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Abstract 

Frihandelsavtalet Nafta (North American Free Trade Agreement) slöts den 1:a januari 1994 

mellan USA, Kanada och Mexiko. Synen på fri handel har alltid varit en laddad ideologisk 

fråga och det var främst fackföreningsrörelsen och miljörörelsen som kom att rikta den 

skarpaste kritiken mot Nafta. Den handlade bland annat om den höga mexikanska 

immigrationsnivån till USA, ökad arbetslöshet, att miljöfrågorna inte prioriterades och att 

avtalet skulle leda fram till större ekonomiska klyftor. Syftet med uppsatsen är att med en 

komparativ ansats undersöka hur det mediala språkbruket i New York Times konstruerar och 

ramar in bilden av Nafta under åren 1993 och 2009/2010 och vilken ideologisk konsensus 

som dras. Genom att använda Entmans inramningsanalys (framing), van Dijks kritiska 

diskursanalys och Fowlers konsensusideologi, kunde bakomliggande ideologier och diskurser 

komma upp till ytan och intressanta iakttagelser av Nafta göras. 

Problemdefinitionen 1993 speglade ett Mexiko i djup ekonomisk- och social kris och USA:s 

ekonomiska problem med bland annat hög arbetslöshet och stora mexikanska 

immigrationsvågor. Problemet låg främst i den okunnighet och rädsla som genomsyrade den 

amerikanska befolkningens inställning till Nafta. I 1993 års artiklar fanns en genomgående 

repetition av den dominerande och homogena inramningen som bestod av en liberal 

marknadssyn där frihandel lyftes fram som det främsta framgångsreceptet och därmed blev 

Nafta den enda utvägen ur krisen. Genom ‖salience‖ repeterades detta budskap genom 

nyhetsdiskursen, till exempel genom referenser till elitpersoner och USA som elitnation. 

Problemdefinitionen 2009/2010 fokuserade på president Obama och den ekonomiska krisen 

som hade drabbat USA mycket hårt. Problemet låg i Obamas osäkerhet och ambivalens inför 

att genomföra viktiga och nödvändiga reformer inom Nafta. Den moraliska utvärderingen var 

delvis homogen, där samtliga artiklar var överens om att Nafta var i behov av nya reformer. 

Men synen på Obamas ledarskap skiljde sig åt. Den dominerande inramningen bestod 

fortfarande av en liberal marknadssyn, men som ställde sig mycket kritisk till frihandelns 

utformning. 

Vad som skedde i källanvändningen 1993 var att en gränsdragning gjordes mellan anhängare 

och motståndare till Nafta, som i högsta grad exkluderades på grund av att de ifrågasatte den 

rådande politiska konsensus. Främst skedde en gränsdragning till de aktörer som ställde sig 

mycket kritiska till Nafta och såg avtalet som ett hot, här ingick arbetare och 

fackföreningsrörelsen. Konsensusideologin var inte lika självklar i artiklarna från 2009/2010. 

Den segmenterade politisk elit som tillhörde förespråkarna av Nafta som tidigare hade 

uteslutande majoritet i källanvändningen hade nu fått kliva åt sidan.  Artiklarna skiljde sig åt 

och gränsdragningarna mellan ‖Vi‖ och ‖de andra‖ var inte lika tydlig. Här fick de kritiska 

Nafta-rösterna ett bredare respekterat utrymme, men det skulle inte gälla för alla, samma 

aktörer som var uteslutna i periferin 1993 var också utelämnade från källanvändningen under 

2009/2010, nämligen arbetare och fackföreningsrörelsen. Trots detta är förhoppningen att 

2009/2010 års artiklar ändå är ett tecken på att den nya tiden har lett fram till en ödmjukare, 

mindre cynisk och kapitalistiskt styrd amerikansk journalistik, som låter de stigmatiserade 

grupperna ta ett större medialt utrymme. 

 

Nyckelord: NAFTA, New York Times, Kritisk Diskursanalys, Framing, Entman, Van Dijk, 

Fowler, Konsensusideologi, diskursideologi, Vi och de andra, källanvändning, 1993 och 

2009/2010. 
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1. Inledning 

 

Framing är ett ledande begrepp inom medie- och kommunikationsforskningen. 

Framingforskaren Robert M. Entman skriver att framing sker när media vill framhäva ett 

ämne som viktigt och är speciellt applicerbart på politiska nyheter där nyhetsramen är ett 

avtryck av makt (Entman 1993:55).  Uppsatsen kommer att analysera Nafta i New York 

Times. Genom att använda Entmans inramningsanalys (framing), van Dijks kritiska 

diskursanalys och Fowlers konsensusideologi, kan bakomliggande ideologier och diskurser 

komma upp till ytan och intressanta iakttagelser av Nafta göras. 

 

‖We came together to work at a momentous time in history. We had a rare opportunity to build a new 

partnership with our hemispheric neighbours in the day the dictator was yielding to a new dawn of democracy 

and market capitalism. We wanted to help foster this trend. We recognized that export were growing element of 

our economic growth, so we naturally had an interest in finding better access to more markets (George Bush vid 

―the free trade 10 conference 1999‖ MacDonald & Ian 2000:191)‖. 

 

Frihandelsavtalet North American Free Trade Agreement (Nafta) mellan USA, Kanada och 

Mexiko slöts den 1:a januari 1994 och bildades delvis på grund av Bush (senior) 

administrationens initiativ och Bill Clintons ansträngningar. Synen på fri handel har alltid 

varit en laddad ideologisk fråga och den kritik som kom att riktas mot Nafta kom främst från 

fackföreningsrörelsen och olika miljögrupper, men också främst bland demokrater. Den 

handlade bland annat om den höga mexikanska immigrationsnivån till USA, ökad 

arbetslöshet, att miljöfrågorna inte prioriterades och att avtalet skulle leda fram till större 

ekonomiska klyftor (Hufbauer, Schott, Orejas 2005:23). En av kritikerna till Nafta är Noam 

Chomsky
1
 som skriver:  

 

‖Nafta var i själva verket utformat som ett avtal om investerares rättigheter, inget avtal om ‖fri handel‖ – och att 

det skulle driva ekonomin i vart och ett av de deltagande länderna mot ett slags jämviktstillstånd med låga löner 

och låg tillväxt (Chomsky 2008:349)‖ ‖Även Naftas förespråkare medgav att avtalet skulle skada majoriteten av 

de tre ländernas befolkning. Det fanns en fotnot som sa att alla inte kunde vinna, att det skulle bli vissa förlorare: 

‖Kvinnor, svarta, latinos och halvkvalificerade arbetare‖ – men med andra ord majoriteten av New Yorks 

befolkning. Men man kan ju inte få allt. Och detta var från förespråkarna (Chomsky 2008:350)‖. 

 

 

                                                             
1
 Amerikansk lingvist och samhällsdebattör, befinner sig på vänsterkanten i amerikansk politik (http://www.ne.se/noam-chomsky) 

http://www.ne.se/noam-chomsky


 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att med en komparativ ansats undersöka hur det mediala språkbruket 

i New York Times konstruerar och ramar in bilden av Nafta under åren 1993 och 2009/2010 

och vilken ideologisk konsensus som dras. 

 

För att besvara ovanstående syfte formuleras följande frågeställningar: 

 

1. Hur ser 1993 och 2009/2010 års inramning av Nafta ut i New York Times? På vilket 

sätt reproduceras konsensus- och den kritiska diskursideologin av Nafta i tidningen?  

 

2. Finns det likheter och skillnader mellan inramningen och konsensus- och den kritiska 

diskursideologin av Nafta i New York Times under åren 1993 och 2009/2010?  

 

2.1  Material och avgränsningar 

 

Jag har valt New York Times eftersom det är en av de mest ansedda politiska dagstidningarna 

i USA, vilket gör att tidningen passar väl in i min analys av Nafta. Jag valde årtalet 1993 

framförallt eftersom det var under upptakten till Nafta beslutet som togs 1 januari 1994. Det 

skrevs därför mycket om Nafta i New York Times under 1993. Ytterligare en faktor till 

urvalet är den ekonomiska kris som präglade 1992 som skulle leda till att Bill Clinton kom 

segrande ur presidentvalet 1992.  

