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Sammanfattning/Abstract 
 

I den här uppsatsen har vi undersökt den svenska bilden av USA i svensk press hösten 2011 

mot bakgrund av den amerikanska ekonomiska krisen. Vi menar att den svenska 

amerikabilden starkt är knuten till svensk självförståelse och att den, som Agenda-setting-

teorin visar, i hög grad formas av svenska medier.  

Genom att använda narrativ metod har vi studerat de fyra svenska dagstidningarna Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Dala-Demokraten och Aftonbladet för att ge en bild av USA, så 

som landet ser ut från svensk mediehorisont. 

 Vad vi funnit är att de svenska tidningarnas bild av demokrater som ”goda” och 

republikaner som ”onda” som etablerades redan på 40-talet i stort sett inte förändrats alls.  

Sedan 60-talet har svenska medier lagt stort fokus på amerikansk inrikespolitik, något som 

inte har förändrats. Emellertid har det skett en förskjutning av den svenska synen på den 

amerikanska staten som hösten 2011 ses som betydligt svagare än på 1960-talet.  

 Inte desto mindre har undersökningen visat att Sverige är ytterligt amerikaniserat och att 

svenskar känner sig delaktiga i det amerikanska kulturlivet men samtidigt lite främmande 

inför den amerikanska politiken.  
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1. Inledning  

Alla har en åsikt om USA, ett land som under lång tid haft betydande inflytande kulturellt, 

ekonomiskt och politiskt över hela världen. Under de senaste åren har landet drabbats av en 

svår inre politisk kris och dessutom en skuldkris där statsskulden i augusti 2011 nått hundra 

procent av landets bruttonationalprodukt.1 Den ekonomiska krisen verkar ha tagit udden av 

USA:s förhoppningar om att på lång sikt kunna fortsätta dominera världen som tidigare. Det 

här har naturligtvis givit avtryck i svenska mediers rapportering. Den 9 december 2010 skrev 

till exempel Expressen på sin ledarsida under rubriken ”Amerika på dekis”: 

 

Hålen i de amerikanska statsfinanserna för tankarna till Grand Canyon. När skyltarna på 
Times Square blinkar in det nya året väntas budgetunderskottet uppgå till 1000 miljarder 

dollar. Samtidigt har massarbetslösheten blivit vardag och det finns inga tecken på att jobben 
är på väg.[…] På den internationella arenan är maktlösheten än mer påfal lande 
[…]supermaktens muskler har [tydligt] förtvinat. Man är inte så rädd för ett land som trots allt 

lever på kinesiska krediter, har investerat ofantliga summor i ett tröstlöst Afghanistankrig och 

som vare sig förmår rucka på Irans eller Nordkoreas kärnvapenagendor.2 

 

I den debatt som tog fart i Sverige efter terrordåden mot Word Trade Center blev gamla 

föreställningar om USA tydliga. För en del representerade USA frihet och för andra förtryck.  

 Historikern Martin Alm har skrivit att i tider av kris aktualiseras dessa ställningstaganden 

just därför att vi tvingas ta ställning.3 Något man därför kan fråga sig är vad som skrivs i 

Sverige om ett USA i politisk och ekonomisk kris, och i vilken omfattning det sker. Vad 

händer med våra uppfattningar och vår bild av USA när landet skakas av en kris – och särskilt 

en ekonomisk kris som hotar landets förmåga att kunna fortsätta vara ohotad supermakt?  

 Vi menar att den svenska amerikabilden i hög grad är relaterad till svensk självförståelse, 

och att mediernas agenda därför styr vad som är på medborgarnas dagordning. I den här 

uppsatsen kommer vi att visa, med stöd i agenda-setting- teorin, hur mediernas rapportering 

avspeglar vad som är vanliga människors uppfattning och Amerikabild.4  

 

 

 

 

                                                                 
1
 Osignerad,”Kaosvarning efter sänkt betyg för USA”, Svenska Dagbladet 6.8.2011. 

2
 Osignerad, ”Amerika på dekis”, Expressen 9.12.2010, sid. 2.  

3
 Alm, Martin (2002), Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel: Svenska berättelser om USA åren 

1900–1939, Lund: Nordic Academic Press , sid. 12.  
4
 Hanitzsch, Thomas och Wahl-Jorgensen, Karin (2008), The Handbook of Journalism  Studies, Routledge 

Member of the Taylor and Francis Group: London och New York, sid. 147ff.  

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Routledge%20Member%20of%20the%20Taylor%20and%20Francis%20Group
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Routledge%20Member%20of%20the%20Taylor%20and%20Francis%20Group
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2. Bakgrund 

Svenskar och européer har sneglat mot det stora landet i väst sedan USA bröt sig fritt från 

kolonialmakten Storbritannien. Upplysningsfilosoferna bländades av den demokratiska 

utveckling som den amerikanska revolutionen medförde. Under 1800-talets tilltog det 

internationella intresset ytterligare då USA blev en av världens ledande industriländer. När 

den industriella revolutionen inleddes i USA blev landet på mycket kort tid världens 

mäktigaste industrination, vilket blev startpunkten för en utveckling som gjorde att USA efter 

andra världskriget blev en supermakt.5 

 Från 1900-talets början kom USA i allt högre grad att betraktas som ett ekonomiskt och 

politiskt föregångsland, ett modernitetens land. I samband med detta kom landet tidigt att bli 

föremål för allt starkare diskussioner och debatter kring moderniteten.6  

 Det svenska samhället genomgick stora förändringar vid denna tid och våra förebilder 

kom från många olika håll i världen7 En viktig orsak till att uppmärksamheten riktades mot 

USA var att man i Sverige ville förstå vilka inneboende egenskaper i det amerikanska 

samhället som låg bakom den stora svenska emigrationen.8 

 USA var tidigt en kulturell förebild – man kan tala om en amerikanisering (som 

framförallt tog fart efter andra världskriget) och USA blev också en ekonomisk och politisk 

förebild.9  

 Men perioden efter det andra världskriget och fram till mitten av 60-talet präglades av ett 

allt svalare svenskt förhållande till supermakten. USA:s krigsföring i vietnamkriget 

betraktades som allt råare och med detta förändrades uppfattningen i Sverige till en mer USA-

kritisk hållning.10 I och med vänstervågen och miljörörelsen etablerades under 70-talet en bild 

av USA som ett samhälle präglat av individualism och konsumtion.11 

 De värden som byggde det svenska välfärdssamhället stod under 80-talet i tydlig kontrast 

till USA:s nyliberala ekonomi under Reagan-administrationen, men under Clinton-

administrationen föreföll USA i viss mån ligga närmare de svenska idealen. Sovjetunionens 

fall och det svenska närmandet till NATO var också faktorer som fick Sverige att återigen 

närma sig USA.12 

                                                                 
5
 Alm, sid 14. 

6
 Ibid, sid 14. 

7
 Ibid, sid. 15.  

8
 Ibid, sid. 306. 

9
 Ibid, sid 14f. 

10
 Block, Eva (1976) Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968, Liber läromedel: Lund, sid. 36.  

11
 Alm, sid. 323. 

12
 Ibid. sid. 324. 
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Efter krisen på 90-talet slog Sverige dessutom in på en ny bana, från den gamla 

folkhemstanken och mot ett medlemskap i EU.13  

 Efter terrordåden mot World Trade Center och USA:s krig mot terrorismen sattes 

återigen den svenska amerikabilden på prov. USA kom både att ses som en förkämpe för 

demokrati såväl som en fara för världen.14  

 Den svaghet som ekonomiskt drabbat USA som en följd av de enorma 

krigsansträngningarna i Irak och Afghanistan har lett till att USA trots sin militära styrka ändå 

verkar svagare än landet någonsin tett sig under efterkrigstiden. Den 5 augusti 2011 sänktes 

USA:s kreditbetyg för första gången i historien efter att USA:s statsskuld nått upp i 100 

procent av BNP och i augusti 2011 var den amerikanska staten bara veckor från att inte kunna 

betala ut löner till de offentliganställda. 15  

 Den amerikanska krisen tycktes i augusti 2011 ha vuxit långt större än någon hade kunnat 

ana bara i mitten av 1990-talet, då man ännu hade budgetöverskott. I svallvågorna av krisen 

inledde Occupy Wall Street-rörelsen, den 17 september, sin ockupation i Zuccotti Park i New 

York som en protest mot orättvisorna i USA och mot finansinstitutionernas oförmåga att ta 

ansvar.16 Hur denna kris har påverkat synen på USA i svenska medier är utgångspunkten för 

denna uppsats. 

 

3. Syfte och frågeställning 

USA är inne i sin djupaste ekonomiska kris sedan börskraschen 1929 och vi tror att denna 

ekonomiska situation och politiska turbulens påverkat bilden av USA. Det är därför intressant 

att studera hur USA beskrivs i medier under denna period, särskilt eftersom USA är den enda 

supermakten och fortfarande dominerar världen politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Sverige 

har dessutom historiskt starka band och kopplingar till USA. Vi tror att det skapat 

föreställningar om Amerika som syns i medierapporteringen.  

 Genom att studera morgon-, kvälls- och landsortspress av olika politiska färg vill vi ge en 

helhetsbild av vad som skrivits om USA, det amerikanska och amerikabilden idag.  

 Frågeställningar: Vad skriver medierna i sin rapportering om USA och det amerikanska?  

Vilka värderingar om USA avspeglas i rapporteringen? 

 

                                                                 
13

 Ibid, sid. 324. 
14

 Ibid, sid. 11f. 
15

 Osignerad,”Kaosvarning efter sänkt betyg för USA”, Svenska Dagbladet 6.8.2011. 
16

 Linda Flood, ”Upproret mot girigheten”, SvD 3.10.2011.  
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4. Tidigare forskning 

Eftersom USA alltsedan franska revolutionen och fram till våra dagar haft stort inflytande på 

utvecklingen i Europa finns det ett flertal böcker just om impulserna från USA och om 

”amerikanisering”, ett ord som från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet fick en 

betydelseförskjutning från positivt till negativt. I början betydde ordet att immigranter lyckats 

anpassa sig till det nya landet, men snart kom det istället att betyda när amerikansk kultur 

inlemmades i europeisk kultur, och då kom ordet att stå både för såväl vitalitet och modernitet 

som för materialism och egennytta.17 

 

4.1 Amerikaniseringen och dess påverkan på Sverige 

Amerikabilden har i hög utsträckning formats runt tiden för emigrationen och hur 

amerikaniseringen satte fart har det skrivits en hel del om. Historikern Franklin D Scott menar 

i American Influences in Norway and Sweden att emigranternas kontakter med sitt gamla 

hemland satt fart på sociala reformer. Han beskriver också, med ett citat av Peter Drucker, vad 

som fick så många att vilja emigrera: ”The most illiterate peasant in the Balkans who did not 

even know the name of his county-seat knew about America, about its free land and its 

absence of landlords”.18 

 Emigrationsutredningen 1907-14, som liberalen Gustaf Sundbärg ledde och som han i 

hög grad författade (på förslag av honom själv i riksdagen), var starkt kritisk till utvandringen 

eftersom man menade att den ledde till att landet dränerades på arbetskraft – och 

rekommendationen blev att man skulle motverka utvandringen genom att verka för sociala 

reformer i Sverige.19 

 Ann-Sofie Kälvemarks Reaktionen mot utvandringen kan ses som en historik av 

Emigrationsutredningen 1907-14  och dess resultat, men ger också en bild av varför 

utredningen kom till. Kälvemark menar att utredningen gav få egentliga resultat, särskilt 

eftersom det kom ett världskrig emellan och tiden efter kriget också präglades av en 

uppåtgående materiell kurva. Hon menar också, som en kommentar till Scott, att även om 

                                                                 
17

 Alm, sid. 37ff.  
18

 Scott, Franklin D (1946), “American In fluences in Norway and Sweden”, The Journal of Modern History Vol. 

18, No. 1, March, University of Chicago Press: Chicago, sid. 37.  
19 Sundbärg, Gustaf (1913), Emigrationsutredningens betänkande  i utvandringsfrågan och därmed 

sammanhängande spörsmål, Norstedt & Söner, Stockholm, sid 764ff  
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bilden av de hemvändande amerikanerna onekligen varit positiv, så är det fel att dra slutsatsen 

att detta påverkade utvecklingen i Sverige.20  

 Torvald Höjer menar också han i Swedish Emigration and the Americanization of Sweden 

att emigrationen visserligen var betydande, men att den ändå inte var någon huvudfaktor till 

varför sociala reformer satte fart i Europa.21 

 Mot detta invänder amerikavännerna Ingvar Henricson och Hans Lindblad i sin bok Tur 

och retur Amerika: Utvandrare som förändrade Sverige där de argumenterar för att den 

svenska moderniseringsprocessen inte hade ägt rum om inte ”mer än 200 000 reemigranter 

återvänt till Sverige”.22 

 Svenskamerikanen Hildor Arnold Barton skriver i A folk divided: homeland Swedes and 

Swedish Americans, 1840-1940 om hur synen på de utvandrade svenskarna förändrades på 

1930-talet, då emigrationen avtog, Sverige moderniserades och de tidigare utvandrades 

medelålder blev allt högre.23 

 Detta har också Ulf Beijbom och Rolf Johansson skrivit om i Drömmen om Amerika som 

även visar hur utvandringen började och hur bilden av det nya landet såg ut. 24 

 Om amerikansk identitet och populärkultur efter attackerna den 11 september 2001 har 

Jason Dittmer skrivit i Captain America's Empire: Reflections on Identity, Popular Culture, 

and Post-9/11 Geopolitics, där han tittat på den amerikanska serietidningen Captain America 

och seriefigurens roll som symbol för USA.25 

 Hur USA kulturellt kom att påverka Sverige har Tom O’ Dell skrivit om i 

Chevrolet…That’s a Real Raggarbil där han beskriver hur amerikanska bilar tidigt blev en 

symbol för den nya tiden i Sverige och hur raggarbilen blev en identitetsmarkör.26 

 Tom O’Dell har också skrivit avhandlingen Culture Unbound: Americanization and 

Everydaylife in Sweden, där han visar hur amerikaniseringsprocessen intimt är förknippat med 

begrepp som modernitet och konsumtion.27 

                                                                 
20

 Kälvemarks, Ann-Sofie (1972), Reaktionen mot utvandringen: Emigrationsfrågan i svensk debatt och politik  

1901-1904, Studia Historica Upsaliensia XLI, Uppsala universitet: Uppsala, sid 224. 
21 Höjer, Thorvald,”Swedish Emigrat ion and the Americanization of Sweden: Some Reflect ions” , Swedish 

Pioneer Historical Quarterly, no. 10, 1959, sid. 43-51. 
22

 Henricson, Ingvar och Lindblad, Hans (1995), Tur och retur Amerika: Utvandrare som förändrade Sverige, 

Fischer & Co: Stockholm, sid. 193ff. 
23

 Barton, Hildor Arnold (1994). A folk divided: homeland Swedes and Swedish Americans, 1840-1940, Southern 

Illinois University Press: Carbondale.  
24

 Beijbom, Ulf och Johansson, Rolf (1971), Drömmen om Amerika, Forum bokförlag: Växjö. 
25

 Dittmer, Jason (1995), Captain America's Empire: Reflections on Identity, Popular Culture, and Post-9/11 

Geopolitics, The Annals of the Association of American Geographers (vol.95/3): Washington. 
26

 O’ Dell, Tom (1993), Chevrolet…That’s a Real Raggarbil, Journal of Folklore Research, Vol. 30, No. 1, Jan. 

