson 
33. Göran Hägglund 
34. Lars Ohly 
35. Gudrun Schyman 
101. Medborgarnas Engagemang 
102. Förvaltning 

 
 
 
Var 026 Beskrivning av artikel. 
 
Kategori: Avslutande 
Underkategori: Beskrivning 
 

• Beskriv artikeln med ett par meningar. 
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Appendix B   
 
Interkodarreliabilitettest 
 
2 procent (32 st) av alla observationer (1872 st) har valts ut av SPSSs slumpgenerator och sedan omkodats för att kunna jämföras med det 
ursprungliga datamaterialet. Omkodaren har fått artiklarna på papperskopior märkta enbart med referensnummer samt den kodbok som 
presenteras i appendix A. När datamaterialen jämförs noteras de avvikelser som jag funnit, och därmed även vilket antal som är överens-
stämmande. Detta redovisar jag i tabell 26 som den procentuella överensstämmandet mellan de bägge datamaterialen. När det kommer till 
ämnen som kodas flera gånger, Ämne (3 gånger) och person (2 gånger), räknar jag fram det totala antalet möjliga ”rätt”. I kategorin ämne är 
detta antal 96 (32*3). Jag bryr mig ej om ordningen utan endast beaktar vilka ämnen som valts och inte valts. En sådan kategori tillåter 
naturligtvis ett lägre procenttal, både på grund av subjektiviteten men även det faktum att kodaren kanske endast registrerar ”tillräckligt” med 
ämnen. Kategorier där det sker en bedömning, till exempel informativ eller kunskapsgivande, ämne, dominant person, är det naturligt med 
procenttal skilt från 100 medan till exempel kategorin sida bör ha 100 procents överensstämmande. Om inte så beror detta troligtvis på 
försumlighet från min sida. Variabel 16 är struken då frågan om texten är diskursiv eller ej, blev för komplicerad att besvara i undersökningen. 
 
Först presenteras persondata för personen som omkodat artiklarna. Sedan det ursprungliga datamaterialet med referensnummer i enbart 
numerisk form och till sist det omkodade datamaterialet med referensnummer som börjar med K samt antal avvikelser och tabell 26 med det 
procentuella överensstämmandet. 
 
Observationerna är omkodade utav: 
 
Peter Johansson (utbildad gymnasielärare i historia och samhällskunskap HT 04) 
0141-56170 
Storgatan 27B 
591 33 Motala 
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Ursprungligt datamaterial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26    

167 1 08/27/1995 1 8 11 6 0 1 1 2 . . 2 1 2 116 9 22 . 4 2 3 0 6 kd vill locka nejsägare, behöver uppsving inte minst inför valet 98 

195 1 09/10/1995 1 8 11 6 0 0 1 5 . . 2 2 2 14 9 110 . 4 2 4 0 . Starkt stöd för europas familjer, betonar hägglund i valdebatten 

227 3 06/08/2004 1 8 11 5 0 1 1 9 . . 0 2 2 114 12 72 . 2 10 3 0 . EU-valet inte viktigt för letterna  

230 3 06/08/2004 1 8 11 6 0 1 1 2 18 24 2 1 2 11 7 11 . 4 2 4 0 . Centern kritiserar S för att inte fylla sitt valprog med konkreta uppgifter, 

258 3 05/26/2004 1 8 11 7 0 0 2 31 18 . 3 1 2 116 8 104 15 4 2 4 0 . Schmidt erkänner att han köpt svart barnomsorg, den förda politiken framtvingar 

280 3 06/09/2004 9 12 13 7 0 1 1 5 . . 2 1 2 1 7 138 . 4 2 4 -1 6 Recension av c togmöte idag  

324 1 09/14/1995 1 15 11 6 0 0 1 7 . . 0 1 2 21 1 1 . 2 2 4 0 . M och fp anhängare till personval, S är tveksamma 

382 3 06/12/2004 9 10 13 1 0 1 1 5 12 . 2 2 2 129 1 1 . 4 2 3 0 . TV debatt, sjöstedt, malmström, wijkman &schlyter+ hökmark vinnare 

385 3 06/12/2004 9 11 13 7 0 0 1 8 . . 0 1 2 129 12 72 . 2 10 4 0 . EU fråga. stämmer det att SD och ND gynnas om man ej röstar? 

386 3 06/12/2004 9 11 13 6 0 0 1 9 . . 0 1 2 1 12 72 . 4 2 4 0 . kandidater i andra länders epval presenteras kortsiktigt, bl a yrke 

419 2 05/31/1999 1 12 11 6 0 1 1 2 33 . 3 2 2 135 7 151 106 2 2 4 0 . personporträtt Wilhelm Haara , c  

440 2 06/01/1999 1 12 11 6 0 0 1 2 . . 2 1 2 21 7 1 . 4 2 4 0 . Centern vill ha mer reg pol stöd inom eu. kan gå med på höjdavgift 

480 2 06/08/1999 1 10 11 7 0 0 1 8 . . 0 2 2 1 12 72 . 2 10 4 0 . EU Ordet: köpenhamnskriterierna  