 

Under hösten 2008 gick ‖Lehman Brothers‖ i konkurs och detta blev upptakten till en global 

ekonomisk kris som kom att påverka Barack Obamas tid som president. Han blev president 

2009 och hade under sin valkampanj uttalat sig mycket kritiskt till Nafta och hade också hotat 

att lämna avtalet om vissa ändringar inte gick igenom. 2009 är på grund av dessa händelser ett 

mycket intressant årtal att ta med i min analys. 2010 är intressant på grund av vad som skedde 

under Obamas första år som president och effekterna av den ekonomiska krisen.  

 

New York Times har en avancerad sökfunktion. Det går att skriva i vilka datum 

nyhetsmaterialet ska hämtas från, samt vilka ord rubriken ska innehålla för ord. För att få ett 

representativt urval, utelämnades artiklar som hade inte hade Nafta som ett huvudtema i 



 

artikeln, eller endast bestod av en notis. Det finns sammanlagt 368 artiklar skrivna om Nafta 

under 1993, sju artiklar 2009 och en artikel 2010. Nio artiklar plockades totalt ut från dessa, 

orsaken till detta antal var främst utrymmesskäl eftersom artiklarna är i snitt mycket långa, 

upp till tre sidor.  

 

Från året 1993 valdes fyra artiklar. Urvalet skedde inte slumpmässigt, mitt första urval 

begränsades till juli 1993 och fram till december 1993. Detta berodde på att jag ville analysera 

artiklar som låg nära Nafta-beslutet januari 1994. Det andra urval som gjordes plockades 25 

artiklar ut från perioden juli-december som hade Nafta som en huvudnyhet och inte endast 

några rader. Artikeln skulle också vara minst 1 ½ sida. Därefter plockades de mest intressanta 

fyra artiklar ut som lade fokus på Nafta och dess anhängare och motståndare, samt fördelar 

och nackdelar med avtalet. Urvalet resulterade i att tre artiklar kom från juli 1993 och en från 

september. 

 

Urvalet 2009 var betydligt enklare eftersom det endast skrevs sju artiklar det året och fyra 

artiklar skulle plockas ut. Här skedde urvalet på samma sätt, det skulle vara artiklar som lade 

fokus på Naftas fördelar och nackdelar, samt dess anhängare och motståndare. Under 2010 

skrevs endast en artikel, här skedde därför inget urval utan den artikeln togs med i analysen. 

 

3. Bakgrund 

 

Bakgrundsavsnittet tar kort upp bakgrunden till Nafta, Barack Obama och den ekonomiska 

krisen. Följt av en kort historik om tidningen New York Times. 

 

3.1  North American Free Trade Agreement  

 

Under 1990-talets början skedde stora politiska och ekonomiska förändringar i Latinamerika 

(McKay:1127). Länder som Argentina, Chile, Mexiko och Brasilien började anamma den fria 

marknadssynen och internationell handel. George Bush senior var USA:s president mellan 

1989 till 1993.  Under hans tid som vicepresident 1981 till 1989 var han involverad i det 

Amerikansk-Kanadensiska samarbetet FTA (Free Trade Agreement) som skapades 1989. När 

de formella förhandlingarna inleddes ett år senare anslöt sig Kanada som inte ville hamna 

utanför.  Förhandlingar kring Nafta började i juni 1990 mellan den mexikanska presidenten 



 

Carlos Salinas de Gortari och USA:s president George H.W. Bush (Hufbauer, Schott, Orejas 

2005). Mycket på grund av den ekonomiska kris som uppstod 1992 segrade Bill Clinton över 

George Bush senior i presidentvalet 1992 och Clinton tillträdde 1993 (Ibid). Clinton fick 

Mexikos president Salinas och Kanadas premiärminister Brian Mulroney att gå med på vissa 

nya förslag gällande Nafta, för att avtalet slutligen skulle gå igenom i Kongressen. Förslagen 

gick bland annat ut på att länderna skulle stå fast vid sina egna lagar. 234 ledamöter röstade 

för förslaget och 200 mot (Rosenbaum 1993). Varav 102 av 258 demokrater röstade för och 

bland republikanerna röstade 132 av 175 för. 156 demokrater röstade mot och bland 

republikanerna röstade 43 mot. President Clintons största stöd kom alltså från republikanerna. 

Nafta blev en av världens största frihandelsblockader med 360 miljoner människor och en 

ekonomi på ‖$6 trillion‖ (Hufbauer, Schott, Orejas 2005:20). Tio år senare var den siffran 

uppe i ‖$12,5 trillion‖ (Ibid:20) och 430 miljoner människor.  

 

På ‖economyincrisis.org‖ skriver Dustin Ensinger att anställningar inom industrin i USA har 

sedan 1993 minskat från 16,8 miljoner till 13,9 miljoner 2007 (Ensinger2010). Orsaken till 

dessa siffror är enligt Ensinger att Nafta har lett till en svårlöslig ekvation mellan amerikanska 

och mexikanska arbetare som tjänar $18 respektive $3 per timme.  

 

Demokraten Barack Obama valdes till president 2009 (http://www.ne.se/barack-obama). 

Under Obamas valkampanj 2008 kritiserade han Nafta vid ett flertal tillfällen (Luo 2008). 

Han menade att avtalet ledde till att arbetstillfällen gick förlorade till Mexiko. Obama var 

överens med Hillary Clinton om att överväga att lämna Nafta om det inte gick att 

omförhandla avtalet.  

 

Den 15 september 2008 förklarades den amerikanska banken Lehman Brothers bankrutt 

(Norberg 2009:69). Detta ledde till en rad händelser som resulterade i en global ekonomisk 

kris. Denna kris är viktig att vara medveten om eftersom den genomsyrar artiklarna från 2009, 

krisen anses vara en av huvudorsakerna till att Obama skjuter upp omförhandlingarna av 

Nafta. 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/barack-obama


 

3.2  New York Times 

 

New York Times grundades 1851 och har en upplaga på en miljon exemplar på vardagar och 

ca 1,4 miljoner exemplar på söndagar (http://www.ne.se/the-new-york-times). Chefredaktör är 

Arthur Ochs Sulzberger, Jr. Tidningen ägs av ‖New York Times Company‖ som även äger 

Herald Tribune (www.nytimes.com). Kritiken som riktas mot New York Times är att den 

lägger fokus på att nå den privilegierade eliten i det amerikanska samhället och att hålla sig på 

god fot med medlemmar av den politiska klassen som fattar besluten i USA (Chomsky 

2008:29).  

 

3.3 Tidigare forskning 

 

En mängd böcker har skrivits om Nafta, en sökning på Stockholms universitetsbibliotek 

(2011-05-01) gav en träff på 109 böcker, varav några tidsskrifter. Bland de kritiska författarna 

finns Noam Chomsky som blivit intervjuad i boken ‖The prosperous few and the restless 

many‖. Här nämner han bland annat att Nafta kommer att leda till en negativ miljöpåverkan 

och att hundra tusentals arbeten kommer att försvinna i USA (Chomsky 1993).  

Boken ‖Massmedia and foreign policy‖ tar bland annat upp den mediala inramningen av 

Nafta under den Zapatistiska revolutionen i Mexiko 1994 (Soderlund, Nelson, Briggs 

2003:93ff). Här beskrivs Naftas inramning vara främst negativ, då Nafta får skulden av att ha 

varit orsaken till revolutionen. Den amerikanska regeringens enda kommentar var att Nafta 

inte skulle få skulden för upproret. 

Det finns inga studier gjorda i Sverige med samma utgångspunkt som denna uppsats: att 

analysera inramning av Nafta i amerikansk media. En mastersuppsats i journalistik och 

masskommunikation vid San José State University: ―NAFTA and the working class : a study 

in framing‖, skriven av Michael Juarez från (Juarez 2009). Denna kvantitativa uppsats gör en 

innehållsanalys som analyserar inramningen av arbetarklassen i bland annat New York Times, 

som behandlar ämnet Nafta. Juarez kom fram till att hälften av tidningarna (205 stycken) 

innehöll en tydlig framing av arbetarklassen. 

 

 

 

http://www.ne.se/the-new-york-times
http://www.nytimes.com/
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Walter+C.+Soderlund%22
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Ralph+Carl+Nelson%22
http://www.google.com/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22E.+Donald+Briggs%22


 

4 Teoretisk och begreppslig referensram 

 

Då ett av uppsatsens övergripande syfte är att analysera inramningen av New York Times 

artiklar kommer jag att använda mig av teorier hämtade från Framingforskningen, där Entman 

och Van Gorps syn på Framing kommer att framställas. Därefter följer en redogörelse kring 

Diskursideologi och Konsensusideologi, med van Dijk och Roger Fowler i spetsen. 