– Apr., Indiana University Press, Bloomington. 
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Halvdan Kohts och Anders Byttners bok Amerika och Europa – impulser från väster i teknik, 

politik och kultur handlar just om påverkan från amerikansk kultur och teknik, som 

Koht/Byttner dock menade var positivt för Europa. 28 

 Men de kritiska rösterna väger på senare tid över. Reinhold Wagnleiters Coca 

Colanization and the cold war: The Cultural Mission of The United States in Austria After the 

Second world war får till exempel sägas vara en svidande vidräkning med 

amerikaniseringsprocessen i Österrike.29  

 Ralph Willetts The Americanization of Germany: Post-War Culture 1945-1949, har en 

liknande utgångspunkt, där den tyska synen på de importerade amerikanska filmerna, Coca-

cola och jazz står i fokus, och Emily Rosenbergs Spreading the American Dream kritiserar 

USA:s roll i globaliseringsprocessen.30 

 Det står alldeles klart att amerikanisering har en negativ klang, men Erik Åsard menar att 

begreppet inte är alldeles oproblematiskt; i Notions of America skriver han att ordet lika gärna 

skulle kunna bytas ut mot ”globalisering”. Åsard instämmer här med historikern James 

Gilbert som skriver att amerikaniseringsprocessen framförallt är ”en kulturell process, som är 

kopplad till idéer, trender och produkter.”31 

 Några undantag finns från den negativa bilden, till exempel Richard Pells, som i sin bok 

Not like Us menar att USA:s kulturella inflytande på intet sätt handlar om 

envägskommunikation och att Europa inte är en förlorare i det kulturella utbytet med USA. 32 

 Frank Costigiola, som har en liknande inställning, skriver i sin bok Akward Dominion att 

USA:s kulturella dominans i mycket är en följd av våra egna projiceringar på USA. 33 

 

4.2 Bilden av USA 

Det är ett faktum att vi européer har många föreställningar om det stora landet i väster, och 

om amerikabilden har det skrivits en hel del, dock inte så mycket på svenska. På danska har 

                                                                                                                                                                                                           
27 O’Dell, Tom (1997), Culture Unbound. Americanization and Everyday Life in Sweden . Nordic Academic 

Press, Lund. 
28

 Koht, Halvdan och Byttner, Anders (1950), Amerika i Europa: impulser från väster i teknik, politik , kultur: 

Natur och Kultur, Stockholm. 
29

 Wagnleiters, Reinhold (1994), Coca Colanization and the cold war: The Cultural Mission of The United States 

in Austria After the Second world war, The University of North Carolina Press: Chapel Hill.  
30

 Willetts, Ralph (1992), The Americanization of Germany: Post-War Culture 1945-1949, Routledge, London. 
31

 Åsard, Erik (2004), “American ization or Globalization?: Themes and Topics in Recuring Debate”, Shands, 

Kerstin W, Lundén, Rolf och Blanck, Dag (red.), Notions of America: Swedish perspectives, Södertörns 

högskola: Stockholm, sid 18f.  
32

 Pells, Richard (1997), Not Like Us: How Europeans Have Loved, Hated and Transformed American Culture 

since World War Two, Basic Books: New York.  
33

 Costigliola, Frank (1985), Akward Dominion: American Polit ical, Economic and Cultural Relat ions with 

Europe 1919-1933: Cornell University Press, Ithaca och London. 
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dock Erik Helmer Pedersen skrivit Drømmen om Amerika, där han visat att bilden av Amerika 

i mycket handlar om vilja till individuell framgång.34 

 Holländaren Rob Kroes argumenterar i sin artikel Americanization and antiamerikanism i 

American Quarterly för att USA också saknar ”känsla för organisk helhet” vilket gör att 

landet ser mer till kvantitet än kvalitet. Framförallt förknippas USA med det moderna och är 

framförallt annorlunda än Europa.35  

     Amerikanen Richard Heindel har i sin bok The American Impact on Great Britain visat 

just hur dessa föreställningar används som förebilder. 36 

 När det gäller mediers syn på USA har framförallt Eva Block gjort en betydelsefull insats 

i sin avhandling Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968. Hon har bland annat kunnat 

visa när 50-talets positiva USA-bild förändrades i mitten av 1960-talet. I sin studie av har hon 

visat hur amerikabilden förändrades i svensk press mellan åren 1948 och 1968 – från en 

”traditionell” bild, vilken baserades på en bild av USA som symbolen för ”frihet, jämlikhet 

och demokrati”, till en yngre negativ bild där USA, på grund av kriget i Vietnam, snarare 

betraktades som frihetens hot.37 

 Martin Alm har i sin avhandling, Americanitis – Amerika som sjukdom eller läkemedel, 

visat hur Sveriges syn på USA hela tiden gick hand i hand med våra egna 

moderniseringssträvanden, liksom hur debatten gick i Sverige kring dessa frågor. 38 

 Amanda Lagerkvists avhandling Amerikafantasier: kön, medier och visualitet i svenska 

reseskildringar från USA 1945-63 visar, genom att analysera svenskars reseskildringar under 

efterkrigstiden hur framväxten av amerikabilden gick till under den fas i USA:s historia då 

USA var världens ekonomiska motor. Hon skriver bland annat att ”det amerikanska, via 

medie- och konsumtionskulturen, kom att erbjuda svenskarna nya 

identifikationsmöjligheter.”39 

 Birgitta Steenes artikel i Images of America in Scandinavia handlar om rädslan I Sverige 

och i Europa för att bli amerikaniserad.40  

                                                                 
34

 Pedersen, Erik Helmer (1985), Drømmen om Amerika, Politikens førlag: København. 
35

 Kroes, Rob (2006), “Americanization and antiamerikan ism”, Volume 58, Number 2, American Quarterly, 

John Hopkins University Press: Balt imore.  
36

 Heindel, Richard Heathcote (1940), The American Impact on Great Britain , University of Pennsylvania: 

Philadelphia  
37

 Block, sid. 9 och 36. 
38

 Alm, sid. 316. 
39 Lagerkvist, Amanda (2005), Amerikafantasier: kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 

1945-63. Stockholms universitet, Stockholm, sid 190 
40

 Steene, Birgitta (1994),  “The Swedish Image of America”, Houe, Poul, Rossel och Sven Hakon (red.), Images 

of America in Scandinavia, Rodopi Publishers: Amsterdam, sid 145-190 . 
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Harald Elovsons avhandling Amerika i svensk litteratur handlar också den om föreställningar 

om USA och det amerikanska och hur detta beskrivs. Elovson skriver också i Den liberala 

Amerikabilden i Sverige att USA för de svenska liberalerna länge varit ett föregångsland och 

ett ideal.41 

 Nils Runebys Den nya världen och den gamla handlar om emigranternas USA-bild i 

mitten av 1800-talet.42  

 Det har även skrivits ett antal antologier om norden och Skandinavien: Amerika och 

Norden (1964)43, Networks of Americanization44 och Images of America in Scandinavia45 är 

några exempel som alla har det gemensamt att de vill ge en bild av hur vi uppfattar Amerika.  

 Steinar Bryn har i sin bok Norske Amerika-Bilete: Om Amerikanisering Av Norsk Kultur by 

Steinar Bryn (sic!) beskrivit USA:s betydelse som myt i det moderna Norge, snarare än 

realitet.46 

 Henricson/Lindblad skriver i Tur och retur Amerika, utvandrare som förändrade Sverige 

hur socialister på 30-talet menade att den amerikanska kapitalismen innebar ”brutal 

utsugning” av arbetarklassen. Den socialdemokratiska modernitetsmodellen verkade till och 

med vara mer framgångsrik än USA:s. Runt denna tid började framförallt socialister att 

betrakta den amerikanska modellen som mindre av en förebild, även om det samtidigt ju var 

uppenbart hur stora klasskillnaderna var i Sverige och att dessa skillnader var en starkt 

bidragande orsak till utvandringen från Sverige, något som innan 30-talet gjort att många 

inom vänstern varit positiva till den amerikanska demokratin.47 

 

4.3 Uppsatser 

När det gäller tillämpning av vår teori – Agenda-setting-teorin – som instrument för 

beskrivningen av synen på ett annat land är Jenny Ericssons C-uppsats ett bra exempel.  Hon 

                                                                 
41

 Elovson, Harald (1964), ”Den liberala Amerikabilden i Sverige”, Lars Åhnebrink (red.), Amerika och Norden, 

Almqvist & Wiksell: Uppsala, sid 75-109 
42

 Runeby, Nils (1969),  e    a   rl e    h  e   a la: Amerikabild Och Emigrationsuppfattning I Sverige 

1820-1860, Almqvist & Wiksell: Stockholm. 
43

 Elovson (1964), sid 75-109. 
44

 Åsard, Erik och Lundén, Rolf (red.) Networks of Americanization: aspects of the American influence in 

Sweden, Uppsala universitet: Uppsala. 
45

 Steene, Birgitta (1994), sid 145-190 
46

 Bryn, Steinar (1992), Norske Amerika-Bilete: Om Amerikanisering Av Norsk Kultur by Steinar Bryn, Norske 

Samlaget: Oslo. 
47

 Henricson, Ingvar och Lindblad, Hans (1995), Tur och retur Amerika: Utvandrare som förändrade Sverige, 

Fischer & Co: Stockholm. 
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undersöker mediernas beskrivning av EU i Europeiska Unionen - en resa genom tid om hur 

dagspressen i två nationer framställer europeisk gemenskap.48 

 Ulrika Andrén och Fredrik Ringefors 86 Dagar 16 timmar 25 minuter är ett annat 

exempel på användandet av Agendasettingsteorin för analys, men målsättningen skiljer sig 

här mycket från vår uppsats.49  

 En B-uppsats med lovande ansats är Marie Lindstedt Cronbergs Synen på Nordamerika 

och USA som den återspeglas i svenska lexikon 1845-1930. Hon har försökt måla en bild av 

svenska lexikons beskrivningar av USA under den period när den svenska utvandringen till 

USA var som störst.50 

 Ann Nyströms magisteruppsats Emigration och Amerikabild: Om utvandrarens bildvärld 

och världsbild med utgångspunkt i emigrationen från Västernorrland till Amerika 1901-1909 

är en annan intressant uppsats som har sin utgångspunkt i fotografier i dagspress, 

veckotidningar och emigrantbroschyrer, och hur dessa hjälpte till att forma en bild av 

Amerika.51 

 

5. Centrala begrepp 

5.1 Amerikanisering 

Amerikanisering kan ses som ett flöde av livsstil kopplat till produkter och värderingar 

kopplade till livsstil. 

 Historikern Martin Alms beskriver ”Amerikanisering’, som ett begrepp som kan ses som 

anammandet av bestämda värderingar och livsstilar till följd av att USA används som 

inspirationskälla.”52 Historikern James Gilbert menar att begreppet handlar om ”kulturell 

förändring, och handlar om överföring av idéer och omvandling av trender och produkter.”53  

 

 

 

                                                                 
48

 Ericsson, Jenny (2010), Europeiska Unionen: en resa genom t id om hur dagspress en i två nationer framställer 

europeisk gemenskap, Linnéuniversitetet: Växjö.  
49

 Andrén, Ulrika och Ringefors, Fredrik (2011), 86 Dagar 16 t immar 25 minuter, Linnéuniversitetet: Växjö.  
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 Cronberg, Lindstedt Marie (2006), Synen på Nordamerika och USA som den  återspeglas i svenska lexikon 

1845-1930, Lunds universitet: Lund. 
51 Nyström, Ann (2010), Emigration och Amerikabild: Om utvandrarens bildvärld och världsbild med 

utgångspunkt i emigrationen från Västernorrland till Amerika 1901-190.Göteborgs universitet, Göteborg.  
52

 Alm, sid. 14ff. 
53

 Åsard, Erik (2004), “American ization or Globalization?: Themes and Topics in Recuring Debate”, Shands, 

Kerstin W, Lundén, Rolf och Blanck, Dag (red.), Notions of America: Swedish perspectives, Södertörns 
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5.2 USA och det amerikanska 

När vi skriver ”USA och det amerikanska” menar vi USA som 

geografisk/politisk/kulturell/ekonomisk entitet. Vi menar också amerikaner i alla dessa 

betydelser och alla referenser till Amerika som geografisk plats och USA som nation.  