519 2 06/12/1999 1 7 11 4 0 1 1 3 . . 0 2 2 16 1 1 . 2 7 3 0 . v spurtar bäst, S & M faller. paulsen effekten består 

548 3 06/10/2004 1 16 11 2 0 1 1 9 . . 0 2 2 122 12 72 . 2 2 3 0 . Analys av EP valet i Polen  

650 3 06/07/2004 2 27 12 7 0 0 1 33 19 . 3 2 2 60 4 15 . 1 2 7 1 1 EU är bra men jordbrukspolitiken måste reformeras 

706 3 06/12/2004 2 20 11 1 1 1 1 5 . . 2 2 2 1 1 1 . 2 2 4 0 . 10 frågor till alla PL i riksdagspartierna, eu utv, org, makt, mep lön, etc 

720 3 05/27/2004 9 40 2 2 0 1 1 25 . . 2 2 2 68 5 108 14 1 10 7 -1 6 Ohly menar atyt vi måste driva en hård eu linje, inte som fp, för folkhälsan 

927 2 06/13/1999 9 51 12 7 0 0 1 8 . . 0 1 2 71 12 149 . 5 5 7 -1 19 Insändare tycker paulsen är en girig oppurtunist  

944 1 08/31/1995 9 2 1 7 0 0 1 5 29 12 2 1 2 1 6 117 . 4 2 3 0 . Ledaren ironiserar Birger schlaugs krav på folkomröstning för utträde ur eu 

1107 2 06/02/1999 2 7 11 4 0 1 1 5 13 20 3 2 2 154 7 148 . 4 2 4 0 . Thurdin gick hem på skola. ej överstatlighet,  

1137 3 05/27/2004 7 10 13 4 0 1 1 33 18 . 3 2 2 1 4 18 . 4 2 4 0 . Anna hed har torgmöte, bedriver personvalskampanj 

1210 2 06/07/1999 2 10 12 7 0 0 1 13 . . 0 1 2 71 4 2 . 5 5 7 0 . Insändaren är kritisk till person. tycker eu = överstatlighet 

1254 3 06/09/2004 7 3 2 6 0 0 1 33 . . 0 1 2 71 4 18 . 5 5 7 1 13 Insändaren menar att v vilseleder väljarna, en röst på anna hed är en röst eu 

1350 1 08/27/1995 2 10 11 6 0 0 1 8 33 . 0 1 2 1 1 1 . 2 10 3 0 . Cars och ericsson går egentligen inte att stryka, personvalet når inte fram 

1482 1 09/10/1995 2 13 11 7 0 0 1 8 . . 0 1 2 1 12 72 . 2 3 4 0 . kort intervju med eu informationen  

1490 1 09/11/1995 2 4 2 5 1 0 1 8 . . 0 2 2 30 12 40 . 5 3 7 0 . Personvalet väldigt krångligt menar menar författare. fruktar många ogiltiga rö 

1498 1 09/11/1995 2 10 13 7 0 0 1 16 . . 0 1 2 21 12 72 . 2 1 4 0 . Nya ep samlas för första gången de nya 22 MEpsen 

1593 1 09/17/1995 2 5 2 4 0 0 1 10 20 11 2 2 2 518 10 26 . 1 10 7 0 . S osäkerhet gynnar nej partier. klar och tydlig eu politik för fredens skull. 

1654 2 06/04/1999 7 17 13 6 0 1 1 1 . . 0 2 2 24 1 1 . 2 2 4 0 . Förra valet röstade väljarna kritiskt mot eu.  

1704 2 06/11/1999 7 13 13 6 0 0 1 2 . . 0 1 2 1 4 72 . 4 5 4 0 . S skickade valinfo till död person  

1788 1 09/07/1995 7 28 13 1 0 1 1 8 7 . 0 2 2 1 1 1 . 2 10 3 0 . Valet väldigt krångligt inte minst valsedlarna  
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Omkodat datamaterial 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

K167 1 08/27/1995 1 8 11 5 0 1 1 5   2 1  116 9 22 162 4 2 4 0  Kd & fp behöver uppsving inför eu-val 

K195 1 09/10/1995 1 8 11 7 0 0 1 5   2 2  14 9 110  4 2 4 0  Hägglund anser EU bra för familjer 

K227 3 06/08/2004 1 8 11 5 0 1 1 9   0 2  114 12 72  2 10 3 0  Analys av EU-val i Lettland 

K230 3 06/08/2004 1 8 11 6 0 1 1 2 18  2 1  11 7 11  1 2 4 0  c kritiserar S för tomma valslogans 

K258 3 05/26/2004 1 8 11 7 0 0 2 31 18  3 1  116 8 104 15 4 2 4 0  Schmidt om svart barnomsorg. Politikens fel 

K280 3 06/09/2004 9 12 13 7 0 1 1 5   2 1  1 7 138  4 2 4 -1 6 iskallt torgmöte av c 

K324 1 09/14/1995 1 15 11 7 0 0 1 7   0 1  21 1 1  2 2 4 0  Personval mp och fp tycker det är bra 