 

4.1  Begreppet: Framing 

 

Framing sker när media vill framhäva ett speciellt ämne som viktigt och för fram en rad 

argument i syfte för att övertyga sin publik om den nya medieagendan (Balnaves, Helmeryk 

Donald & Shoesmith 2009:67). Inom nyheter finns en uppsättning av värderingar som 

bestämmer vad som gör att en händelse får nyhetsvärde (Allan 2004:58). Till exempel ska en 

nyhet innehålla följande värderingar för att göra den intressant: konflikt, relevans, enkelhet, 

personliga aspekter, referenser till elitpersoner och elitnationer, samt negativa element. Dessa 

värderingar leder till en exkludering och inkludering av nyheter som skapar speciella ramar 

‖frames‖ skriver Allan. Varför finns då dessa ramar? Allan skriver att dessa ramar fyller en 

funktion att hålla ordning bland nyhetsflödet. För att studera hur dessa ramar uppstår har de 

en ideologisk bakgrund. Allan citerar Gitlin som skriver att journalisters målsättning är att 

naturalisera den sociala världen genom vissa diskursiva konventioner. Gitlin menar att 

nyhetsramar är en uppsättning av principer som är sammansatta av teorier över vad som 

existerar, händer och vad som är viktigt.  Det är genom repetition genom den dagliga 

nyhetsdiskursen som ramen uppfattas som något naturligt och tas därför för givet (Gitlin, 

Allan 2004:58). 

 

4.1.1 Teorier kring “Framing” 

 

Robert Entman , professor i statsvetenskap är en av de ledande inom framingteorin. Han 

beskriver framingbegreppet:  

 

―The concept of framing consistently offers a way to describe the power of a communicating text. (Entman 

1993:51)‖. 

 



 

Entman ger ett exempel från amerikansk media där inramningen av det Kalla Kriget 

dominerade (Entman 1993). Problemet var bland annat inbördeskrig, orsaken till problemet 

var kommunistrebellerna, den moraliska utvärderingen kom fram till att kommunisterna var 

aggressiva ateister och lösningen var att USA skulle gå in och stödja motståndarna till 

kommunisterna. Entman skriver att det finns fyra lägen i en kommunikationsprocess: den som 

kommunicerar, texten, mottagaren och kulturen (Entman 1993). Den som kommunicerar, i 

uppsatsens fall journalisten, gör både omedvetna och medvetna inramningar. 

 

Van Gorp skriver om konstruktionisternas syn på framingbegreppet i ‖Journal‖ (Van Gorp 

2007). Frames menar han är stabila på grund av att de är kulturellt betingade. För att upptäcka 

ramar i en text analyseras ordval, metaforer, exempel, beskrivningar och argument. Dessa 

tillsammans bildar det sammanhängande temat/ramen i texten. Van Gorp skriver att när 

journalister blir påverkade av frames sker detta på ett omedvetet plan, när de till exempel ska 

föra fram en nyhetsviktig händelse. På grund av journalisternas rutiner prioriteras vissa ramar 

framför andra. Eftersom media är beroende av samma källor leder det ofta till att identiska 

ramar återfinns i olika slags media (Van Gorp 2007). Entman skriver att när en texts 

inramning ska belysas, analyseras både närvarande och icke-närvarande nyckelord, stående 

uttryck, stereotyper, källor och meningar som innehåller tematiska samlingar av fakta eller 

fördomar (Entman 1993).  

 

Både Entman och Van Gorp påpekar att det i slutändan är kulturen som styr hur läsaren 

uppfattar ramar i en text och att den ses som en viktig brygga till förståelse (Entman 1993,Van 

Gorp 2007). Van Gorp är kritisk till att framing används felaktigt och för ofta (Van Gorp 

2007). Han vill i stället ge begreppet framing en djupare innebörd och skriver att kultur och 

makt måste ingå i framingforskningen. Dessa ‖frames‖ är institutionaliserade och ingår i en 

central del av kulturen där värdesystem, koder, myter, stereotyper och normer ingår. Eftersom 

individen inte kan förändra dessa kulturella fenomen blir frames ett externt element från 

individen. En text och en ram är också skilda från varandra. Van Gorp skriver att det finns 

alternativa ramar och en text får olika innebörd beroende på vilken ram som appliceras, därför 

kan det vara användbart att identifiera de ramar som finns i andra sociala, politiska eller 

historiska kontexter och perioder. Eftersom ramar är en del av kulturen kan det vara svårt att 

upptäcka dem, de blir därför en maktfaktor skriver Van Gorp.  

 



 

Entman nämner också att nyhetsramen är ett avtryck av makt och att dessa ramar spelar en 

stor roll i politiska nyheter (Entman 1993:55). När en analys görs av politiska texter ska en 

reflektion över makt och gränser i en ämnesdiskurs göras. Entman skriver att många 

nyhetstexter består av både homogena och konkurrerande inramningar. Han ger debatten före 

Irakkriget som exempel, där endast två lösningar fanns i inramningen av nyheter. Dessa 

lösningar var krig eller sanktioner, med krig senare. Lösningarna, orsaken och den moraliska 

utvärderingen var homogena. Inramningarna innehöll elitistiska element och en rad ‖fakta‖ 

och uträkningar var vanliga. Allt skedde inom den accepterade diskursen och det som 

hamnade utanför ansågs inte ha nyhetsvärde.  

 

4.2 Kritisk diskursteori och ideologi 

 

Då ett av uppsatsens övergripande syfte är att analysera ideologiska strukturer i New York 

Times artiklar följer nedan en redogörelse och begreppsförklaring över van Dijks och Roger 

Fowlers diskursteori och ideologitänkande. Avsnittet börjar med en kort redogörelse över 

ideologibegreppet. 

 

4.2.1 Ideologibegreppet 

 

Ideologi enligt Nationalencyklopedin är ett begrepp som både är centralt och mångtydigt 

(ne.se/ideologi). Ideologi finns främst inom politisk teori, idéhistoria och liktydigt med 

samhällsåskådning. Ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar. Inom 

statsvetenskapen är liberalism, socialism och konservatism de framträdande ideologierna. 

 

Berglez förklarar sin syn på ideologi som ett system av idéer som bygger upp en övertygelse 

eller tro om någonting. Det finns institutioner som bärs upp av ideologier och att ideologi 

‖något som närvarar och händer i sociala situationer i form av rituella praktiker (Berglez 

2000:197)‖. Syftet med ideologi menar Berglez är att påverka eller nå ut, att den blir 

naturaliserad och refererad. Genom diskursanalys avslöjas ideologier och förhållanden i 

texten. 

 

 

 

 



 

4.2.2 Diskursteori och ideologi 

 

Diskursteori innebär förståelsen av att det sociala är en diskursiv konstruktion och kan genom 

diskursanalys analyseras (Winther-Jörgensen & Phillips 2000:31). Politik inom diskursteori är 

ett brett begrepp som innebär att forma samhället på ett bestämt sätt och utesluta andra sätt. 

Samhällets sociala organisation är ett resultat av politiska processer.   

Uppsatsens kritiska diskursanalys tar avstamp i Teun Van Dijks och Roger Fowlers teorier. 

Van Dijk skriver att CDA:s målsättning inte är att bidra till någon speciell diskursteori eller 

skola utan fokuserar i stället på sociala frågor (Van Dijk 1993:252). Genom kritisk 

diskursanalys går det enligt Van Dijk att nå en bättre förståelse över dem. Han skriver att den 

teoretiska utmaningen består av att analysera det komplexa förhållandet mellan dominanta 

krafter och diskurs. Målet för kritiken hamnar hos makteliten som på olika sätt legitimerar 

orättvisor och klyftor i samhället. 

 

―The ideological nature of discourse in general, and of news discourse in particular, is often defined by the 

unsaid (Van Dijk, T. A. 1988:178)‖. 

 

De diskursiva praktiker som skapar orättvisor i samhället bland annat mellan sociala grupper 

är ideologiska effekter av kapitalismen (Winther-Jörgensen & Phillips 2000).  Genom 

diskursanalys ges inblick i hur journalister reproducerar ideologi och hur de systematiskt 

producerar positiva bilder av Vi och de ‖andra‖ (Berglez 2000). Men för att kunna se dessa 

ideologiska reproduktioner måste man ställa sig utanför den egna kulturen, eftersom kulturen 

är formad av ideologi. Genom de diskursanalytiska redskapen kan orättvisor i samhället 

synliggöras. Som exempel är van Dijks studie ‖Britain invaded by an army of illegals‖ från 

The Sun där han kommer med slutsatsen att de ‖andra‖ beskrivs negativt och ‖Vi‖ positivt 

(Van Dijk 2000). Immigranterna beskrivs med stereotyper och ett hot mot ‖Oss‖. ‖Vi‖ är 

offren och måste slå tillbaka mot de ‖andra‖. För att underbygga dessa påståenden presenteras 

siffror och statistik.  