 

5.3 Kultur 

 I likhet med Martin Alm definierar vi kultur som ”ett tanke- och kulturmönster som är 

gemensamt för en grupp människor som står i kontakt med varandra”. Tanke- och 

handlingsmönster vilar på gemensamma värderingar och ingår därför också i kulturen. 54 

 

6. Teori och metodologi 

6.1 Grundad teori 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är att vi vill ge en bild av hur fyra svenska tidningar 

beskriver USA och det amerikanska. Hur gör man detta på ett bra sätt? Det finns flera 

metoder. Den vanligaste är kanske deduktiv metod, som bygger på att dra slutsatser genom att 

testa en hypotes som man byggt på vissa bestämda premisser. Mindre vanligt numera är att 

använda sig av induktiv metod, där man istället förutsättningslöst väljer att undersöka ett 

material utan att ha en hypotes – materialet får, så att säga, ”visa vägen”. Det finns emellertid 

också en tredje metod, nämligen grundad teori, som lanserades av Barney Glaser och Anselm 

Struss på 60–talet, som kan ses som en medelväg mellan dessa båda tillvägagångssätt. Med 

grundad teori så finns det utrymme för deduktiva moment, men utgångspunkten är alltid 

induktiv, vilket innebär att det inte behövs någon hypotes. Hela undersökningen är sedan 

hermeneutisk, det vill säga: kunskapsmassan byggs i huvudsak upp under 

forskningsprocessen, och interfolieras med faser av tematisering där man genom att ställa upp 

hypoteser skapar nya kategorier.55  

 I vår undersökning har vi, som exempel, läst och kategoriserat tidningsartiklar. Vi utgick 

alltså från en frågeställning men hade inte någon hypotes. Istället samlade vi på oss en stor 

mängd information som vi inte på förhand kunde säga om den var relevant. Vi sorterade och 

kategoriserade sedan innehållet för att kunna göra nya urval i en ny process, där vi 

tematiserade innehållet. Därefter läste och omtolkade vi materialet för att kunna sortera det 

ännu en gång. Så här fortsatte processen tills vi kunde säga att ny information inte längre 

kunde uppnås – då uppnådde vi teoretisk mättnad, vilket betyder att i det läget kunde vi 

                                                                 
54

 Alm, sid. 215. 
55

 Hartman, Jan (2001), Grundad teori – teorigenerering på empirisk grund, Studentlitteratur: Lund, sid. 22ff.  
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argumentera för att ingen ny information skulle komma att kunna utvinnas och att 

undersökningen därför var över.56  

     Den grundade teorin är alltså till största delen induktiv och bygger på hermeneutisk 

läsning, där undersökningens mål är att bygga upp en hypotes genom den samlade 

kunskapsmassan.57 Hermeneutik betyder just ”tolkningslära” och ursprungligen var 

hermeneutiken intimt knuten till juridikens och teologins område, där man ju just försökte 

tolka - skapa mening - i ett resonemang. Om detta har sociologen Anthony Giddens sagt att 

studier av t ex artiklar faktiskt karaktäriseras av en ”dubbel” hermeneutik, eftersom man ju i 

en tidning gör tolkningar av tolkningar - som en artikel ju kan ses som.58 

 

6.2 Narrativ metod 

I vår uppsats blev det tidigt uppenbart att vi behövde ett sätt att sortera materialet för att ge 

oss möjlighet att kunna generera en generell hypotes, och det gjorde vi genom att använda oss 

av grundad teori. När vi sedan ville presentera materialet blev det lika självklart att göra det i 

form av ett narrativ, som en slutlig följd i den hermeneutiska processen. Narrativ betyder 

”berättelse”, och innebär att verkligheten, som den beskrivs, är en konstruktion eller en 

uppfinning. Genom narrativet formas alltså verkligheten så som vi uppfattar den och 

narrativet består av ”de regler och tolkningsramar vi rutinmässigt använder för att förstå oss 

själva och andra”.59  

 Narrativ teori ska inte ses som en enda teori, utan hör i själva verket till en mängd olika 

teoretiska discipliner, vilket gör att begreppet präglas av viss begreppsförvirring . Till 

berättande som teori kan man till exempel koppla såväl psykoanalytisk teori som 

Chicagoskolan, feministisk analys, samtalsanalys, dekonstruktion, diskursanalys och 

hermeneutik, med flera. Man kan alltså med rätta betrakta det narrativa forskningsfältet som 

tvärvetenskapligt.60 

 På samma sätt kan man inte se narrativ metod som en metod. Beroende på vilken 

disciplin man tillhör kan metoden handla om allt från studerandet av samtal till deltagande 

observation, intervjuer - eller att man gör urval av texter med hjälp av textanalytiska modeller 

(vilket är vanligt särskilt hos medieforskare och litteraturvetare).61 
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 Inspirationen till att använda oss av narrativ fick vi från Martin Alms avhandling 

Americanitis, i vilken han tillämpar just en textanalytisk narrativ metod för att, med bland 

annat tidningar som forskningsmaterial, beskriva den svenska amerikasynen åren 1900 till 

1939. I likhet med Alm är vår avsikt studera ett material, identifiera dess egenskaper och 

gemensamma nämnare och slutligen utvinna teman och berättelser ur materialet.62 

Filosofen Paul Ricouer var förespråkare för ”devant le texte” (framför texten), det vill säga 

att analysera vad texten ville säga snarare än vad den använde för ord. Han menade att det 

narrativa har en central roll för människans känsla för tidsflödet. Berättelsen - det narrativa - 

kan enligt Ricouer sägas bestå av ett antal ordnade händelser som kopplats till varandra i en 

logisk följd.  

     Det narrativa ger oss alltså en början, en mitt och ett slut och berättelsen har sin egen 

betydelse, som är större än summan av dess delar. Man skulle kunna likna det vid att summan 

av en mängd träd bildar en skog, och att skogen som narrativ är mer än summan av dess 

beståndsdelar, träden. Det är narrativet som ger beståndsdelarna sin betydelse och det är 

endast i skenet av berättelsen vi kan förstå delarna - i vår undersökning artiklarna. Ett 

narrativt tillvägagångssätt ger oss sammanhanget, det ger oss aktörer, mål och medel, det ger 

oss en överblick.63 

 Kärnan i en narrativ metod är just dess tolkande karaktär. Det handlar om att tolka 

skribenters tolkningar av sig själva och den värld de beskriver. Människor fattar beslut och 

gör val i enlighet med narrativa strukturer och bilder och ord är kopplade till större mönster 

och strukturer, som läsarna och skribenterna båda har gemensamt. Man ska också göra klart 

för sig att det är tolkningar det handlar om här och inte den absoluta sanningen. Dessutom är 

det lika givet att det inte bara finns en enda narrativ metod, utan många, och att de alla till 

syvende og sist har det gemensamt att de handlar om berättelser och deras utformningar.64 

     Sociologen och antropologen Ervin Goffman menade att bilden av verkligheten avgör hur 

medierna väljer sina berättelser. Berättelserna föregås av en förförståelse av världen, både hos 

publiken och hos mediet, vilket därmed avgör vilken verklighetsbild som presenteras 65.   
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6.3 Tematiseringen 

Teman och narrativ är begrepp som vi använder relativt flitigt i uppsatsen. För att motverka 

begreppsförvirring kommer här en kort redogörelse. Det vi gjort genom vår metod är att 

tematisera tidningars innehåll och på så sätt forma innehållskategorier. De teman vi 

identifierat är: ekonomi, näringsliv, kultur, inrikespolitik , utrikespolitik, livsstil, lagstiftning, 

rättsväsende/brott, inrikesnyheter och sport (se definitioner i bilagan) Vad läsaren bör ha i 

åtanke är att vi inte har kategoriserat artiklarna efter avdelning i tidningen utan efter innehåll. 

Det betyder till exempel att artiklar som kan ha legat på kulturavdelningen kan tänkas ha 

definierats som ”inrikespolitik” och vice versa. När vi sedan talar om ”narrativ” menar vi de 

berättelser som vi genom ytterligare tematiseringar urskiljt ur redan funna teman. Med dessa 

teman och narrativ som grund bygger vi sedan upp den svenska bilden av USA.  

 

6.4 Svenskarnas amerikabild 

När vi i uppsatsen talar om ”Amerikabild” har vi valt att använda nationalekonomen Kenneth 

Bouldings definition i sin bok ”The Image” från 1956. Boulding argumenterar där för en bild 

av verkligheten som egentligen är en konstruktion av människans erfarenheter, och att 

människans beteende styrs av denna bild.  

Film- och litteraturvetaren Birgitta Steene har sagt om Amerikabilden: 

 

I det svenska medvetandet är ”Amerika” ett land på andra sidan Atlanten som är både 

främmande och bekant. Men det är också ett koncept, liksom en intellektuell och emotionell 
konstruktion. Amerika är ett levande samhälle att upptäcka, men också en fetisch, en myt. 
Den här dikotomin är central i  svenskarnas bild av Amerika, och har utvecklats genom åren 

som en reaktion på de skillnader de sett mellan den amerikanska verkligheten och bilden av 
vad Amerika borde vara.

66
 

 

Det finns en hel del empiriskt stöd för att det förhåller sig så att vi tenderar att i olika hög grad 

uppfatta världen på ett likartat sätt beroende på kultur, nationalitet, klass och utbildning. Det 

finns även stöd för antagandet att medier bara förstärker de uppfattningar och åsikter vi redan 

har om världen.67 

 Roger Fowler har kallat denna för- föreställning om världen för ”Schema”. För honom är 

denna subjektiva bild av världen ett resultat av att tidningsartikeln speglar artikelförfattarens 
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egen referensram. Denna ram är samtidigt också intersubjektiv – eftersom den delas med 

läsaren – men läsaren tenderar att bara ta fasta på det som stämmer överens med schemat. 68  

I sin avhandling kallar historikern Eva Block detta för ”kognitiv dissonans”, och med det 

menar hon att när nya idéer kolliderar med förväntningar ser man ändå sina egna 

förväntningar som det korrekta. Det är detta som Allan D Pratt skriver om i sin bok 

Information of the Image (1998) där han säger att för att förstå bilden behövs en förförståelse 

av verkligheten.69 

 Vilka medier vi använder är också styrt av sociala förväntningar, som vår klass och våra 

åsikter. Vi har ett behov av att vara någon i samhället, att forma oss en identitet. Bjurström, 

Fornäs och Ganetz har i sin bok Det kommunikativa handlandet skrivit att människor ser sig 

själva som delar i ett socialt och kulturellt system där bruket av medier är ett sätt att dela 

upplevelser och mening, helt enkelt att vara delaktig i sin egen kultur.  70 

 Vår bild av världen formas alltså av vilka vi är – och vi uppfattar världen olika beroende 

på vilka vi är. Sociologen Emile Durkheim har sagt om identitet att:  

De idéer vi har är, till stor del, formade av vad vi lärt oss i skolan och av att vi socialiserats av 

våra medmänniskor, våra föräldrar, våra präster, och av våra idoler. Så det finns ett starkt 
socialt element i vårt tänkande, även om vi t ror att vi, på något vis, är ”Self-made” och att 
samhället bara är en abstraktion som har liten påverkan på våra liv.

71
 

 

Medier har stor betydelse för vår självbild och har blivit allt viktigare för att förstå 

människors förståelse av den värld de lever i.72 

 Det som kommit att kallas ”The Cultural Turn” inom sociologin och de humanistiska 

vetenskaperna (särskilt inom kulturstudier och kultursociologi) har visat på betydelsen av 

identitet i definitionen av kultur. Identiteten sitter inte i materiella ting, menar man, utan i 

menings- och betydelseskapandet mellan människor. I den meningen är identitet oupplösligt 

förknippat med den kultur man tillhör. Den bild man har av världen och den kultur man ser 

sig själv som del av, är på så sätt två sidor av samma mynt.73  

 På samma sätt är narrativet intimt knutet till identiteten, eftersom det placerar oss själva i 

ett sammanhang. Ett sådant narrativ kan vara det som berättas om Sverige; till exempel om 
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Sverige av omvärlden uppfattas som modernt eller omodernt, eller hur svenskar beskrivs i 

medier - allt detta påverkar vår självbild.74 

 Statsvetaren Ivar B Neuman, som har skrivit om hur Rysslands identitet formats genom 

att landet både inspirerats av och känt sig hotat av Europa, menar att skillnad och identitet 

utvecklas tillsammans och att identiteten utformas just genom att man definierar både det 

främmande och det bekanta.  

 USA kan ses som en sådan motbild, som både kan verka som en förebild likväl som 

något att ta avstånd ifrån.75 

 

6.5 Agenda-setting-teorin 

Tanken om mediernas stora inflytande på människors verklighetsuppfattning är inget nytt. 

Redan år 1922 påvisade journalisten Walter Lippman detta i sin bok ”Public Opinion”. Men 

det skulle dröja ytterligare 50 år innan dessa idéer fick genomslag, i samband med 

presidentvalen i USA 1968.  Då lanserade forskarna Maxwell McComs och Donald Shaw  

agenda-setting-teorin, efter att ha funnit ett samband mellan mediernas agenda och de 

politiska sakfrågor som uppfattades som viktiga bland osäkra väljare: ”…the more coverage 

an issue receives, the more important it is to people”. Teorin fick ett stort genomslag och har, 

förutom inom medieforskningen, även kommit att tillämpas inom en rad forskningsdiscipliner 

över hela världen.  

 Sedan 60-talet har dessutom teorin utvidgas: sambandet gäller även mellan olika medier. 

Det som större medier väljer att prioritera påverkar också vad andra medier väljer att 

rapportera om.76 

 

6.6 Attribut och framing 

Den första nivån handlar alltså om vad medierna rapporterar om. Den andra nivån handlar om 

hur medierna framställer olika sakfrågor eller personer och hur allmänheten följaktligen tar 

emot och påverkas av informationen.  

 Mediernas beskrivningar av olika ämnen, sakfrågor eller personer omfattas av olika 

värderingar, eller attribut, som kan vara både positiva och negativa. Attributens inverkan på 

allmänhetens tankar har genom studier visat sig gälla alltifrån människors uppfattningar om 

                                                                 
74

 Alm, sid 32. 
75 Neumann, Iver B (1999), Uses o f the Other: The East' in European Identity Formation: 'The East' in 

European Identity Formation, University of Minnesota Press : Minneapolis, sid 67-111 
76

 Hanitzsch och Wahl-Jorgensen, sid. 147ff. 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=University%20of%20Minnesota%20Press


20 
 

politiker till samhällsfrågor av allehanda slag – detta visade McCombs med flera genom 

studier av det spanska nationella valet 1996.77   

 Begreppet ”framing” lanserades av forskarna Gregory Bateson och Ervin Goffman. Den 

senare talade i sin bok Frame Analysis An Essay of the organization of experience (1974) om 

framing som kognitiva strukturer.78 Framing som modernt begrepp lanserades av Shanto 

Iyengar 1991 och handlar, likt attribut, om hur medierna vinklar information och om hur 

publiken i sin tur uppfattar den. I boken The Handbook of Journalism Studies ringas 

begreppet framing in:”the way events and issues are organized and made sense of, especially 

by media, media professionals, and their audience”. Enligt framing- teorin väljer medierna 

alltså ut och belyser en specifik del av verkligheten, vilket innebär att vissa delar därmed 

faller bort.79  

 Dessa teorier brukar sedan delas in i två nivåer, där dagordningsteorin är den första, och 

den handlar om att medier har makt att påverka vilka frågor som människor uppfattar som 

viktiga. Den andra nivån, som handlar om framing och priming handlar om dels om 

sambandet mellan vad medier rapporterar om och vad människor tycker är viktigt (priming), 

och dels om hur medierna gestaltar, eller beskriver, det som de rapporterar om (framing). 