K382 3 06/12/2004 9 10 13 1 0 1 1 12 5  2 2  129 1 1  4 2 3 0  Valdebatt MEP kand ref samt analys 

K385 3 06/12/2004 9 11 13 7 0 0 1 1 8  0 1  129 12 72  5 10 4 0  EU fråga: gynnas SD & ND av att jag ej röstar 

K386 3 06/12/2004 9 11 13 6 0 1 1 9   0 1  1 12 72  2 10 4 0  MEP kand i andra länder arbete 

K419 2 05/31/1999 1 12 11 5 0 1 1 23 2  3 2  135 7 151 106 4 2 4 0  Porträtt Ohaara © 

K440 2 06/01/1999 1 12 11 6 0 0 1 28   2 1  21 7 1  4 2 4 0  C vill ha mer regionalt stöd 

K480 2 06/08/1999 1 10 11 7 0 0 1 8   0 2  1 12 72  2 10 4 0  EU ordet: köpenhamskriteriet 

K519 2 06/12/1999 1 7 11 4 0 1 1 3 1  0 2  16 1 1  2 7 3 0  Opinionsm,ätning analys 

K548 3 06/10/2004 1 16 11 2 0 1 1 9   0 2  122 12 72  2 2 3 0  Carlbom beskriver EU-valet i Polen 

K650 3 06/07/2004 2 27 12 7 0 0 1 19   3 1  60 4 15  1 10 7 1 1 Westlund vill avveckla jordbruksstöd för EU. EU bra

K706 3 06/12/2004 2 20 11 1 1 1 1 12 20 5 1 2  1 1 1  2 2 4 0  10 frågor till riksdagsp. Partiledare 

K720 3 05/27/2004 9 44 2 2 0 1 1 25   2 1  68 5 108 14 1 10 7 -1 6 Ohly för en hård politik för hälsans skull 

K927 2 06/13/1999 9 51 12 7 0 0 1 31   0 1  71 12 149  5 5 7 -1 19 Insändaren tycker Paulsen girig oppurtunist 

K944 1 08/31/1995 9 2 1 7 0 0 1 12   2 1  1 6 117  2 2 3 0  Ledaren tar upp sclaugs krav på folkomröstning 

K1107 2 06/02/1999 2 7 11 4 0 1 1 33 13 20 3 2  154 7 148  4 2 4 0  Thurdin eu kritisk 

K1137 3 05/27/2004 7 10 13 4 0 1 1 33   3 1  1 4 18  4 2 4 0  Anna Hedh valkamponj, Eu kritisk 

K1210 2 06/07/1999 2 10 12 7 0 0 1 13 16 8 0 1  71 12 72  5 5 7 -1 1 Insändaren rktisk till eu 

K1254 3 06/09/2004 7 3 2 6 0 0 1 31 2  0 1  71 4 18  5 5 7 1 13 Insädnare manar att rösta på Anna Hedh 

K1350 1 08/27/1995 2 10 11 7 0 0 1 7 4  0 1  1 1 1  2 10 3 0  Cars & Ericsson krångliga att stryka. Personval 

K1482 1 09/10/1995 2 13 11 7 0 0 1 8   0 1  1 12 72  2 3 4 0  Intervju med Euinformationen 

K1490 1 09/11/1995 2 4 2 5 1 0 1 8 7  0 2  30 12 40  5 3 7 0  Sthlm valnämnd ordf. valet krångligt 

K1498 1 09/11/1995 2 10 13 7 0 0 1 16   0 1  1 12 72  2 1 4 0  MEP samlas för första gången i bryssel 

K1593 1 09/17/1995 2 5 2 4 0 0 1 20 12 10 2 2  518 10 72  1 10 7 -1 5 Bildt varnar för svag S politik. EU för freden 

K1654 2 06/04/1999 7 17 13 6 0 1 1 8 2  0 1  24 1 1  2 2 4 0  Väljarna röstade kritiskt förra valet 

K1704 2 06/11/1999 7 13 13 6 0 0 1 2   0 1  1 4 72  4 5 4 0  Valinfo till död person 

K1788 1 09/07/1995 7 28 13 1 0 1 1 8 7  0 2  1 1 1  2 10 3 0  Svårighet att rösta rätt. Personval krångligt 

FEL 0 0 0 1 0 5 0 1 0 24 // // 1 4  1 1 2 // 4 3 1 2 2 EJ ÖVERENSSTÄMMANDE 

TOT 32 32 32 32 32 32 32 32 32 96 // // 32 32  32 32 64 // 32 32 32 32 32 TOTALT ANTAL DATA 
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interkodarreliabiltets test (2 % av totalt 1832) 
Procent Ref nr 100,0 % 100,0 % 100,0 % 96,9 % 100,0 % 84,4 % 100,0 % 96,9 % 100 % 75,0 % Se var. 11 

Se v %ar. 
11 

Var. Nr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Procent 96,9% 87,5 % Struken 96,9 % 96,9 % 96,9 % Se var. 19 87,5 % 90,6 % 96,9 % 93,8 % 93,8 % Sammanf.

Var. Nr: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Tabell 26             
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