 

Uppsatsen kommer att analysera artiklarnas konsensus utifrån bland annat engelsk- och 

lingvistikprofessorn Roger Fowlers teorier kring konsensusideologi som står i likhet med van 

Dijks diskursanalys. Denna ideologi innebär en uppsättning av värderingar eller 

trosuppfattningar, inte fakta, som journalister använder sig av för att skapa konsensus (Fowler 

1991:52ff). Till exempel kan en positiv värdering vara ordning och en negativ värdering kaos.  



 

‖Consensus is the affirmation and the plea of all political parties, expressed in appeals for one nation, for people 

to pull together (Fowler 1991:16)‖. 

 

Fowler skriver att konsensusideologin trots sin liberala och humanistiska framtoning, är starkt 

alienerande och skapar ett Vi och ‖de andra‖-tänkande i media (Fowler 1991). Fowler skriver 

att ‖de andra‖ blir stigmatiserade grupper, till exempel fackföreningsrörelsen, svarta eller 

homosexuella, som buntas ihop och ses som mindre viktiga i media (Fowler 1991). Fowler 

skriver att konsensusideologin har en politisk och ekonomisk grund. Syftet är att behålla 

status quo, där människan inte ska ifrågasätta den rådande ordningen. Ideologin ska också 

upprätthålla vissa värderingar som gynnar ekonomin. Detta synsätt grundar sig i att pressen är 

en del av den kapitalistiska ekonomiska industrin. Det leder till att nyheter prioriterar det 

kapitalistiska synsättet och skapar en tydlig gränssättning mot antikapitalistiska krafter som 

socialismen och fackföreningsrörelsen (Fowler 1991). Fowler skriver att relationen mellan 

press och stat är mycket viktig i konsensusideologins bevarande, detta syns främst på 

källanvändningen. Fowler skriver att det blir mycket problematiskt med en 

mediekoncentration av endast en social kategori i samhället, där problemet ligger i både vad 

som rapporteras om och hur det rapporteras. Detta menar Fowler är ideologiskt, eftersom 

källorna kommer från samhällseliten.  

 

I Van Dijks diskussion kring ideologi utgår han från ett multidisciplinärt teoretiskt ramverk, 

där diskurs, kognition och samhälle ingår (Van Dijk 2006:115ff). I likhet med van Dijks 

teoretiska ramverk har Fowler med sitt kritiska lingvistikperspektiv, skapat ‖Theory of 

representation‖ (Fowler 1991:36). Fowlers teori sammanfattas med tre teoretiska antaganden. 

Det första antagandet är: The linguistic construction of discourse (Ibid:36) som innebär att 

den lingvistiska formen är kontextuell och strukturen består av sociala, politiska och 

ekonomiska element som står utanför åhörarens kontroll. Detta ses utifrån en historisk kontext 

där det hierarkiska samhället har byggts upp av orättvisor och ojämlik maktbalans. Det andra 

antagandet är formen på språket, vilka lexikala-, syntaktiska-, intonationsval journalisten gör 

för att åhöraren ska förstå vilken slags nyhet som behandlas. Det tredje antagandet refererar 

Fowler till Halliday som formulerade ett register som bestod av en uppsättning meningar som 

var kopplade till kulturen, där språkets form innehöll en socialt konstruerad representation av 

världen (Fowler 1991:36).   

 



 

Van Dijk sammanfattar ideologi som en uppsättning av värderingar som delas av en social 

grupp som han kallar för ‖social representation‖ (Van Dijk 2006:115ff). Denna sociala 

representation delar också kulturella värderingar med andra grupper, men plockar ut kulturella 

delar som passar för gruppens syfte, till exempel frihet och jämlikhet. Ideologi fyller alltså en 

kognitiv och social funktion. För att studera ideologi inom diskursen tittar man bland annat på 

innehållet; talar journalisten som en medlem av en social grupp? Finns där en strategi som 

framhäver ‖Vi‖ som positivt och ‖De andra‖ som negativt? Går det att avläsa huruvida ämnet 

speglas av denna strategi och det övergripande schemat?  

 

―When ideologies are mapped onto discourse, they typically become expressed in terms of their own underlying 

structures, such as the polarization between positive ingroup description and negative outgroup description (Van 

Dijk 2006:139)‖. 

 

 

4.2.3  Källanvändning i media 

 

Det finns flera forskare som studerat källanvändningen i media. I boken ‖News Culture‖ tar 

författarna upp D.C Hallin, som analyserar hur den ‖objektiva‖ rapporteringen styr val av 

källor i sin bok ‖The Uncensored war‖ från 1986 (Balnaves, Helmeryk Donald & Shoesmith 

2009:63f). Hallin menar att journalisten är uppdelad mellan tre regioner, som var och en styr 

standarden. Den första är konsensussfären: här finns sociala frågor som inte anses vara 

kontroversiella. Det leder till att denna sfär sällan blir ifrågasatt. Journalistens roll är att 

förmedla konsensusvärderingar. Den andra är den kontroversiella sfären: här finns sociala 

frågor som exempelvis debatter mellan det egna partiet. Den tredje är den avvikande sfären: 

här finns de politiker som inte anses ha något nyhetsvärde. Det sker en tydlig gränsdragning 

här där journalisten dömer och exkluderar den som ifrågasätter den politiska konsensus som 

råder och markerar vad som är gränsen för politisk konflikt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Metodbeskrivning  

 

Uppsatsen består av två teoretiska ramverk, dessa är Inramning (framing) och Kritisk Diskurs- 

och Konsensusideologi. Dessa två teorier kräver två olika metoder och för att undersöka 

artiklarnas inramning ställs Entmans framingmodell upp i en tabell. I analysen av kritisk 

diskursideologi och konsensusideologi kommer Van Dijks kritiska diskursanalys användas för 

detta ändamål, eftersom hans metod fokuserar på maktmissbruk, dominanta - och ojämlika 

förhållanden som reproduceras inom den politiska kontexten och som därför passar väl in i 

uppsatsens syfte.  

 

5.1 Entmans framingmodell 

 

Framing innebär att delar av en uppfattad verklighet väljs ut för att verka framträdande i en 

kommunicerande text.  Entmans huvudbegrepp är ordet ‖salience‖ som betyder att göra en 

händelse mer framträdande och iögonfallande (Entman 1993). Han definierar ―salient‖ som en 

bit av information som är kommunikationssubjektet i texten. Detta subjekt blir meningsfullt 

och minnesvärd för läsaren, detta sker genom repetition, rätt placering i texten eller att knyta 

an till kulturella symboler. Textens influens beror helt på huruvida läsaren påverkas av de 

kulturella anknytningarna. Entman skriver om innehållsanalys där det är viktigt att inte dra 

förhastade slutsatser om den dominerande inramningen i en text. För att undvika detta ska de 

framträdande (salient) elementen i en text analyseras, där relationen mellan de framträdande 

klustren och läsarens schemata undersökas.  

 

―Unguided by a framing paradigm, content analysis may often yield data that misrepresent the media messages 

that most audience members are actually picking up. (Entman 1993:57)‖. 

 

Metoden för att utforma en framträdande händelse i en text sker i olika ramar, en mening 

behöver inte innehålla någon av ramarna, men kan samtidigt innehålla samtliga. Dessa 

inramningar sker inom en kulturell kontext, det är specifika värderingar som styr vad en 

orsaksagent gör till vilka kostnader och förmåner.  