 Forskning visar att mediernas inflytande över människor dessutom är särskilt märkbart 

när medierna behandlar ämnen och områden där människors erfarenheter är begränsade - till 

exempel när det gäller hur svenskar uppfattar situationen i USA. 80  
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Agenda-setting- teorin är lämplig för denna undersökning eftersom teorin säger något om de 

resultat vi förväntar oss av undersökningen. Genom tematisering av tidningsmaterialet kan vi 

svara på frågan vad tidningarna skriver (den första nivån) och genom den hermeneutiska 

läsningen (textanalysen) kan vi svara på frågan hur tidningarna skriver (den andra nivån). 

Med stöd från teorin får vi inte bara kunskap om svenska mediers framställning av ett USA i 

kris, utan även belägg för att denna bild avspeglar ståndpunkter i det svenska samhället.  

 

7. Urval och avgränsning  

Hösten 2011 är en intressant och händelserik tid i USA, och därför har vi tyckt att det är 

intressant att undersöka framställningen av USA och det amerikanska med fokus på just 

denna tid.  

Martin Alm skriver i sin avhandling Americanitis: 

 

I tider av kris och hög spänning som den som följde på terrorattacken den 11 september 2001 
aktiveras […] bilder och blir tydligare än annars. Vid sådana tidpunkter krävs nämligen 
människor på ställningstaganden, och deras grundläggande sätt att uppfatta och värdera sin 

omgivning träder fram.
81

 

 

 I vår undersökning har vi strävat efter hög reliabilitet och vi ville också nå 

representativitet. Därför beslöt vi oss för att genom strategiskt urval rikta in oss på de första 

sju dagarna på varje månad i augusti, september och oktober 2011 och ta med alla artiklar och 

notiser som hade minsta anknytning eller som refererade till USA eller det amerikanska.  

 Skälet till att vi valt första veckan i tre månader, till skillnad från att exempelvis välja tre 

veckor i följd, är att vi på så sätt ringar in en längre tidsperiod. Detta är positivt i två konkreta 

bemärkelser: dels frigör vi oss från att rapporteringen under kortare perioder kan stå under 

inverkan av enskilda händelser och dels ger en längre tidsperiod bättre förutsättningar för att 

dra narrativa slutsatser av undersökningen.  

 

7.1 Vårt val av tidningar 

Vi har valt att studera fyra svenska dagstidningar; två borgerliga: Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter, och två socialdemokratiska: Aftonbladet och Dalademokraten. Vi är väl medvetna 

om att tidningarna skiljer sig åt; Aftonbladet är till exempel en kvällstidning medan de övriga 

är morgontidningar. Dalademokraten, till skillnad från de andra som är rikstäckande, har även 

ett mer begränsat spridningsområde. Men vi har ändå valt just dessa tidningar eftersom vi vill 

                                                                 
81

 Alm, sid 12. 



22 
 

jämföra tidningar av olika politisk hemvist och få en bild av skillnaden mellan morgon-, 

kvälls- och landsortspress. På så vis tror vi oss kunna uppnå en representativ amerikabild i 

den svenska pressen. 

 Våra val av tidningar är alltså ingen slump. De är alla betydelsefulla opinionsbildare i 

Sverige, som vi kommer att visa här. Aftonbladet är Nordens största tidning, Dagens Nyheter 

är näst största tidningen i Sverige och den största morgontidningen, Svenska dagbladet är den 

största moderata morgontidningen och Dala-Demokraten brukar räknas till en av de viktigaste 

socialdemokratiska tidningarna (under sin chefredaktör Göran Greider).82 Vi kommer att 

nedan visa vem det är som nås av de budskap som förmedlas genom tidningarnas 

rapportering. För enkelhetens skull har vi här valt att bortse från internetupplagan av alla 

tidningar vi undersökt, även om det ska klargöras att räckvidden då naturligtvis är något 

större. 

 Hädanefter i uppsatsen kommer tidningarnas namn att förkortas: AB (Aftonbladet), DN 

(Dagens Nyheter), SvD (Svenska Dagbladet) och DD (Dala-Demokraten). 

 

7.2 Om tidningarnas räckvidd 

I Sverige 2010 fanns det en population på 7 297 000 personer mellan 15-79 år. Det är de som 

är den potentiella målgruppen för våra tidningars rapportering. I Dalarna fanns 2010 lite drygt 

216 000 personer som kunde nås av DD:s nyheter.83 

 Sifo TNS gör varje år en räckviddsundersökning för medier som de kallar ORVESTO. 

Undersökningen belyser genom enkäter hur många det är som nås av tidningarnas nyheter. 

Undersökningen för 2011 visar att varje vardag läser: 

 60 000 personer DD84 

 821 000 personer DN85 

 461 000 personer SvD86 

 1 023 000 personer AB87 

(För enkelhetens skull har vi här valt att bortse från statistiken för helger, där läsarna i regel är 

något fler88) 
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Det står klart att AB når flest läsare, tätt följd av DN och SvD. Tillsammans når dessa 

tidningar över 2,2 miljoner människor varje dag - det vill säga nästan en tredjedel av 

läsarunderlaget. Att dagstidningar är viktiga opinionsbildare blir än tydligare om man beaktar 

att lite över en fjärdedel av all annonsering sker i en dagstidning och att de största 

reklaminvesteringarna ännu görs just i dagstidningar. 89 

 Tittar vi på tidningarnas upplaga blir bilden av våra tidningars dominans även där befäst: 

det finns bara 16 dagstidningar i Sverige med sjudagarsutgivning, och av dessa är AB i 

särklass störst: 320 200 ex 2010, tätt följd av DN: 298 200 ex 2010 och (på femte plats efter 

GP) SvD: 192 800 ex 2010. DD är betydligt mindre med en blygsam upplaga på 16 400 ex. 

Den är också andratidning i Dalarna efter Falu-Kuriren90.  

 

7.3 Läsarna 

Det finns några kopplingar vi kan göra mellan partisympati och val av tidning. Det är 

exempelvis tydligt att socialdemokrater i högre grad läser AB medan Vänsterpartister och 

miljöpartister i lägre grad läser morgontidningar, där istället moderater och folkpartister är 

överrepresenterade.91  

 Det finns också en del belägg för att läsvanorna kan bero på ålder; äldre (50+) är till 

exempel flitigare användare av dagstidningar och särskilt då morgontidningar, än yngre (15-

29 år).  

 Men om vi jämför med alla nyhetsformer (radio, tv, internet) står det samtidigt klart att 

dagstidningar fortfarande är den vanligaste källan till nyheter för alla ålderskategorier. 92 

 Det finns mycket som talar för att de nyheter som finns med i de stora dagstidningarna, 

som DN, SvD och AB, också återkommer även i andra medier. Detta beror på att tidningarna 

har en stor spridning, en stor regelbunden läsekrets och därför är betydelsefulla 

opinionsbildare – dagstidningarna sätter dagordningen.93 
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Vi vet också vem den genomsnittliga läsaren är; morgontidningsläsaren är en kvinna eller 

man, 65-85 år gammal, högutbildad, med en karriär som högre tjänsteman och är gift eller 

sambo.94  

 Kvällstidningsläsaren är oftare en man, 50-64 år, lågutbildad arbetare som är gift eller 

sambo. Den stora skillnaden mellan grupperna är att morgontidningsläsaren i mycket högre 

grad konsumerar andra nyheter än kvällstidningsläsaren, vilket i hög grad tycks beror på att 

morgontidningsläsaren har en högre genomsnittlig inkomst.95  

 

7.4 Materialet 

Materialet vi har valt som analysenheter är: notiser, puffar, nyhetsartiklar, reportage, 

intervjuer/personporträtt, ledare, debattartiklar, krönikor, analyser, kommentarer, kåserier och 

recensioner.  

 Med hänsyn till agenda-setting- teorin har vi valt att separera materialet i två 

längdkategorier vid vår undersökning, eftersom storleken på en text signalerar vilken prioritet 

tidningen ger materialet. Dessa längdkategorier är: ”artikel” och ”notis”. En vanlig definition 

på ”notis” är en nyhetsartikel som är på 800 tecken eller mindre, medan en ”artikel” alltid är 

större. Men eftersom vi läst papperstidningar har vi varit tvungna att använda oss av vårt 

ögonmått, och när det varit tveksamt har vi definierat notiser med ingress som ”artiklar” 

medan notiser utan ingress definierats som ”notiser”. Vid förekomst av en ingress har vi 

betraktat materialet som en artikel. Märk väl: dessa längdkategorier har vi även applicerat på 

recensioner.  

 

7.5 Relevanskriterier 

I vår inledande undersökning har vi dels tematiserat, dels värderat materialet efter så kallade 

relevanskriterier, på en skala från ett till tre. Skälet till detta är att vi med b ibehållen hög 

reliabilitet velat kunna sortera innehållet i artiklarna efter vad de faktiskt innehöll och med 

vilken relevans de rörde USA och det amerikanska. I vår undersökning är det egentligen bara 

relevanskriterium 1 och 2 som handlar om USA, och i relevanskriterium 3 finns det enda st 

referenser till ämnet. Vi har ändå valt att använda oss av en bred definition på vilka artiklar 

som rör USA och det amerikanska, för att inte föregå resultatet, i enlighet med vad grundad 

teori säger.  
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Relevans 1: Artikel som handlar om USA eller något amerikanskt. Våra definitioner på detta 

är: Landet USA, amerikaner, amerikanska myndigheter, företag, organisationer. Amerikansk 

kultur, sport, ekonomi, ja, allt som har med USA och amerikaner att göra och där det kan 

sägas att artikeln primärt handlar om det amerikanska eller USA.  

 

Relevans 2: Det centrala för artikeln är andra länder d.v.s. personer, myndigheter, företag, 

organisationer. Hit hör även kultur, sport, ekonomi, ja, allt som kan ha med andra länder att 

göra. USA har alltså inte huvudrollen, det amerikanska har inte huvudrollen, det handlar inte i 

huvudsak om USA eller amerikansk kultur, eller samhälle, ekonomi, försvar, och så vidare, 

men USA och/eller det amerikanska har ändå en betydande och central roll i artikeln.  

 

Relevans 3: USA har inte någon roll alls i artikeln men refereras till. Exempel: ”hon 

mellanlandade i USA” eller ”hon bodde i New York ett år”. 

 

7.6 En reflektion 

Vid undersökningen noterade vi att artiklar med relevans ”1” var de som var lättast att 

tematisera. Om en artikel handlade om oenigheterna i kongressen sorterade vi denna till 

övertemat inrikespolitik. Men i artiklar med relevans ”2” och ”3” där USA och det 

amerikanska inte spelade en självklar roll lät vi USA-vinkeln styra vilket tema artikeln skulle 

tillhöra. 

 

8. Metodproblem 

Eftersom vi går igenom ett material som är relativt stort är det högst sannolikt att ett visst 

svinn förekommer, det vill säga att vi får ett bortfall av material som på något sätt handlar om 

USA. Men vi betraktar detta fel som så marginellt att det inte kommer att påverka 

vetenskapligheten i undersökningen.  

 Då vi är två personer som gjort den kvantitativa analysen har det funnits en risk för att vi 

skulle kunna bedöma och tolka materialet olika, exempelvis då materialet delats in i teman 

eller olika relevanskategorier, och eftersom detta kan påverka reliabiliteten har vi därför hela 

tiden stämt av våra bedömningar med varandra.  

 Vi har även stött på en del svårigheter med att placera vissa material i sina 

ämneskategorier. Detta har att göra med att innehållet i många artiklar kan vara svårdefinierat. 

Vår lösning är att följa det vi tror att artikeln vill förmedla – vad den handlar den om. Om en 
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artikel exempelvis både handlar om politik och ekonomi, måste vi alltså spåra temat genom 

att förstå vari artikelns främsta budskap ligger. Exempel: På DD:s ledarsida den 1 augusti 

handlar ledaren ”Det pinsamma USA” om USA:s svårigheter att bli eniga politiskt. Även om 

frågan gäller USA:s budget, signalerar såväl rubrik som text att det är själva politiken och de 

politiska partiernas kompromissvårigheter som är det centrala, vilket gör att vi tematiserar den 

som ”Inrikespolitik” istället för ”Ekonomi”. 

 

9. Våra resultat 

Vi har gjort flera genomläsningar av materialet. Det var en process där vi läste och sorterade i 

många led tills vi funnit våra narrativ. Den första genomläsningen innebar att vi samlade in 

data och sorterade tidningarnas innehåll under övergripande teman. Därefter tog en ny fas vid, 

där vi inledde en första gallring av materialet, totalt 1181 artiklar och notiser, och gallrade 

bort allt material som kategoriserats med relevans ”3”, eftersom vi nu kunde konstatera att de 

var irrelevanta för den fortsatta undersökningen. Kvar fick vi totalt 494 artiklar och 242 

notiser, tillsammans 736 stycken. 

 Vad figur 1 visar är innehållet för samtliga av de undersökta tidningarna under hösten 

2011, utifrån denna tematisering. Som synes utgör kultur (38 procent) en stor del, både om 

man ser till tidningarna separat (se fig.2-5) och sammantaget (se fig.1). 
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Vi har valt att bara ta med artiklar som vi definierat ha ”relevans 1 och 2”, vilket innebär att 

USA och det amerikanska antingen är det som artikeln/notisen handlar om eller att det är en 

väsentlig och betydande del av artikeln. Som diagrammet visar utgör kultur det i särklass 

största temat (281 artiklar och notiser), följt av näringsliv (84 artiklar och notiser), 

inrikespolitik (77 artiklar och notiser), sport (71 artiklar och notiser), utrikespolitik (67 

artiklar och notiser), livsstil (50 artiklar och notiser), ekonomi (47 artiklar och notiser), övriga 

(140 artiklar och notiser), som behandlar allt ifrån vetenskap till lagstiftning och sjukvård.  

 Nästa steg i processen var att och stryka de teman vilka vi betraktade som för små. Ju 

färre artiklar ett tema omfattar, desto svårare blir det att uppnå teoretisk mättnad. Temat sport, 

som trots allt utgjorde 10 procent, strök vi också, dels därför att vi var tvungna att avgränsa 

undersökningen, men också därför att temat sport hade liten koppling till tidigare forskning.