 

 

 



 

1. Ett speciellt problem uppmärksammas och definieras 

2. En tolkning av orsaken till detta problem 

3. En moralisk utvärdering sker 

4. Förslag till åtgärder för att lösa problemet (Entman 1993:52). 

 

I analysen kommer Entmans modell ställas upp på följande sätt: 

     

 

  5.2 Van Dijk: Kritisk Diskursanalys (CDA) 

 

Kritisk diskursanalys är ett analytiskt redskap för att studera maktmissbruk, dominanta - och 

ojämlika förhållanden som reproduceras inom den sociala och politiska kontexten (Van Dijk 

2003).  Van Dijk fokuserar på att förstå förhållandet mellan makro- och mikronivå. Denna 

skillnad är sociologiskt konstruerad. På mikronivå av den sociala ordningen finns 

språkanvändning, diskurs, verbal interaktion och kommunikation. På makronivå finner vi 

makt, dominans och ojämlika förhållanden mellan sociala grupper. Det finns olika slags 

maktförhållanden, till exempel journalisters makt baseras på kunskap, information och 

auktoritet, genom att journalister bestämmer vad som skrivs. Makt skriver Van Dijk 2003 är 

aldrig absolut, grupper kan kontrollera andra grupper, eller i specifika situationer. De 

kontrollerade grupperna finner sig ofta i att blir kontrollerade, eftersom det verkar naturligt. I 

en analys mellan diskurs och makt är media i sig själv en makthavare och denna makt har 

förmågan att kontrollera människors medvetanden genom övertalning och manipulation.  

 

‖If dominant groups, and especially their elites, largely control public discourse and its structures, they thus also 

have more control over the minds of the public at large. (Van Dijk 2003:358)―. 

 

Denna kontroll är kontextuell, vissa människor blir mer påverkade än andra. Van Dijk skriver 

att för att utöva kontroll döljs ofta värderingar för att inte bli ifrågasatta. Van Dijks kritiska 

diskursmodell behandlar nyhetstexter utifrån journalisternas komplexa strukturer och 
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strategier och deras relation till den sociala kontexten (Van Dijk 2000). Uppsatsens kritiska 

diskursanalys är främst hämtad från Peter Berglez som med inspiration från van Dijk beskrivit 

hur diskursanalys bearbetar texten på en makro- och mikronivå.  Efter den kritiska 

diskursanalysen i uppsatsens analysdel kommer den kort att sammanfattas i en tabell för att ge 

läsaren en överblick över eventuella likheter och skillnader mellan 1993 och 2009/2010. 

 

 Makronivå 

 

På makronivå studeras textens tematiska och schematiska struktur (Berglez 2000). På denna 

nivå anpassas nyhetshändelser efter journalistiska regler. Den tematiska strukturen tar upp 

hur textens teman organiseras och vilket tema som tenderar att dominera. Det är en hierarkisk 

textfördelning där den viktigaste informationen hamnar högst och återfinns i rubriken och 

ingressen. Den tematiska strukturen analyserar också huvudhändelsens relation med 

sekundära händelser (Berglez 2000:204).  Uppsatsens analys av den tematiska strukturen 

kommer fokusera på huvudtemat och det sekundära temat. Den schematiska strukturen 

kartlägger hur verkligheten konstrueras utifrån journalistens berättelsestrategi, hur texten är 

organiserad genom att titta på det som förmedlas i rubrik och ingress. Vilka är aktörerna i 

texten vilka får tala och inte tala? Vilka källor dominerar och vilken är den historiska 

bakgrund en till texten – vilken historisk kontext befinner sig texten i? 

 

 Mikronivå 

 

På mikronivå analyseras den globala - och lokala koherensen (Berglez 2000). Den globala 

koherensen innebär textens huvudsakliga och allomfattande mening. För att analysera den 

lokala koherensen läggs i stället fokus på textpartiers inbördes relationer som i slutändan 

skapar den globala koherensen. Den lokala koherensen innebär att läsaren lyckas fylla i den 

information som saknas, alltså i vilken mån det krävs att ha vissa förkunskaper om händelsen, 

i detta fall Nafta och amerikansk politik.  Dessa kunskaper kräver ofta en kulturell och social 

förförståelse.  Därefter görs en kartläggning över argument, påståenden och orsak och verkan 

står i relation till den globala koherensen.  

I nästa steg analyseras närvarande implikation, det innebär att analysera information som kan 

tyckas överflödig, ett uttryck för journalistens vinkling och ideologiska indikationer av 



 

historien. Analys av den lexikala stilen innebär att ordval uppmärksammas som tillskrivs en 

aktör eller en källa. Men också för att avslöja journalistens lexikala stil när det gäller att 

beskriva en händelse. Slutligen analyseras författarens modalitet i texten, hur dennes närvaro 

lämnar avtryck genom graden av instämmande i texten. 

 

5.2.1 Kritik riktad mot van Dijks CDA 

 

Van Dijks diskursanalys har fått kritik för att betrakta människor som svaga och acceptera 

dominerande ideologier och inte göra motstånd mot dessa (Winther-Jörgensen och Phillips 

2000). Men Van Dijks metodredskap belyser hur språket har blivit format av makt och 

ideologier och hans sociokognitiva inriktning gör det enkelt att studera diskurs och 

konsensusideologi, där Vi och de ‖andra‖ ingår i texter. Jag finner därför hans diskursanalys 

mycket användbar i min analys av inramning och ideologi i New York Times artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Analys 

 

Analysen är uppdelad i två delar, i den första delen analyseras artiklarnas mikro- och 

makrostruktur enligt van Dijks och Berglez kritiska diskursanalys (CDA). I den andra delen 

analyseras inramningen av New York Times artiklar uppställda enligt Entmans modell. 

 

6.1 Kritisk diskursanalys av New York Times artiklar 1993  

 

Nedan följer fyra New York Times artiklar från juli och september 1993.  

 

6.1.1 Trade Pact Vital for Mexico's Leader 

Av: Anthony DePalma, 2:a juli 1993 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: Mexikos president Carlos Salinas de Gortaris beroende av 

ett frihandelsavtal för att kunna utföra nödvändiga reformer som att devalvera Peson, införa 

skattelättnader och föra in mer pengar i sociala program. Om frihandelsavtalet skjuts upp kan 

detta hota det Mexikanska valet 1994 och synen på landets förmåga till ekonomiska reformer. 

Sekundära temat: Domstolsbeslutet läggs ingen större vikt vid, nämns kortfattat . Artikelns 

schematiska struktur. Rubriken ‖Trade Pact Vital for Mexico's Leader‖ talar om hur viktigt 

det är med frihandelsavtalet för Mexikos president. Ingressen talar om att trots visst hot mot 

frihandelsavtalet, bryter inte Salina sitt löfte om att ha fördraget igång 1/1 1994. Han sätter 

allt på spel för att förändra Mexiko. Han ses som en hjälte och viktig bundsförvant till USA. 

Källorna i artikeln kommer huvudsakligen från högre tjänstemän som ser Nafta som en unik 

möjlighet för Mexiko, till exempel Denise Dresser, professor i stadsvetenskap vid 

Autonomous Technological Institute i Mexiko. Han säger att Mexikos ekonomi är skör och 

beroende av avtalet för att genomföra reformer. Mickey Kantor, som representerar USA:s 

frihandel säger att domstolsbeslutet kommer säkert att överklagas och avtalet kan förhandlas i 

september. Journalistens DePalmas berättelsestrategi är att framställa frihandelsavtalet som 

Mexikos enda möjlighet till ekonomisk förbättring och sociala reformer. Det är svart eller vitt, 

vinna eller försvinna. Domstolsbeslutet som kan hota avtalet, avfärdas genom källor som inte 

tillskriver beslutet att vara någon maktfaktor. Den historiska bakgrund som inte nämns är 

mer utförligt kring Mexikos revolutionära parti och den ekonomiska bakgrunden i landet. 



 

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen är att Mexiko behöver frihandelsavtalet för att kunna utveckla och 

förbättra ekonomiska - och sociala reformer. Mexiko är i ett mycket känsligt läge ekonomiskt, 

förklarar en professor i stadsvetenskap. Presidenten Salinas är också beroende av avtalet för 

att säkra makten under valet 1994 och underförstått kunna fortsätta de goda relationerna till 

USA. Den lokala koherensen i artikeln är att domstolsbeslutet inte är viktigt för 

frihandelsavtalets framtid. Utan frihandelsavtalet faller Mexikos ekonomi och försämras på 

alla plan. Salinas har fått offra mycket genom sin pakt med USA och Kanada där han har 

tillåtit utländskt kapital i landet. Närvarande implikationer, det är inte nödvändigt att ha med 

två källor som visar svagheter med domstolsbeslutet och ingen källa som styrker det. 

Journalisten vill fånga läsaren i ett tankesätt att Mexiko står och faller med avtalet:‖maintain 

momentum for its broad economic reforms, and even on the outcome of next year's 

presidential elections.‖ Den lexikala stilen i artikeln beskriver tydligt journalistens 

ställningstagande för Nafta: ‖do-or-die date‖, ―nothing has weakened his pledge‖, ―stiff-

necked attitude‖, ―transform Mexico‖, ―fragile‖, ―most at stake‖. Motståndare beskrivs bland 

annat som ‖fence-sitting‖. Modalitet i artikeln visar journalisten upp ett tydligt 

ställningstagande för att frihandelsavtalet ska gå igenom, bland annat hans val av källor 

majoriteten består av akademiker och statsanställda som motsäger sig domslutet. Läsaren ska 

bli oroad inför att oppositionen i Mexiko eventuellt kommer att vinna valet och att avtalet då 

hamnar i osäkra händer. DePalma visar också att avtalet kommer att medföra en förbättring 

både på det sociala och ekonomiska området.  

 

6.1.2 Free Trade Pact Is Still a Mystery To Many in U.S. 

Av: Keith Bradsher, 12:e juli 1993 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: presentera Nafta som ett relativt okänt begrepp för de 

amerikanska medborgarna. Genom en undersökning som New York Times gjort visar att 44 

procent av 1363 vuxna medborgare inte hade hört talas om Nafta. Sekundära temat: 

motståndarsidans åsikter får mycket litet utrymme.  Artikelns schematiska struktur: 

Rubriken: ‖ Free Trade Pact Is Still a Mystery To Many in U.S‖ syftar till artikelns innehåll 

att många av medborgarna enligt undersökningen inte vet något om Nafta. Ingressen talar om 



 

att nästan halva USA inte har hört talas om Nafta. (men det handlar om 1363 personer). 

Källorna i artikeln kommer främst ifrån anhängare till Nafta, till exempel: president Clinton, 

tjänstemän från kampanjen, regeringsanställda, opinionsundersökare, undersökningen gjord 

av New York Times och CBS News. Källor från motståndarsidan: ‖detractors‖ (förtalare) 

säger att jobben kommer försvinna och miljöförstöringen öka,‖Representative Sherrod 

Brown, a freshman Democrat from Ohio‖ är motståndare och menar att arbetare är rädd för 

Nafta. Journalisten Keith Bradshers berättelsestrategi är att visa upp undersökningen som 

något representativt för USA:s befolkning. Där nästan hälften inte har hört talas om Nafta, 

men det är något positivt eftersom det leder till fria händer för anhängarna. Den historiska 

bakgrund som läsaren bör vara införstådd med är konkret fakta kring Naftas innebörd. Det 

talas det mycket lite om.  

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av att Nafta behövs för USA:s ekonomiska 

framtidsutveckling. ‖making America compete in the global economy instead of retreat from 

it.‖ Samt att många i USA inte är införstådda med Nafta, men att det kan ses som något 

positivt då kampanjen blir smalare och inriktade på opinionsmakare i stället för den stora 

massan. Den lokala koherensen är att medborgare i USA inte har kunskapen att ta ett rätt 

beslut i Nafta-frågan. Närvarande implikationer journalisten Bradsher skriver att Sherrod 

Brown som är motståndare till Nafta är en ‖freshman‖ vilket antyder att han inte riktigt vet 

vad han talar om. Opinionsundersökningen är ett sätt för journalisten att på ett ‖faktagrundat‖ 

sätt visa hur USA:s befolkning ser på Nafta. Rubriken och ingressen antyder att detta är 

fastställt. Bradsher vill få oss att tro att människor egentligen inte är motståndare till Nafta, 

utan endast är okunniga och ovetande om avtalet. Den lexikala stilen i artikeln: motståndare: 

bland annat arbetare, miljöaktivister och politiker:  ‖ opposing it with increasing vehemence‖, 

‖detractors (förtalare) contend‖, ‖The lack of understanding‖, ‖freshman Democrat‖, ‖Nafta is 

going down like the Pizza Hut blimp‖, workers "scared to death" of the agreement‖, ―Our 

party has become a protectionist (tullskyddsvän) party‖, ―while killing the pact would 

contradict the President's emphasis on making America compete in the global economy 

instead of retreat from it‖, ―public apathy‖. Anhängare: Officials, politiker:‖allow a more 

prosperous Mexico to spend more money on environmental protection and insure political 

stability‖, ―compelling‖, ―only about a quarter of Americans in favor‖, ―intend to win 

majorities in both houses‖. Modalitet i artikeln, Keith Bradshers närvaro kommer in på ett 



 

flertal ställen där källor saknas helt eller är otydliga. Till exempel skriver han om avtalet går 

igenom kommer det att skapa en marknad på 370 miljoner människor som kommer att 

konsumera för 6 billioner per år på service och varor. Han refererar ofta till ‖supporters‖, 

‖detractors‖, officials‖ och ‖polltakers‖ etc. 

 

6.1.3 Demythologizing the Trade Pact 

Journalist anonym, 25:e juli 1993 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: att visa vad anhängarna och motståndarna anser om Nafta 

och att båda sidor kommer med överdrivna påståenden. Journalisten sammanfattar det hela 

med ‖Nafta isn't an economic magic bullet, but it does some good and no great harm‖.  

Sekundära temat: även om journalisten vill få artikeln att verka neutral där båda sidor får 

komma till tals, får motståndarna till Nafta mindre utrymme. Artikelns schematiska struktur. 

Rubriken ‖Demythologizing the trade pact‖ talar om vad artikeln går ut på, att avslöja både 

motståndarsidan och anhängarnas argument. Ingressen visar att Nafta debatten har varit 

överhettad och behöver kylas ned. I följande stycken förklarar journalisten vad som är ‖rätt‖ 

och ‖fel‖ gällande Nafta. Det finns inga direkta Källor i artikeln, utan journalisten skriver vad 

‖kritiker‖ och ‖anhängare‖ säger om Nafta, Ross Perots absurda uträkningar och 

Congressional Budget Office menar att arbetare som drabbats av Nafta kommer vara få. 

Journalisten tar upp en mängd siffror och påståenden som saknar källor, han skriver ‖most 

studies‖. Journalistens berättelsestrategi är att visa hur överdrivna båda sidorna är genom att 

motbevisa dem med ‖fakta‖. Men dessa ‖fakta‖ lutar åt Naftas fördel. Journalisten vill dämpa 

oron inför frihandelsavtalet genom att visa att det inte kommer att påverka nämnvärt. Den 

historiska bakgrund som läsaren bör känna till är turerna kring Nafta, miljödebatten och det 

eventuella hotet mot arbetare i USA.  

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av att genomförandet av Nafta inte kommer att påverka USA 

i någon hög grad. Men det kommer att leda till att både USA och Mexiko kommer få det 

något bättre. Nafta förväntas att öka USA:s import och att öka lönerna. Den lokala 

koherensen, är att det är en överdriven debatt och det riktiga är att ta ställning för Nafta 

eftersom det kommer att gagna USA i det långa loppet. Journalisten använder sig av ‖källor‖ 



 

från exempelvis ‖most studies‖ för att underbygga detta. Närvarande implikationer i artikeln, 

journalisten skriver bland annat att Ross Perots uttalanden om arbetare och löner som kommer 

att försämras är ‖cockamamie‖ (rövarhistoria). Medan anhängare av avtalet har en mer 

professionell framtoning, där Congressional Budget Office siffror talar sitt tydliga språk och 

‖studier‖. Journalisten vill undvika att människor ska bli oroade inför Nafta, kontentan är att 

Naftas påverkan kommer knappt att synas för medborgaren. ‖Mexico is too small to threaten 

U.S‖. Den lexikala stilen i artikeln visar på ett sublimt sätt att Nafta ändå är det bättre 

alternativet: ―modest economic impact‖, ―trivial impact on the U.S. economy‖, ―Mexico is too 

small to threaten U.S‖, ―Nafta spells neither economic salvation nor ruin‖, ―displaced workers 

would be small‖, ―Most studies predict foreign investment in Mexico‖, ―Nafta is expected to 

increase U.S. exports‖, ―it is as likely to raise U.S. wages‖, ―there's still time to make Nafta 

better‖, ―Nafta isn't an economic magic bullet, but it does some good and no great harm‖. 