 De teman vi inte tagit med kallar vi i de resterande diagrammen för ”övrigt”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 2, 3, 4 och 5 kan vi se tidningarnas inbördes förhållanden. Som synes utgör kultur det 

största temat i samtliga av tidningarna, utom i SvD, där näringsliv utgör det största temat och 

kultur det näst största.  
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Vi tyckte att det verkade som att flera av våra teman hörde ihop och vi kunde urskilja nya 

narrativ, där de minsta sorterades bort. Flera av narrativen var innehållsmässigt intimt 

förknippade med varandra; många ekonomiartiklar var exempelvis nära knutna till 

inrikespolitiken. Det blev till exempel svårt att skilja på artiklar om politik, där USA:s budget 

diskuterades – och artiklar om USA:s ekonomi – där politik diskuterades. Dessa teman 

verkade höra samman på många plan och därför valde vi att föra samman inrikespolitik och 

ekonomi till ett narrativ. 

 För oss blev det tydligt att näringsliv, kultur och livsstil hörde ihop; vi valde tidigt att slå 

ihop livsstil och kultur eftersom de svarade mot vår definition på kultur, nämligen ”ett tanke- 

och kulturmönster som är gemensamt för en grupp människor som står i kontakt med 

varandra”. Hit tyckte vi också att temat näringsliv hörde. Näringsliv och livsstil hörde ihop 

genom att de bland annat i mycket hög grad handlade om produkter som kan kopplas till 

människors livsstil, som sociala medier, företag och deras produkter.  

 Temat inrikespolitik ändrade vi följaktligen till ”Amerikansk politik i kris”, som i sin tur 

byggdes upp av mindre narrativ som ”En ekonomi i fritt fall” (från temat ”ekonomi”) och 

”Barack Obama och Tea Partyrörelsen” (från temat ”inrikespolitik”), ”Oroliga tider på 

världens börser” (från temat ”ekonomi”) och ”Ett groende folkligt missnöje” – (från temat 

”inrikespolitik”).  

 Temat utrikespolitik ändrade vi till ”USA på världsarenan” med underrubrikerna ”Kriget 

mot terrorismen och konflikten i Libyen” (från temat utrikespolitik) och ”Diskussionen om 

USA och framtiden” (från temat ”utrikespolitik”).  

Temat kultur ändrades till ”Amerikanskt kulturliv” med underubrikerna “Amerikanska 

kändisar”(från temat ”kultur”), ”Idolen”(från temat ”kultur”) och ”Livsstil och sociala 

medier”(från två teman: ”näringsliv” och ”livsstil”).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



29 
 

9.1 Amerikansk politik i kris 

I de följande avsnitten kommer vi att presentera de viktigaste narrativen som vi funnit i de 

fyra tidningar vi undersökt - med andra ord; de vanligaste frågorna, diskussionerna, ämnena 

som behandlat USA och det amerikanska under sensommaren och hösten 2011. Varje avsnitt 

kommer att inledas med dess kopplingar till den kvantitativa undersökningen samt en kort 

bakgrundsbeskrivning. 

 

9.1.1 Hur mycket tidningarna skrivit 

När det gäller bevakningen av amerikansk inrikespolitik och ekonomi skiljer sig tidningarna 

rätt tydligt åt. Beträffande ekonomibevakningen är morgontidningarna rätt ensamma om att ha 

en stor ekonomibevakning; av alla artiklar om USA under perioden handlar 11 procent i DN 

och 9 procent i SvD om ekonomi (se fig.2 och fig.4). Både AB och DD skriver förhållandevis 

lite (2 procent respektive 4 procent), men inrikespolitik och ekonomi kan i mångt och mycket 

betraktas som två sidor av samma mynt. Ser man det så blir bilden en annan, för DD ägnar 

stort utrymme åt Obama och hans inrikespolitiska problem – hela 20 procent, vilket gör att 

DD, trots att tidningen har lokalkaraktär ändå, relativt sett, ger sina läsare en väldigt tydlig 

bild av problemen i USA. Man ska emellertid ha klart för sig att DD totalt sett skriver rätt lite 

om annat än lokalfrågor (se fig.5.) Både DN och SvD ger stort utrymme åt amerikansk 

inrikespolitik, vilket kanske inte är så förvånande. Aftonbladet däremot skiljer här ut sig från 

de övriga tidningarna genom att både skriva lite om amerikansk inrikespolitik (7 procent) och 

om ekonomi (2 procent). 

 

9.1.2 Bakgrund 

Attackerna mot World Trade center och Pentagon den 11 september 2001 kastade in USA i 

inte bara ett krig utan två, de i Afghanistan och i Irak. Krigen har varit mycket kostsamma och 

de senaste tio åren har USA:s försvarsutgifter ständigt stigit.96  

 Sedan 2001 har USA lidit av ett allt större budgetunderskott och när president Barack 

Obama tillträdde hade han som ambition att göra något åt detta. Men i takt med att ekonomin 

försämrats har demokrater och republikaner haft allt svårare att komma överens. Den enda 

lösningen, om än kortsiktig, har varit att höja lånetaket, något som den republikanska 

majoriteten i representanthuset, som är kongressens andra kammare, in i det längsta vägrat att 
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acceptera. Efter en turbulent sommar kulminerade krisen då kreditinstitutet Standards & Poors 

i början av augusti valde att sänka USA:s kreditbetyg.97 USA var då bara dagar ifrån att 

tvingas ställa in löneutbetalningarna till landets statsanställda.  

 

9.1.3 En ekonomi i fritt fall 

På ledarplats i svenska tidningar finns en diskussion om skuldbördan för de ekonomiska 

problemen. När DN rapporterade om nyheten låg fokus i början på augusti på den politiska 

oenighet som skapat krisen. I DN den 1 augusti skriver Peter Wolodarski att krisen beror på 

starkt ideologiskt drivna högerkrafter inom det republikanska partiet - de som han i sin ledare 

kallar ”tokhögern” och som, skriver han, ”spelat rysk roulette” med den amerikanska 

statsbudgeten.98 I ledaren i socialdemokratiska DD, skriver chefredaktören Göran Greider 

samma dag att Tea-Partyrörelsen, liksom en alltför länge högervriden finanspolitik, hade 

orsakat krisen. Att de politiska partierna ändå, i sista minut, lyckades ena sig om en höjning 

av skuldtaket såg Greider som en ytterst tillfällig lösning. Han framhöll att tiden som föregått 

kreditsänkningen snarare vittnar om ett land med stora brister i sitt politiska system, något 

som kunde komma att få långtgående konsekvenser.99 Just bristerna i det politiska systemet 

nämns på i stort sett alla svenska ledarsidor. Det amerikanska politiska systemet är utformat 

för samarbete och inte för konfrontation och den blockpolitik som nu USA:s kongress 

formerat sig kring fungerar inte i det amerikanska maktdelningssystemet, skriver till exempel 

SvD.100  

 DN:s ståndpunkt är att krisen egentligen inte skulle behöva vara så djup men att 

”tokhögern” i USA” genom att envist vägra skattehöjningar skapat krisen." Både i SvD och i 

DN ser man Tea Party-rörelsen som ytterst ansvarig, eftersom de envist ställer sig avvisande 

till skattehöjningar. Men det finns en gradskillnad i fördelningen av skuldbördan mellan SvD 

och DN. I den sistnämnda, framförallt med Peter Woladarski i spetsen, är det tydligt vem han 

anser inte kan ta ansvar och som ytterst bär skulden till den amerikanska statens prekära 

ekonomiska läge – nämligen Tea Party-rörelsen, som, skriver han, ”har kapat” det 

republikanska partiet. 101 I SvD är man istället mer angelägen om att fördela skuldbördan: 
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”inget parti kan ensamt lastas för detta” och man framhåller att ”kompromissvilja och mod 

kommer att krävas i båda lägren”.102  

 

9.1.4 Barack Obama och Tea Partyrörelsen 

Den enskilda politiska amerikanska aktör som under hösten 2011 figurerat mest i tidningarna 

är Barack Obama. Bilden vittnar om en president som på grund av de politiska händelserna 

mist sin handlingsfrihet. Han beskrivs som vingklippt och därför inkapabel att hantera den 

politiska krisen. Skälet till detta är främst att Demokraterna i mellanårsvalen 2010 förlorade 

sin majoritet i kongressen. Eftersom republikanerna då fick majoritet i representanthuset blir 

presidentens förslag i viktiga frågor ofta nedröstade .103  

 Katrin Kielos beskriver i AB det som att ”Barack Obama har lyckats försätta sig i en 

gisslansituation” när han gjort sig beroende av en i kongressen mycket liten grupp - Tea 

Partyrörelsen. Det har medfört att han tvingats göra avkall på sina ambitioner att höja skatten 

för de rikaste för att kunna få till stånd en höjning av skuldtaket.104   

 Vilken syn Tea Partyrörelsen har på statsskulden och det skenande budgetunderskottet 

speglas kanske bäst av det uttalande den republikanska kongressledamoten och 

presidentkandidaten Michele Bachman gjorde när hon som lösning på krisen föreslog att USA 

inte behövde “ta hand om sina betalningar”.105  

 Den uppgörelse som till sist kom till stånd menade många kan beskrivas som å ena sidan 

en seger för Barack Obama, eftersom den sträcker sig över det nästkommande valet, men å 

andra sida som ett bakslag då han tvingats kompromissa på bekostnad av sin ambition att höja 

skatterna för de rikaste.106 Förutom att återvinna förtroendet är det framförallt den stagnerade 

arbetsmarknaden som tidningarna framhåller som den viktigaste utmaningen för Barack 

Obama. I juni 2011 låg den officiella arbetslösheten på 9,2 procent – den sämsta noteringen 

på två år.107 

 

9.1.5 Oroliga tider på världens börser 

Veckorna och månaderna efter nedvärderingen av det amerikanska kreditbetyget kom att 

präglas av stor instabilitet på världens börser, något som det framförallt rapporterades flitigt 

om i SvD och DN. Diskussionen kom huvudsakligen att handla om vilken effekt USA:s 

                                                                 
102

 Osignerad, ”Uppgörelse under galgen räcker inte”, SvD 2.8.2011.  
103

 Pär Carlsson och Esbjörn Sandin, ”Obamas helvete”, Aftonbladet 7.8.2011. 
104

 Katrin Kielos, ”USA:s rikaste kan andas ut”, AB 1.8.2011. 
105

 Daniel Kederstedt, ”Stora problem återstår för Obama”, SvD 2.8.2011. 
106

 Wolfgang Hansson, ”Tog ett beslut i sista sekund” AB 1.8.2011. 
107

 Daniel Kederstedt, ”Stora problem återstår för Obama”, SvD 2.8.2011. 



32 
 

ekonomiska kris skulle kunna komma att få på världsekonomin, i synnerhet med tanke på den 

parallella kris som pågick i Sydeuropa. Cecilia Hermansson, chefsekonom på SEB, 

kommenterade i SvD den allmänt tilltagande oron för USA:s svaga tillväxt: ”Om man får en 

fortsatt svag tillväxt i USA blir det otroligt svårt att stabilisera skulden, och då väntar fortsatta 

- och ännu större - nedskärningar. Det i sin tur kan ge ännu lägre tillväxt och USA riskerar att 

hamna i en negativ spiral”.108   

  I september riktades uppmärksamheten mot den sysselsättningsrapport som Bureau of 

Labor Statistics släppte, och som visade att arbetslösheten låg kvar på en oförändrad nivå (9,1 

procent i augusti) istället för en förväntad ökning. Daniel Kederstedt skrev i SvD att den ”som 

söker glädjeämnen inom den amerikanska återhämtningen gör bäst i att ta fram en ficklampa 

modell XXL, dels rikta den åt ett annat än håll än arbetsmarknaden. Där är det till synes 

becksvart just nu.” Hoppet sattes nu till Barack Obamas stundande presentation av sina 

satsningar på ökad sysselsättning, där han framförallt ville satsa på infrastrukturen men även 

ge skattelättnader åt arbetsgivarna. Kederstedt skriver i början av september att ett agerande 

nu var nödvändigt, inte minst med tanke på att den ekonomiska expertisen nu börjat skönja en 

inbromsning i världsekonomin och att USA i detta läge stod på randen t ill ekonomisk 

recession.  

 Det stod klart att Obamas möjligheter att på ett smärtfritt sätt kunna driva programmet 

genom kongressen var små. I Sverige fick de svarta siffrorna i den amerikanska 

jobbstatistiken som resultat att Stockholmsbörsen föll och stängde på minus 2,9 procent den 2 

september. I både Sverige och Tyskland föll även statsobligationsräntan, om än inte lika 

kraftigt som i USA. 109 

 

9.1.6 Ett groende folkligt missnöje 

45 miljoner av USA:s invånare levde i oktober 2011 på matkuponger. Drygt 16 procent av 

alla amerikaner levde enligt den officiella statistiken i fattigdom. Arbetslösheten låg i på 9.1 

procent (den inofficiella låg då på 16,2 procent).110 

 Krisens effekter på arbetsmarknaden och den amerikanska allmänheten var något som 

svenska medier inte försummade att rapportera om. Ett uttryck för detta missnöje var Occupy 

Wall Street-rörelsen, som inledde sin demonstration utanför Wall Street den 17 september. 

Till en början var demonstranterna inte särskilt många, cirka 2000, men under veckorna som 
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följde växte rörelsen och spred sig över USA, och senare världen. Tidningarna skriver att 

rörelsen vill protestera dels mot den girighet man menar att företagen uppvisat, och dels mot 

att det var skattebetalarna som fick stå för kostnaderna vid den ekonomiska krisens utbrott 

2008. Demonstrationen kom även till som en markering mot att en procent av den 

amerikanska befolkningen äger 99 procent av landets tillgångar. 111 

 Vad tidningarna har gemensamt är sympatin för den utbredda ilskan över hur enkelt 

bankdirektörer och chefer inom näringslivet undkommit ansvar.  DN skriver till exempel på 

ledarplats: ”I stället för att straffas för sina misslyckade spekulationer med kundernas, och 

aktieägarnas, pengar har de ofta belönats på ett djupt upprörande sätt”.112 AB skriver på ett 

liknande sätt: ”Demonstranternas ilska är riktad mot den finanskapitalistiska girigheten och 

en känsla av att det amerikanska samhället håller på att slitas isär. Det är inte svårt att hålla 

med”.113 En tydlig skillnad är att DN till sist ändå slänger in en brasklapp: ”Det är lättare att 

peka ut kapitalismens tillkortakommanden än att presentera ett fungerande alternativ.”  