―Mr. Perot's numbers are cockamamie‖, ―absurd calculation‖. Modalitet i artikeln, 

journalistens närvaro yttrar sig genomgående eftersom det saknas källor i stora delar av 

artikeln. I stället refererar journalisten till studier och statsanställda. Journalisten drar många 

egna slutsatser, exempelvis ―Besides, low wages primarily reflect low productivity, giving 

companies little reason to relocate -- otherwise Haiti would rule the corporate world. And 

because Nafta is expected to increase U.S. exports, it is as likely to raise U.S. wages as lower 

them -- though in neither case by very much.‖ 

 

6.1.4 Splintered on Trade; 2 Unusual Political Alliances Reflect Long-Term Gain 

and Short-Term Fear 

Av David E. Rosenbaum, 15:e september 1993 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: att presentera anhängare och motståndare till Nafta och hur 

de ser på frihandelavtalets möjligheter att skapa nya arbeten. Sekundära temat: motståndare 

till Nafta får mindre utrymme och deras uttalanden ses som mindre betydelsefulla. Artikelns 

schematiska struktur. Rubriken: ‖Splintered on Trade; 2 Unusual Political Alliances Reflect 

Long-Term Gain and Short-Term Fear‖, syftar till att det är annorlunda politiska allianser som 

har bildats kring Naftafrågan. ‖Long-term gain‖ syftar till Naftas anhängares motivering till 

att stödja avtalet, att det är för USA:s bästa intressen och att motståndarna mer har en 



 

kortsiktig rädsla inför avtalet. Ingressen talar om vilka annorlunda konstellationer det är kring 

Nafta, både bland anhängarna (Bill Clinton, George Bush, Ronald Reagan and Jimmy Carter) 

och motståndarna (Ross Perot, Jesse Jackson, Patrick J. Buchanan and Ralph Nader). 

Källorna från anhängarna kommer bland annat från: Robert D. Reischauer, ledaren av 

‖congressional Budget Office‖ och kongressens chefsekonom. Han säger bland annat att 

Nafta inte kommer att skapa så många jobb och att avtalet kommer få skulden för 

nedläggningar av fabriker i USA. Geoffrey Garin, demokratisk opinionsundersökare, menar 

att motståndarna till Nafta är passionerade och känslosamma, medan anhängarna talar om 

Nafta på en mer intellektuell nivå. Motståndare är: David Mitchell på grund av hans lojalitet 

till fackföreningsrörelsen, har arbetat med Clintons reklamkampanj. Sedan tar artikeln också 

upp Ross Perots uttalanden i media att Nafta måste stoppas. Journalisten David Rosenbaums 

berättelsestrategi är att lägga fokus på skillnader mellan motståndare och anhängare. Där 

motståndarna beskrivs som passionerade och där flertalet är fackföreningsmedlemmar eller 

anhängare som ser avtalet som ett hot mot USA och deras arbeten. Medan anhängarna tillhör 

den intellektuella eliten, som trots sina överdrifter av Naftas skapande av arbetsmöjligheter, 

beskrivs som solida och långsiktiga. Att de vill vara delaktiga i den nya ekonomin. Detta på 

grund av att de har sett till hela landets bästa, i stället för att lyssna till mindre segment i 

landet. Den historiska bakgrund som läsaren bör vara införstådd med är frihandelsavtalets 

historik i USA och fackföreningsrörelsens roll och kamp mot denna. Det nämns ingenting om 

Mexikos syn på frihandelsavtalet. 

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av att Nafta är nödvändigt för USA:s ekonomiska framtid, 

även om det inte kommer att nå upp till de överdrivna siffror som anhängarna pekar på. Den 

lokala koherensen, genom att framställa motståndarna som passionerade och att inte kunna 

föra debatten på en intellektuell nivå (ex Perots uttalanden), leder det till att anhängarna trots 

sina brister ändå är det rätta alternativet.  Närvarande implikationer i artikeln skriver 

Rosenbaum: ‖Every President since Herbert Hoover has been an advocate of free trade, 

presumably because they have represented the overall interest of the entire country rather than 

the interests of narrower segments‖. Detta är ett tydligt ställningstagande för Nafta från 

journalistens sida. Källan från Geoffrey Garin är inte nödvändig, men journalisten har med 

denna på grund av att visa hur motståndarna fungerar, att de är ‖passionerade‖. Medan 

anhängarna beskrivs av Rosenbaum: "The supporters tend to deal with Nafta on a more 



 

intellectual level." Den lexikala stilen i artikeln har jag delat upp i två undergrupper, dessa 

består av motståndare och anhängare till Nafta. Rosenbaum beskriver motståndarna som : 

‖Passionate‖, ‖hyperbole is unrelenting‖, ―scrambled politics‖, ―ferocious opposition‖,‖ 

threatened‖,‖ frustration‖,‖ blue-collar workers‖,‖ victims of the changing economic 

structure‖, ―serious obstacle‖, ―homilies‖, ―hyperbole is unrelenting‖. Beskrivning av 

anhängarna: ―intellectual level‖, ―overall interest of the entire country‖, ―advocate of free 

trade‖, ―succeed in the new world order‖, ―small but solid majority of senators‖. Modalitet i 

artikeln, Rosenbaum skriver: ―Seldom in American politics have there been such strange 

bedfellows.‖ Här syftar han på båda sidorna. Journalisten närvaro innefattas av hans val av 

källor, där han försvarar anhängarnas överdrivna siffror med att det är svårt att besvara sådan 

kritik med akademisk teori.  Han vill också poängtera att Bill Clinton är intelligent och 

resonabel eftersom han kan samarbeta med andra partier i andra frågor trots oliktänkande 

kring Nafta. 

 

6.2 Kritisk diskursanalys av New York Times artiklar 2009/2010  

Nedan följer fyra New York Times artiklar från januari till augusti 2009 och februari 2010. 

6.2.1 Economy May Delay Work on Obama’s Campaign Pledges 

Av: Peter Baker, 10:e januari 2009 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: president Obamas svårigheter att infria sina vallöften på 

grund av den ekonomiska krisen. Där han bland annat lovade att omförhandla 

frihandelsavtalet. Sekundära temat: problem rörande miljön och fackföreningarna ges det lite 

utrymme åt. Artikels schematiska struktur. Rubriken: Economy May Delay Work on 

Obama’s Campaign Pledges, talar om att artikeln handlar om Obamas svårigheter att infria 

sina vallöften på grund av den ekonomiska krisen. Ingressen beskriver att den ekonomiska 

krisen bromsar upp Obamas möjligheter till ekonomiska löften. De efterföljande styckena 

beskriver Obamas olika löften och svårigheter han har att genomföra dessa, men ska försöka 

senare under året. Källorna i artikeln kommer från: Obama, en intervju från ABC nyheterna, 

Obamas rådgivare David Axelrod, Rahm Emanuel Vita Husets stabschef, som säger att 

arbeten måste prioriteras, ‖Advocates and lawmakers‖ från vänsterflanken förstår att 



 

reformerna kommer att dröja, högre tjänstemän och ledamöter, Janet Murguia, president över 

det nationella säkerhetsrådet La Raza
2
 vill se att Obama genomför immigrationsreformer 

under sitt första år, Frank Sharry, chef över America’s Voice, Bill Samuel, chef över A.F.L-

C.I.O väntar på de ekonomiska reformerna som kommer innebära mer arbete för 

medlemmarna. 
3
 Journalisten Peter Bakers berättelsestrategi är att på ett sakligt sätt visa att 

den ekonomiska krisen kommer att hindra president Obama att uppfylla sina ekonomiska 

löften, exempelvis omförhandla Nafta, koldioxidutsläpp och en översyn av immigrationen. 

Genom att visa upp källor från båda sidor visar journalisten att det överlag ändå finns en bred 

förståelse gentemot Obamas svårigheter att infria sina löften. Den historiska bakgrund som 

läsaren bör vara införstådd med är framförallt den ekonomiska krisen och delar av 

frihandelsavtalets historik. 