 

9.2 USA på världsarenan 
 

9.2.1 Hur mycket tidningarna skrivit 

DN skriver mest om amerikansk utrikespolitik (15 procent) tätt följt av SvD (11 procent) men 

det är också tydligt att DD, trots att de saknar egen utrikesbevakning, ägnat stort utrymme åt 

den amerikanska utrikespolitiken – åtminstone relativt sett. Totalt sett har DD skrivit 

förhållandevis lite om allt som inte rör lokalfrågor (s fig.5) vilket inte är så förvånande 

eftersom DD ju är en lokaltidning. AB skiljer ut sig från de övriga tidningarna genom att ha 

liten täckning på amerikansk utrikespolitik (4 procent).  

9.2.2 Bakgrund 
Vid Första världskrigets slut var USA världens största ekonomiska makt. Redan 1921 kunde 

svensk press berätta om den ekonomiska och militära stormakten som nu ”hade världens öde i 

sin hand”. Det var under denna tid som svenskarna på allvar kom att betrakta USA som ett 

föregångsland.114 Synen på USA som förkämpe för frihet, jämlikhet och demokrati var stark 

etablerad i samband med andra världskriget, men kom med åren att förändras; i mitten på 60-
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talet hade det kalla kriget pågått i två decennier och Vietnamkriget fått en allt råare karaktär, 

och USA kom i Sverige istället att mer associeras med brutal imperialism. 115  

 

9.2.3 Kriget mot terrorismen och konflikten i Libyen 

Än i dag utgör USA:s roll på världsarenan ett stort och laddat ämne i de svenska tidningarna. 

Tio år efter terrorattackerna mot World Trade Center beskriver tidningarna USA:s krig mot 

terrorismen som ett misslyckande. Efter att USA, i jakten på Usama bin Ladin, lyckats 

fördriva talibanerna från makten i Afganistan har det politiska läget i detta land förblivit 

instabilt. Efter 9 år vid makten lider den sittande afghanska interimsregeringen av splittring 

och har anklagats för valfusk. Den tidigare stora jordbrukssektorn har kraftigt försvagats på 

bekostnad av narkotikahandel och biståndspengar.  

  Men USA:s ansträngningar att medla med talibanerna har i slutändan bara lett till att 

övriga parter fått svårt att förhandla med talibanerna. Istället har talibanernas makt ökat, 

liksom deras angrepp mot civilbefolkningen. ”Fredståget har nog gått och USA tvingas 

därmed lämna landet med svansen mellan benen”, sa Afganistankännaren Anders Fänge till 

SvD den 5 oktober.116 

 USA har mottagit en del kritik för många av operationerna som utfördes i Afganistan 

under de år som sökandet efter Al Qaida-medlemmar var som mest aktivt. Kritiken har 

handlat om det stora antalet civila offer som drabbats när USA angripit trots bristande 

information om målen. USA har även kritiserats för att ha utövat tortyr. 117 

Det andra stora misslyckandet i amerikansk utrikespolitik efter terrorattackerna mot World 

Trade Center var kriget i Irak. När det blev känt att Bush-administrationen felaktigt 

skuldbelagt Saddam Hussein för samröre med al-Qaida och det visat sig att Irak inte hade 

kärnvapen, var förtroendet för Bush-administrationen kört i botten. För Irak blev invasionen 

inledningen på blodiga motsättningar mellan landets etniska grupper.  

 Även om kriget mot terrorismen till en viss del har skördat framgångar – hundratals 

terrorister har dödats, inklusive Usama bin Ladin – har synen på USA blivit alltmer negativ. 

Skälet är dels det samarbete som bedrivits med arabvärldens tyranner i jakten på terrorister, 

dels de brott mot mänskliga rättigheter som ska ha begåtts i Guantanamo-fängelset. DN 

skriver på ledarplats att dessa krig är en orsak till det mer passiva utrikespolitiska agerande 
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USA uppvisat 2011:”USA har fortfarande världens överlägset mest avancerade krigsmakt, 

men de ekonomiska bekymren på hemmaplan begränsar förmågan och viljan att agera”.  118 

 President Obama, som på hemmaplan dragits med stora ekonomiska svårigheter, har på 

sikt som strategi att USA ska dra sig ur Afghanistan 2014. Detta har gjort att de afghanska 

regeringsstyrkorna nu riskerar att bli mer utsatta för attacker från talibanerna. I sin 

militärstrategi har det ansträngda ekonomiska läget tvingat USA att i hög grad luta sig mot 

sina allierade, framförallt NATO, både i Afghanistan och över Libyen. USA är, trots dessa 

försök att släppa taktpinnen, ändå en nödvändig del i varje försök från NATO att agera 

militärt. Som DN säger i sin ledare den 2 september: ”Utan amerikanska resurser för 

lufttankning och underrättelsesystem hade Libyeninsatsen aldrig kunnat genomföras.”Detta 

blir så mycket mer uppenbart när DN påpekar att det ” ... bara är tre EU-länder [som] klarar 

Natomålet på 2 procent av BNP till försvaret: Frankrike, Storbritannien och (märkligt nog) 

Grekland. USA lägger 5 procent, är tekniskt överlägset och har betydligt fler användbara 

soldater”.  

 Kontentan är att NATO helt enkelt inte kan agera utan amerikansk medverkan, även om 

USA i de flesta fall nu valt att låta Storbritannien och Frankrike dominera.  

 I den svenska rapporteringen om konflikten i Libyen har USA:s roll följaktligen varit 

ganska nedtonad – utom i ett avseende. Samtliga tidningar i vår undersökning, utom 

Dalademokraten, har framhållit USA:s och Storbritanniens nära band till Khadaffi. Efter 

Lockerbie-attentatet 1988 isolerades Libyen men togs till nåder 2006 och Khadaffi blev en 

allierad i kriget mot terrorismen. Aftonbladet skriver till exempel på ledarplats den 5 

september: ”Nu avslöjar dokument som hittats i Tripoli att också Khaddafis torterare 

samarbetat med CIA och MI6. Det är inte så konstigt att många tvivlat på Västvärldens 

engagemang för demokrati i Nordafrika.”119 

 I ett annat avseende har Obama dock gått betydligt längre än sin föregångare George 

Bush – nämligen i antalet politiska mord. Mest noterbart av dessa politiska mord, som 

tillsammans kommit att uppgå till över 1100 sedan Obama tillträdde, är förstås mordet på 

Usama bin Ladin, men i rapporteringen den första oktober skriver tidningarna framförallt 

mycket om det politiska mordet på den amerikanska medborgaren Anwar al-Awlaki som ägde 

rum den sista september. Eftersom det var en amerikan som USA dödade fick nyheten stort 

genomslag i de svenska tidningarna dagen efter att Anwar al-Awlaki dödats i Jemen. Kritiken 

mot Obama lät inte heller vänta på sig; man menade att operationen bröt mot den amerikanska 
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författningens femte tillägg som säger att ingen amerikan får ”berövas sitt liv eller egendom 

utan prövning i en rättegång”. 120 Människorättsjuristen Glenn Greenwald kallade aktionen för 

ett ”lönnmord” och DN rapporterar att han på webbsidan Salon skrivit att amerikansk lag ju 

”ska skydda amerikaner från att dödas utan rättsligt förfarande.” DN skriver att Obama fick 

ett brett stöd för aktionen i alla politiska läger liksom av experter på nationell säkerhet som, i 

likhet med den amerikanska administrationen, menade att krigets lagar gav USA rätt att döda 

en amerikan som gått över till fiendesidan.121  

 Men, som SvD skriver: kritiken i USA växer sig starkare.122 

 

9.2.4 Diskussionen om USA och framtiden 

På ledarplats, debattsidor, krönikor och understreckare diskuteras USA och dess roll som 

supermakt och framförallt vilken roll Kina kommer att spela i framtiden. Här finns det två 

uppfattningar: antingen uppfattar man att USA är ett land på dekis och att landet håller på att 

göra sig självt irrelevant – och att nästa supermakt är Kina. Eller så uppfattar man att USA på 

många områden är mer relevant än någonsin – men även här uppfattar man att Kina i en 

avlägsen tid kommer att dominera världen.  

Ledaren ”Pax Americana krackelerar” i DN får sägas representera den första 

ståndpunkten. Här målas bilden upp av ett USA som stått för eviga värden, som frihet och 

demokrati, tillväxt och framtidstro. Men nu, skriver Richard Swartz, ”håller livsstilsbubblan 

på att krackelera”. USA liknas av honom vid ”Rom under imperiets sista dagar”, medan Kina, 

ett land ”byggt på helt andra värden än vår – står för dörren”.123 

För DN är Standard & Poor’s nedgradering av den amerikanska ekonomin ”ett 

underbetyg åt västvärldens politiska ledning, som deprimerande nog får kommunisterna i 

Peking att framstå som ansvarsfulla”. Den globala maktförskjutningen har inte tagit någon 

paus och det faktum att den ständigt fortgår är något som samtliga ledarsidor pekar på. Frågan 

verkar snarare stå kring hur snabbt denna maktförskjutning går.  För Wolodarski är svaret 

givet: den har ”om något snabbats på av krisen”.124  
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Å andra sidan skriver DN också att USA:s möjligheter att lyckas hantera krisen på kort sikt 

är relativt goda. USA befinner sig till exempel, till skillnad från länderna i Sydeuropa, inte i 

någon akut skuldkris, vilket gör att landet fortfarande har lätt att låna pengar till låg ränta.125 

 Understreckaren ”Öppenheten USA:s styrka gentemot Kina” får sägas stå för denna mer 

optimistiska ståndpunkt och handlar om Joseph S Nyes senaste bok. I den argumenterar 

författaren för att många av USA:s styrkor inte alls handlar om att ha flest vapen utan snarare 

handlar om landets kulturella dominans och vidsträckta diplomatiska nät. Nye pekar också på 

det faktum att amerikanska uppfinnare 2007 ansökte om fler patent än resten av världen 

sammantaget och att 60-80 procent av de bästa universiteten i världen ligger i USA. 

 Nye framhåller också att många överskattar Kinas centralmakt och att det kinesiska 

samhället dras med sociala skillnader som är betydligt större än de i USA. En viktig skillnad 

mellan länderna, och det som rubriken anspelar på, är att USA är ett invandringsland, och 

måste fortsätta att vara det för att för att kunna fortsätta vara framgångsrikt. Nye visar som 

exempel att en fjärdedel av alla nystartade amerikanska företag ägs av invandrare. 126  

 

9.3 Amerikanskt kulturliv 

 

9.3.1 Hur mycket tidningarna skrivit 

Beskrivningen av det amerikanska näringslivet har en del gemensamt med beskrivningen av 

amerikansk kultur och livsstil; alla är de positivt laddade och handlar i någon mening om 

framgång. Därför har vi samlat dessa tre kategorier i ett narrativ som vi valt att kalla 

”Amerikanskt kulturliv”.  

 Detta narrativ utgör den i särklass största delen i samtliga tidningar, men karaktären 

skiljer sig mellan tidningarna. SvD har till exempel den i särklass största andelen 

näringslivsartiklar om USA (se fig.4) och amerikanska företag (26 procent) medan AB å 

andra sidan har den i särklass största andelen kulturartiklar (57 procent). AB har också en stor 

andel livsstil (se fig.3). DD å andra sidan har en helt annan karaktär på sitt kulturutbud, 

eftersom detta är en lokaltidning. DD saknar helt en näringslivsdel och i kulturdelen har man 

sitt fokus på lokala uppträdanden film och motorträffar. Tittar man kvantitativt på DD liknar 

de mer morgontidningarna än de liknar AB (se fig.5). DN har en mer jämn fördelning på 

beskrivningen av amerikanskt kulturliv under vår undersökningsperiod (se fig2) och har en 
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större kulturdel än SvD men en betydligt mindre andel näringslivsartiklar om amerikanska 

företag (14 procent).  

 

9.3.2 Bakgrund 

Amerikansk kultur har i Sverige framförallt förknippats med amerikansk populärkultur, 

kommersialism och materialism. I över 100 år har inflytandet på musikens, filmens och 

modets område kommit att bli mycket markant i Sverige. I Sverige innebar den amerikanska 

kulturens frammarsch under tiden efter andra världskriget att gamla ideal som ”arbete, 

sparande och självförnekelse [fick ge vika för] konsumtion, fritid och självförverkligande.”127   

 Amerikansk kultur har en särställning på svenska nyhetssidor, och om den kan man 

förstås ha olika synsätt. Martin Alm citerar i sin avhandling Americanitis en skribent i 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) som oroar sig för den ”tilltagande 

amerikaniseringen” och som frågar sig om vi i Sverige på en global marknad bara har att välja 

mellan två olika läsk från samma tillverkare. 128  

 

9.3.3 Film och musik 

Det som framförallt är gemensamt för alla tidningarna är att de alla tillhandahåller mer eller 

mindre utförliga recensioner om de olika filmer och musikalbum som nyligen släppts. 

Innehållsmässigt är skillnaderna mellan tidningarnas recensioner inte stora; den största 

skillnaden är att recensionerna är längre och mer utförliga i morgontidningarna, ett exempel är 

filmen ”Smurfarna” som släpptes under hösten.129   

 Gemensamt är även den i tidningarna höga frekvensen av artiklar och personporträtt om 

olika amerikanska skådespelare och musiker, liksom nyhetsartiklar som handlar om 

kommande filmer, musikalbum eller om de berörda skådespelarna eller musikerna.  

  

9.3.4 Amerikanska kändisar 

Det som är mest framträdande i AB och DD, är att fokuset utgår ifrån själva kändisskapet hos 

amerikanska skådespelare och musiker. I DN och SvD  ligger fokuset mer på vad dessa 

amerikaner uträttar inom sina respektive genrer.  

 Vanliga rubriker på AB:s nöjessidor kunde under vår undersökningsperiod vara 
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”Slösar allt på Selena”130 (sångaren Justin Bieber ger sin flickvän dyra presenter) och 

”Kutchers vilda party - naken”131 (skådespelaren Aston Kutcher var otrogen mot sin fru Demi 

Moore), två artiklar som mer kretsar kring problem som kändisarna stöter på i sina privatliv 

än deras verksamhetsfält. En tydlig röd tråd i AB:s  narrativ är också det fokus som läggs på 

svenskar som på något sätt har en anknytning till USA. Antydningar till detta syns oftas t 

redan i rubriken: ”Skarsgård – en av världens sexigaste”132, ”Helena är nästa 

Hollywoodsuccé”133 eller ”Conan är tillbaka med svensk hjälp”134.   

 AB:s många personporträtt vittnar även om en ambition att i större utsträckning än de 

andra tidningarna vinkla materialet mer mot individen än professionen.” – Jag lämnar aldrig 

barnen”, är rubriken på ett personporträtt om skådespelerskan Kate Winslet från den 3 

september.135 Samma dag skrev DN ett personporträtt om Robert E Howard, författaren till 

böckerna om Conan Barbaren.136 Kate Winslet är aktuell med den nya filmen Mildred Pierce, 

men artikeln handlar inte bara om filmen, utan också om hur skådespelerskan får privatliv och 

jobb att gå ihop. I personporträttet “Mannen bakom Conan Barbaren” gör reportern en resa till 

den hemstad där Robert E Howard växte upp och var verksam. Även om fokus i våra två 

exempel ligger på personen är det ändå tydligt att personporträttet i DN är betydligt mycket 

mer fördjupande än personporträttet i AB.  

 Även om dessa skillnader är intressanta att notera, så är det också värt att notera att i båda 

dessa tidningar är den gemensamma nämnaren att en mycket stor andel av innehållet i 

kulturartiklarna handlar om produkter (böcker, film och musik) och deras upphovsmän, och 

att till exempel de dagsaktuella politiska frågorna sällan får ta särskilt stor plats på kultur- och 

nöjessidorna, även om de absolut förekommer - och särskilt i morgontidningarna. 

 I AB är det uppenbart att den individorienterade skvallerjournalistiken dominerar och i 

DN är det uppenbart att den fördjupande kulturjournalistiken dominerar.  

 Detta är den mest representativa bilden av hur de olika tidningarna skriver om kända 

personer inom amerikanskt kulturliv, även om det då och då förekommer mer fördjupande 

reportage också i AB.  
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132

 Magnus Sundholm, ”Skarsgård – en av världens sexigaste”, AB 5.10.2011.  
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 Joni Nykänen, ”Conan är tillbaka med svensk hjälp”, AB 7.8.2011.  
135

 Jens Peterson, ”- Jag lämnar aldrig barnen”, AB 3.9.2011. 
136
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9.3.5 Idolen 

En sak man inte får glömma är att även om det förvisso är sant att AB lägger mer fokus på 

kända personers privatliv än morgontidningarna, så är det också sant att AB lägger stort fokus 

även på kändisskapets funktion – idoliseringen. När det skrivs om kända människor är det inte 

individen bakom gestalten som det handlar om, utan Idolen, som beskrivs på ett upphöjt sätt 

där människan bakom knappt skymtar. Idolen fungerar som en förebild, ett ideal, och 

förekommer i mycket högre grad i AB än i någon annan tidning. Krönikan ”Ger dig en 

kompass för livet” som handlar om Bruce Springsteen är ett talande exempel på detta. 137 För 

skribenten representerar Bruce Springsteen livets möjligheter, friheten; albumet Born to run 

har ”fungerat som en livskompass för mig” och skribenten skriver att ”det bidrog till insikten 

att jag inte kunde stanna kvar i hemorten. Det fanns något annat där ute”.  

 

9.3.6 Livsstil och sociala medier 

Sociala medier tar en betydande del av utrymmet i samtliga tidningarna. Det har skrivits 

mycket, både direkt och indirekt, om amerikanska företag som Twitter och Facebook.   

 I den första kategorin hittar vi artiklar som handlar om produktorientering, som tips om 

nya appar, den senaste mobiltelefonen, om hur det går för, till exempel, Apple och Google 

och deras produkter.  Hit hör till exempel ”Ny telefon från Apple väntas idag” 138 och 

”Mobiljättarnas patentstrid”. Men det finns också många artiklar där dessa företag nämns 

indirekt, nämligen i artiklar som handlar om livsstil, där framförallt både Facebook, Google 

och Twitter är vanliga företag. Hit hör till exempel artiklar som ”Vanligt facebooka på 

jobbet”139 och ”köpa guld toppar Googlesök”.140 

 Men livsstilreportagen handlar också om resor, mat och shopping. Några exempel på det 

är ”Budgetshoppa i New York”141, ”Hälsotidningarna gör ätstörningar normala”142 och 

”Kalorilag får New York-borna att tänka smalt”143. 
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10. Slutsatser 

I vår forskningsfråga ville vi veta vad medierna skrev om USA och det amerikanska liksom 

vilka värderingar om USA som avspeglades i rapporteringen. Genom att tematisera 

tidningsmaterialet har vi funnit vilka narrativ som är de vanligaste förekommande och ur 

dessa har vi kunnat urskilja olika framställningar av USA och de amerikanska.  

 

10.1 Amerikansk politik i kris 

I framställningen av amerikansk inrikespolitik ges en bild av ett USA försvagat av inre 

politisk splittring. När kreditbetyget sänktes ledde detta till en förtroendekris hos börsens 

aktörer mot den amerikanska regeringen och detta förvärrades av att det republikanska 

partiets högerflygel, ”Tea Party-rörelsen” inte var villiga att kompromissa, och fick det övriga 

republikanska partiet med sig. Detta har gjort att president Obama fått svårt att agera.  

 Även om samtliga tidningar framhåller allvaret i situationen har vi ändå kunna urskilja 

olika bilder ur detta. I den första bilden, som framförallt ges i DN och SvD framhålls frågor 

som tillväxt och sysselsättning, och man uttrycker en grundläggande tro på USA:s 

ekonomiska system. Den utförliga rapporteringen visar också hur viktig USA anses vara som 

ekonomisk världsaktör. Det amerikanska folket beskrivs både som politiskt medvetna när de 

demonstrerar utanför Wall Street, men samtidigt beskrivs de som politiskt okunniga eftersom 

de saknar en realistisk politisk agenda.  

 Den andra bilden blir märkbar i de socialdemokratiska tidningarna och antyder att USA:s 

problem ligger på ett något djupare plan, att politiken traditionellt är alltför högervriden, och 

att detta kommer att leda till USA kommer att förlora sin ledande position i världen inom en 

inte allt för avlägsen framtid, men denna negativa bild är inte så framträdande som den första, 

eftersom de socialdemokratiska tidningarna genomgående skriver mindre om amerikansk 

inrikespolitik (fig. 2-5). 

  

10.2 USA på världsarenan 

Utrikespolitiskt ges bilden av USA som försvagat av två misslyckade krig i Afghanistan och 

Irak och att ”kriget mot terrorismen” också det är ett misslyckande. USA har inte heller längre 

resurser att ta på sig huvudrollen i multinationella miltära ingripanden, som i Libyen och inte 

ens i Afghanistan där andra länder i NATO får mer en mer framskjuten roll. Allt detta tycks i 

den mer negativa bilden tyda på att USA kommer att förlora både sitt intresse och sin förmåga 
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att agera som supermakt inom en snar framtid, något som givetvis är starkt knutet till USA:s 

ekonomiska problem. 

 Men även här kan man ana en annan, mer positiv, bild: USA ligger visserligen lågt i de 

två NATO-insatserna i Afghanistan och Libyen, men båda hade varit omöjliga att genomföra 

utan USA. USA är ändå fortfarande den enda supermakten. USA har också i denna bild ett 

mycket starkt ekonomiskt fundament att fortsätta ha en ledande roll i världen.  

 

10.3 Amerikanskt kulturliv 

Bilden vi funnit om amerikanskt kulturliv är tudelad. Den första som är mest framträdande i 

DD och AB är inte särskilt problematiserad och den är förhållandevis ytlig. Typiska 

egenskaper för denna bild är: det stora fokuset på kända personer, deras professioner och 

framförallt på deras privatliv, det stora fokuset på idolskap och framgång, ungdom och 

skönhet, livsstil och konsumtion. Karaktäristiskt för denna bild är även att det finns stort 

fokus på svenskar som har kopplingar till amerikanskt kulturliv och även på vad amerikaner 

tycker om svenskarna och om Sverige. 

 Det finns dock en annan bild, även om den kanske inte är lika framträdande. Den har mer 

fokus på produktens innehåll än på kändisen. Denna bild framträder mest i SvD och DN. 

Något som varit tydligt under undersökningsperioden är vilket fokus tidningarna haft på 

amerikanska teknologiföretag och deras produkter. Särskilt framträdande har Apple, 

Facebook och Google varit. Det har både handlat om livsstilsartiklar, det vill säga 

användandet av produkterna, såväl som om företagen själva, där de beskrivs på ett mycket 

positivt sätt. Denna bild har ett större inslag av artiklar från temat näringsliv (fig. 2 och 4).  

 Det mest framträdande i den amerikanska kulturbilden är film och musik. Framförallt 

film har en särställning genom mängden recensioner, men amerikanska företags produkter är 

också de mycket framträdande. Även om det finns skillnader i framställningen av amerikanskt 

kulturliv mellan de olika tidningarna, visar vår forskning ändå på en stark amerikansk influens 

i dem alla och att USA ses som ett föregångsland.  Det finns ingen debatt om amerikanisering 

under vår undersökningsperiod, och det finns heller ingen koppling mellan USA:s 

ekonomiska eller politiska problem och den amerikanska kulturbilden.  

 Några slutsatser vi till sist kunnat dra är att amerikabilden inrikespolitiskt och 

utrikespolitiskt hänger samman, vilket den gjort sedan 60-talet. Det är också tydligt att 

amerikansk inrikespolitik dominerar kraftigt över utrikespolitik i alla fyra tidningarna. Kultur 

är emellertid det största temat och det vanligaste kulturtemat är film och musik och 

framförallt handlar artiklarna om de skådespelare och musiker som gjort filmen och musiken.  



43 
 

Vi kan också se att uppfattningarna om USA och amerikabilden är starkt knutna till vilken 

tilltro man har till den amerikanska demokratin och den amerikanska ekonomin, och vår 

undersökning visar att hösten 2011 är tilltron förhållandevis låg.  

 

11. Analys 

En konkret slutsats vi kan dra efter denna undersökning är att Amerikabilden inte i några 

avsevärda aspekter förändrats sedan 60-talet, utom i ett viktigt avseende: den amerikanska 

staten uppfattas idag som betydligt svagare än den gjorde då.144 

 En viktig skillnad, jämfört med tidigare forskning, är också att det finns ett stort fokus på 

den amerikanska presidentens oförmåga att styra landet effektivt, på grund av USA:s 

inrikespolitiska situation. 

 Precis som på 60-talet har svenska medier även idag har sitt huvudfokus på amerikansk 

inrikes- snarare än utrikespolitik (fig.6)145, och det republikanska partiet och dess högerflygel 

beskrivs även idag på ett negativt sätt. Kritiken mot det amerikanska politiska systemet är lika 

hård idag som den var då.146  

 De tidningarna som yttrar sig mest om USA:s politiska läge i vår undersökning är DN 

och SvD och här får man också olika indikationer på tidningarnas politiska tendens när den 

politiska skuldbördan ska fördelas. DN skriver till exempel att ”tokhögern” ytterst måste 

hållas ansvariga för krisen och tidningen förordar skattehöjningar. SvD intar istället en mer 

konservativ hållning i frågan då man tenderar att vilja fördela skuldbördan mellan USA:s 

båda politiska läger. Men ändå verkar båda de borgerliga tidningarna vara helt ense i sin 

bedömning av det republikanska partiets högerfalang - Tea Party-rörelsen (även om 

tidningarna inte är eniga i skuldfrågan). Ett bra exempel är SvD:s artikel om den amerikanska 

kongressledamoten och Tea Party-företrädaren Michele Bachman, som menar att USA inte 

behöver ”ta hand om sina betalningar”.  

 Den här bilden av den Republikanska högerflygeln som oansvarig och radikal är inte ny, 

utan har anor tillbaka till 40-talet, som Block visat i sin forskning.147 

 Sedan 1930-talet har Demokratiska presidenter också beskrivits som reformivrare i 

svensk press, och det är en bild som vi kunnat visa lever kvar.148 De svenska tidningarna 

skriver till exempel ofta om president Barack Obamas reformambitioner. En viktig fråga 
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under undersökningsperioden var hans ambition att höja skatten för de rikaste för att kunna få 

till stånd en höjning av skuldtaket, något som var nödvändigt för att USA skulle kunna betala 

ut lönerna till de offentliganställda i augusti 2011.  

 Krisen i den amerikanska ekonomin har två huvudteman i svensk rapportering; det första 

är de amerikanska politikernas oförmåga att lösa krisen, som vi redan nämnt. Det andra är det 

amerikanska folkets missnöje med hur de amerikanska företagen kunnat göra stora vinster.  

 Dessa vinster har inte kommit folket till del - och missnöjet med att de rikaste i USA 

betalar för lite i skatt har tilltagit. Det här ger en bild av ett splittrat USA. Här anknyter vår 

forskning till den som Block gjorde om 50- och 60-talets bild av det amerikanska folket; hon 

har visat att från att i huvudsak ha beskrivit det amerikanska folket som homogent började 

svensk press i mitten av 50-talet att beskriva det som mer uppsplittrat, heterogent, än tidigare. 

Den här utvecklingen, visar Block, blir mer tydlig ju närmare man kommer 1968. 149  

 Men det är samtidigt uppenbart att den svenska rapporteringen, trots rapporteringen om 

kritik mot bonusar och låga skatter för de förmögna, varken på ledar- eller nyhetsplats bär på 

en kritik mot det kapitalistiska systemets grundvalar. DN skriver om demonstranterna att ”… 

det är lättare att peka ut kapitalismens tillkortakommanden än att presentera ett fungerande 

alternativ.”  

 Trots att USA inrikespolitiskt drabbats av splittring och ekonomiska problem är det ändå 

tydligt i svensk rapportering hur väsentligt USA är för de militära insatser som NATO utfört i 

Afghanistan och över Libyen. Men rapporteringen om USA:s roll i dessa konflikter har, trots 

att särskilt Libyen varit i mediernas fokus, inte varit särskilt intensiv och i mycket beror detta 

på att USA valt att inte ta huvudrollen. Det hindrar inte att USA ändå får hård kritik i svenska 

medier; krigen i Irak och Afghanistan beskrivs som ”misslyckanden” och USA beskrivs vid 

ett tillfälle i DN som ”Rom, under imperiets sista dagar”. Att USA får kritik för sina krig är 

ingenting nytt; forskningen visar att det har USA fått ända sedan mitten av 60-talet.150 

 USA i sin roll som supermakt beskrivs i den tidigare forskningen som helt ohotad. 151  

Vår bild är i detta avseende ny; vår undersökning visar att USA:s roll som ohotad världsmakt 

nu sätts i fråga på ledarsidor och debattplats på ett sätt som vi inte sett förut i den tidigare 

forskningen. 

 Något som inte i någon nämnvärd omfattning varit föremål för kritik i vårt 

undersökningsmaterial är amerikansk kultur. Här skiljer sig vårt resultat något från tidigare 
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forskning, där USA och amerikansk kultur utsatts för hård svensk kritik; det amerikanska 

konsumtionssamhället sågs på 70-talet som ”tomt och innehållslöst” och tekniken var 

”omänsklig och hänsynslös”. 152 I vår undersökning hittar vi inte några exempel på denna 

kritik på varken debattsidor eller ledarplats. Istället har vi funnit ett anammande av 

amerikansk kultur som inbegriper livsstil, mobiltelefoner, datorer, resor, shopping och 

amerikanskt näringsliv som i hög grad är helt okritisk. Amerikansk t kulturliv upptar en 

mycket stor andel av de artiklar som handlar om USA och det amerikanska (fig. 6).  

 

12.  Diskussion 

I vår studie har vi sett två olika amerikabilder. Den ena handlar om ett land i kris och bygger i 

allt väsentligt på den amerikanska statens låtanden och göranden, såväl in- som utrikes. Den 

andra bilden handlar om amerikanskt näringsliv och dess produkter, och har fokus på 

konsumtion. Båda dessa bilder är konstruktioner som är identitetsskapande; genom att 

kritisera den amerikanska politiken fjärmar vi oss från det amerikanska och håller på så sätt 

fast vid känslan om vår egen identitet. Men samtidigt närmar vi oss amerikansk kultur genom 

att vi konsumerar den. Även denna bild är grundläggande i vår egen identitet.  

Något vi kunnat se i vår undersökning är att den bild från 60-talet av USA som starkt och 

hegemoniskt inte längre är lika stark. USA verkar i själva verket hösten 2011 svagare än det 

någonsin gjort förut. Samtidigt ser bilden av amerikanskt kulturliv helt annorlunda ut; den är 

okritisk och oproblematiserad.  

 En hypotes till att kulturbilden är så positiv är förstås den ökande individualiseringen i 

samhället. När ”folkhemmet”, idén om det gemensamma välfärdsbygget som Sverige haft 

sedan 30-talet på 90-talet mer eller mindre blivit övergivet ideologiskt, kom det gemensamma 

samhällsbygget i hög grad att ersättas av det individbaserade.  När staten i Sverige inte längre 

var lika stark kom andra ideal än en gemensamhetskultur att styra samhällsandan. Istället blev 

individuell framgång normen, och med den en accelerande och alltmer positivt laddad 

konsumtionskultur. 

 Samtidigt är bilden av den amerikanska staten inte alls sammankopplad med USA som 

norm och ideal. Svenskar betraktar detta som två helt väsensskilda saker, vilket det ju också 

är (kultur har en tendens att vara mycket mer långlivad än statsbyggen).  
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 Man ska ha klart för sig att dessa bilder är konstruktioner. De flesta svenskars kunskap om 

USA bygger på tv-program och medier av olika slag, till exempel dagstidningar. Medier är 

oftast den enda källan till kunskap om vår omvärld, och i en alltmer medialiserad verklighet 

blir det viktigare än någonsin hur medier beskriver omvärlden. Samtidigt är det uppenbart att 

källorna till våra nyheter i hög grad fortfarande är de stora dagstidningarna. På webbsidor och 

i andra tidningar återkommer oftast det som redan rapporterats i de stora tidningarna, så 

kallad ”shovel-ware”.  

 Kunskapen om massmediernas roll i människors identitetsbildning är idag större än 

någonsin förr. Drygt hundra år efter den stora emigrationen kan vi dra en – om möjligen 

blygsam – slutsats: dagstidningarna bidrar till självbilden genom amerikabilden man 

reproducerar.  

 Det amerikanska verkar vara intimt förknippat med begrepp som modernitet och 

konsumtion, och att konsumera är ett sätt att visa att man är modern. Kanske är det också just 

därför som det svenska anammandet av amerikansk kultur står sig så väl, även i tider av kris.  

Precis som Alf W Johansson säger i antologin " Vad är Sverige: röster om svensk nationell 

identitet” så är svensk nationell identitet knuten till modernitet:  

 
  
Den har varit förbunden med nuet, med känslan av att tillhöra avantgardet, det mest moderna.  
På samma sätt som en moderiktig man eller kvinna känner sig vara ett med tiden, har 

svensken känt stolthet över att tillhöra eliten bland världens framstegsinriktade nationer:  
teknik, design, vetenskap, social planering, u-landsstöd, miljövård, jämlikhet, jämställdhet, you 
name it, Sverige har legat i topp. Vi har sett oss som upplysningsprojektets älsklingsbarn, som 

andra stater haft att mäta sig med.
153

  

 
  

Men Johansson säger också (samma sida): 
 

 
Moderniteten som nationalism skapar en kluvenhet. Som det moderna projektets 
idealmedborgare är svensken internationalist. Han ser på världen med jämlikhetens ögon. 

Känner han till äventyrs stolthet över det egna landet erfar han paradoxalt nog detta som ett hot 
mot den modernistiska identiteten, varför han har svårt att erkänna den.

154
  

 

 

Det amerikanska kan ses både som en motbild och en förebild, och kanske är det intressanta 

inte att definiera vad som är amerikanskt eller inte, utan vad som uppfattas vara det. Det är 

uppenbart att bilden av USA som imperialistisk makt också tjänar sitt syfte i formandet av 
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den svenska självbilden, likaväl som bilden av USA som det mest framskridna och moderna 

landet i världen också kan göra det.  

 Amerikanisering och globalisering är kanske inte så lätt att särskilja. Processen är på intet 

sätt enkelriktad och på många sätt är dessa båda begrepp synonyma. Skälet är inte så svårt att 

förstå; USA har sedan efterkrigstiden varit världens ekonomiska motor och redan under 30-

talet var USA världens modernaste land. Som vi kunnat visa är begreppet ”USA”, eller 

”Amerika”, fortfarande laddat med ord som modernitet och konsumtion, och eftersom dessa 

begrepp är så nära förknippade med den svenska identiteten är det inte så konstigt om 

beskrivningar av USA på många sätt är en avspegling av vår självbild.  
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13. Förslag på vidare forskning 

 Vår undersökning om amerikabilden kan med fördel göras om med radio, tv, internet och 

andra tidningar som undersökningsmaterial. Något vi skulle velat ha gjort men av tidsskäl 

aldrig gjorde, var att jämföra rapporteringen vid flera olika tidpunkter - här finns det 

alldeles för få undersökningar.  

 

 Hur ser amerikaniseringsdebatten ut idag? Vårt tidsperspektiv på tre månader och fyra 

dagstidningar är helt säkert för kort. En längre, mer riktad, studie behövs helt säkert här, 

för vi tror att debatten förs även om vi inte fångat upp den i vår undersökning.  

 

 Vilka aktörer sätter agendan? De amerikanska företagens inflytande på  

nyhetsrapporteringen i Sverige tror vi är intressant att undersöka. Vi har funnit en 

betydande mängd nyheter om amerikanska företags produkter – och hur har dessa nyheter 

tillkommit? Om nyheterna bygger på redaktionernas egna initiativ eller på 

pressmeddelanden, är frågor framtidens forskare kan ställa sig.  

 Om man studerar Amerikabilden i tidningar ur ett Agenda-setting-perspektiv tror vi att en 

longitudinell studie kan vara lämplig, där man studerar var en given fråga befinner sig på 

mediernas respektive medborgarnas agenda över tid med hjälp av textanalys och enkäter. 

Då kan man förmodligen också få besked kring några av de hypoteser vi framkastat.  

 

  I vår undersökning har vi funnit att amerikansk kultur utgör en stor del av svenska 

mediers amerikabild. Utifrån våra många genomläsningar tror vi oss även kunna säga att 

rapporteringen om amerikansk kultur i mängd överträffar rapporteringen om kultur från 

andra länder, kanske till och med Sverige. Därför vill vi rekommendera en komparativ 

studie som svarar på hur dessa förhållanden ser ut.  

 

  Skiljer sig amerikabilden åt beroende på samhällsgrupp eller klass? En hypotes är att den 

är mer mångbottnad hos morgontidningsläsarna och därför mer nyanserad, medan den är 

mer endimensionell hos kvällstidningsläsarna. Är världen verkligen svart/vit för de som 

läser kvällspress och är morgontidningsläsarnas bild mer mångbottnad? En komparativ 

studie här vore mycket intressant att göra. 
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14. Appendix 

17.1 Kodnyckel 

 

V1: Tidning 

 

V2: Datum 

 

V3: Artikel/ID-nummer 

 

V4: Sida 

 

V5: Rubrik 

 

V6: Skribentens namn 

 

V7: Längd  

Notis: <800 tecken.  

Artikel: >800 tecken 

 

V8: Avdelning 

Ledare (DN), Ledare (DD),  Kultur, Vetenskap, Nyheter (AB), Nyheter (DN), Världen (DN), 

Inrikes (Svd) Utrikes (Svd) Familj (DN), Lördag (DN), Ekonomi (DN), Näringsliv (Svd), 

Nöje (AB), Kritik (DN), Insändare (DD), Ettan (alla), Baksidan (alla) Övrigt.  

 

V9: Form/genre  

Notis, puff, insändare, nyhetsartikel, reportage, intervju / personporträtt, ledare, debatt, 

krönika / analys / kommentar, kåseri, recension, övrigt.  

 

V10: Teman 

 Ekonomi, näringsliv, kultur, politik (inrikes), politik (utrikes), lagstiftning, rättsväsende/brott, 

miljö, sjukvård, sociala frågor, utbildning, vetenskap/ teknik, sport, livsstil, befolkningsfrågor, 

vetenskap, samhälle, inrikesnyheter,  
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V11: Relevans 

1, 2 och 3 

 

17.2 Definitioner på våra teman 

Ekonomi. Här syftar vi på USA:s samhällsekonomi, det vill säga allt som rör offentliga 

finanser, statsbudget, kommunalekonomi, men även internationella åtaganden på statlig nivå, 

exempelvis åtaganden i G8-gruppen, IMF, etc. Men hit hör också privatekonomi, exempelvis 

artiklar om bostadslån – ja, lån överhuvudtaget, där fokus ligger på den sociala aspekten, det 

vill säga individen ligger i fokus för artikeln. Handlar artikeln om företaget eller banken så 

kommer artikeln istället att klassificeras under Näringsliv (se nedan).  

 

Näringsliv. Här syftar vi på företagsekonomin i USA. Här ligger fokus på vinst och kostnader 

för företagen. Artiklar som behandlar anställda hör hit, artiklar som rör produkter och 

investeringar hör hit, likaså börsartiklar liksom chefer och befattningshavare inom 

näringslivet. 

 

Kultur. Detta tema rymmer allt material som på något sätt kan kopplas till amerikanskt 

kulturliv. Här syftar vi på alltifrån teater, film, musik, litteratur till dataspel, matkultur och så 

vidare. Artiklar om medier och mediekultur ingår här. Även avdelningen ”Nöje” hamnar 

således i vår definition under ”Kultur”. Hit hör också kulturella referenser, och med det menar 

vi om t ex en svensk sjunger country, eller kallar sig ”Elvis Presley”. Här ingår även mat och 

mode – förutsatt att det handlar om själva producenterna. Producenterna är de som i någon 

mening sätter normen det vill säga kändiskockarna, restaurangerna, eller modehusen.  

 

Inrikespolitik. Här syftar vi på beslutsfattare i USA på lokal nivå och på riksnivå. Artikelns 

fokus ligger på USA:s inrikespolitik. Hit hör således budgetfrågor, om fokus ligger på 

beslutsfattande. Artiklar om dessa beslutsfattare och de institutioner de representerar hör 

också hit. Undantag: om frågorna (exempelvis budgeten) rör försvaret eller har fokus på 

militära beslut och beslutsfattare.  

 

Utrikespolitik.  Här syftar vi på beslutsfattare på både lokal och riksnivå, men här är 

skillnaden att besluten handlar om USA:s utrikesfrågor och innefattar internationella 

åtaganden och beslut, till exempel i FN, EU, ASEAN, osv. Undantag: om frågorna rör 
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försvaret eller militära beslutsfattare. Artiklar om USA:s krigföring och försvar hör hit. Alla 

artiklar om kriget i Afghanistan och Irak hör hit, liksom militära insatser, strategi och taktik. 

Frågor om försvaret, exempelvis kostnader för kriget, försvarsbudget, artiklar om 

försvarsministeriet hör också hit.  

 

Lagstiftning. Handlar om lagar och förordningar och lagstiftning.  

 

Rättsväsende/brott. Handlar om brott, polisväsendet, rättegångar och domstolar.  

 

Livsstil. Här ingår allt som handlar om hur människan lever sitt liv. Det handlar om kön- och 

sexualitetsfrågor. Men även om kropp, hälsa, mode (om de handlar om hur folk klär sig, om 

hur produkterna används), bantning och mat. 

Sport. Hit hör allt som handlar om sport.  

 

Inrikesnyheter. Hit hör amerikanska inrikesnyheter.  

 

17.3 Former/genrer som vi har valt att inte ta med i undersökningen 

Småplock. Detta är inte till exempel notiser. Innehållet har istället en karaktär av utfyllnad 

som exempelvis citat. Hit hör även rättelser och exempelvis ”I dag för 20 år sedan hände 

detta”. Ett exempel är AB:s  ”Dagens trendspaning”. Hit hör även tidningarnas 

innehållsförteckningar (om sådana finns) liksom agendor som till exempel ”detta händer i 

veckan/i dag”. Hit hör även listor och mingelmaterial. ”Vi fem” i Aftonbladet är ett exempel. 

 

Noveller. Noveller innehåller förvisso ofta en hel del text och utgör därför ett betydande del 

av tidningens sidantal, men innehållet i noveller är inte redaktionellt och därför har vi inte 

tagit med det.  

 

Insändare. Har inte tagits med eftersom det inte är redaktionellt innehåll.  

 

Resultat, tabeller, aktiekurser, annonser av alla slag, illustrationer, reklam - har vi inte heller 

tagit med. 
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