 

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av att president Obama gör vad han kan under de svåra 

ekonomiska förutsättningar som råder. Det visar journalisten genom att visa den breda 

förståelsen från både anhängare och motståndare till Obama. Den lokala koherensen är att 

presidenten måste prioritera på bekostnad av andra löften han har gjort som att omförhandla 

Nafta. Det är för landets bästa, att se till att arbetstillfällen skapas. Det är övervägande källor 

från demokraterna, källor från vänstern är få och finns med för att visa förståelse för att vissa 

reformer kommer att dröja. Närvarande implikationer i artikeln visar journalisten genom 

källanvändningen att Obama har flertalet på sin sida och det är rentav positivt för presidenten 

att den enorma ekonomiska krisen leder till att han kan dra ner på takten i sina reformer. ‖The 

economic tumult provides Mr. Obama an opportunity as well as a challenge‖. Vilket gagnar 

honom i det långa loppet.  ―And as he assembles his economic package, he has the chance to 

tackle some of his highest priorities all at once under the rubric of restoring growth and 

preparing the nation for the future.‖ Den lexikala stilen i artikeln visar att Obama ska ta det 

lugnt: ―chance to tackle some of his highest priorities‖, ―willingness to be patient‖, 

―dedication to the broader goals‖, ―opportunity as well as a challenge‖, ―Modalitet i artikeln: 

Baker skriver ―Mr. Obama is determined to avoid the mistakes of the last Democratic 

                                                             
2
The National Council of La Raza (NCLR) är den största latinamerikanska medborgarrättsrörelsen i USA. Arbetar för att förbättra 

situationen för latinamerikaner ( http://www.nclr.org/). 
3 ―American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations. The A.F.L.-C.I.O‖ är en federation av fackföreningsrörelser som 

grundades 1955. Den har 56 fackföreningsrörelser anslutna, 11 miljoner medlemmar av totalt 15.7 miljoner. 

( http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/american_federation_of_laborcongress_of_industrial_organizations/ind

ex.html?inline=nyt-org). 

http://www.nclr.org/
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/american_federation_of_laborcongress_of_industrial_organizations/index.html?inline=nyt-org
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/american_federation_of_laborcongress_of_industrial_organizations/index.html?inline=nyt-org


 

transition 16 years ago when secondary issues and a rush for change undercut a new president 

from the start.‖ Journalisten visar Obamas försiktighet och genom att ha med källor (David 

Axelrod, Rahm Emanuel) som styrker Obamas vilja att prioritera och att inte ta för snabba 

beslut. ―The president-elect does not appear ready to scrap Nafta, nor does he seem in a rush 

to push through a hotly disputed plan making it easier for workers to organize unions.‖ Här 

visar journalisten sin närvaro genom att visa att Obama kommer att behålla Nafta och inte ge 

vika för fackföreningsrörelsen. 

 

6.2.2  Nafta’s Promise, Unfulfilled 

Av Elisabeth Malkin, 23:e mars 2009   

 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: Nafta har inte lett till några positiva förändringar för 

Mexiko, där nästan en halv miljon invånare årligen flyttar till USA för att kunna skapa sig ett 

bättre liv. Sekundära temat: Kinas intåg i WTO och mexikanska ekonomers åsikter om 

Nafta. Artikels schematiska struktur. Rubriken: Nafta´s promise, unfulfilled talar om att 

denna artikel riktar skarp kritik mot Nafta och ingressen visar de löften som Mexikos tidigare 

president Salinas gav 15 år sedan angående Nafta, ‖empowering a richer and more prosperous 

Mexico ‖to export goods, not people.‖ Men att dessa löften inte har uppfyllts. Mexikos 

handelsexport har ökat, men tyvärr också exporten av människor. Styckena som följer tar upp 

de drabbade och Mexikos svar på Silicon Valley, som är den mer lukrativa delen av landet. 

Källorna i artikeln kommer främst från kritiker till Nafta, bland annat: Gallagher – professor 

vid Bostons universitet som har skrivit om Guadalajara informationsteknologiska industri där 

Nafta har lett till att konkurrera ut lokala företag till förmån för globala leverantörer. Jesús 

Palomino, chef över Intels design centrum i Guadalajara säger att de inte hade kunskapen om 

att förhandla och utnyttja Nafta på bästa sätt. Harley Shaiken, ordförande för Latin 

Amerikanska studiecentret vid Berkeley universitet i Kalifornien säger att ―A new 

phenomenon has grown up under Nafta — high-productivity poverty,‖. USA:s centralbank 

förutspår antalet arbetslösa. Anhängare av Nafta: referat från Salina (Mexikos tidigare 

president), Mexikanska ekonomer som försvarar Nafta bland annat Gerardo Esquivel . 

Journalisten Malkins berättelsestrategi är att peka på de negativa aspekterna som Nafta har 

fört med sig till Mexiko i form av stora emigrationsvågor, jordbrukarnas försämrade läge och 



 

industrins kamp mot globaliseringen och Kinas intåg på exportmarknaden. Genom att 

understödja detta med ett flertal källor från den teknologiska industrin och jordbrukssektorn, 

samt professorer från ledande universitet. Den historiska bakgrund som läsaren bör vara 

införstådd med är bland annat bakgrund till Nafta, vilken roll den forne president Salina hade 

för medverkan i frihandelsavtalet, den rådande ekonomiska krisen och den kraftiga 

mexikanska invandringen till USA. 

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av att Nafta har försämrat det för Mexikos industri och 

jordbruk, trots att deras export är hög har antalet människor som emigrerat till USA slagit 

rekord. Den lokala koherensen är att Mexiko har blivit utnyttjade av USA som med sina 

företag slagit ut många av de lokala företagen i landet. USA väljer också Kina framför 

Mexiko i importfrågan. Mexiko klarade sig bättre innan Nafta, som exempel är Guadalajara, 

den teknologiska basen i landet som fanns innan Nafta och hade då större möjligheter att 

utvecklas utan att bli utkonkurrerade av globala företag. Närvarande implikationer i artikeln 

visar journalisten genom källanvändningen att förespråkarna från Nafta är mycket få, det är de 

Mexikanska ekonomerna som skyller på regeringen. Annars visar Malkin främst upp 

Mexikanska källor som uttrycker sitt starka missnöje mot Nafta och vilka konsekvenser 

frihandelsavtalet har skapat. Den lexikala stilen i artikeln visar upp missnöjet mot Nafta: 

―Mexico is still exporting people‖, ―hard to ignore how much in Mexico has not changed 

under Nafta‖, ―unintended consequences of Nafta‖, ―Nafta produced results that were exactly 

the opposite of what was promised‖, ―Local farmers were priced out of the market‖, 

―contradictions of  Nafta‖, ―global giants‖, ―wiping out local companies‖, ―exports has 

become a liability‖ och ―barely scrape by‖. Modalitet i artikeln: Journalistens närvaro yttrar 

sig i valet av källor som främst består av motståndare till Nafta. Det finns inga källor från de 

företag som har utkonkurrerat mexikanska företag i bland annat Guadalajara. Journalisten 

avslutar artikeln med:‖Professor Gallagher at Boston University argues that free trade on its 

own does not bring development. Nafta was a great opportunity, but you had to build on it,‖ 

he said.‖ Detta antyder starkt att poängen journalisten vill framföra är att Mexiko inte hade 

möjligheterna eller kunskaperna att utnyttja Nafta och blev i stället utnyttjade och överkörda. 

 

 



 

6.2.3 To the North, Grumbling Over Trade 

Av Ian Austen, 7:e augusti 2009  

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: Kanada visar ett starkt missnöje över ‖Buy America‖ 
4
 som 

leder till sämre exportmöjligheter för landet. Kanadensiska företag anser inte att Nafta ger 

dem något skydd för detta. Sekundära temat: USA:s fackföreningsrörelser är för Buy 

America och framförallt är artikeln skriven från ett kanadensiskt perspektiv, där amerikanska 

röster inte blir hörda i någon större utsträckning. Artikels schematiska struktur. Rubriken: to 

the north, grumbling over trade, antyder missnöjet som kokar i Kanada. Ingressen talar om att 

missnöjet är riktat mot Buy America, men som Obama talar om i en tv-intervju ‖nothing to 

fear from the ―Buy America‖ provisions in federal stimulus bills.‖ De efterföljande styckena 

tar upp vilka konsekvenser Buy America har fått för ett antal kanadensiska företag. Ett 

lampföretag blev drabbat då svårighet att exportera lamporna till USA. ―We’ve had 

contractors call and say that they want certificates that everything is from the U.S.‖. Källorna 

i artikeln kommer främst från kritikerna av Buy America, bland annat: Cartmill ägare av ett 

lampföretag, Canadian Manufacturers and Exporters, referat från Kanadas handelsminister 

Stockwell Day att USA:s kongress riskerar vedergällning från Kanadas sida och kanadensiska 

handelsanalytiker som menar att det blir svårt att klargöra Kanadas ställning då 

kongressledamöter kan hindra detta för att inte framstå som motståndare till Buy America. 

Försvarare av Buy America: president Obama. Journalisten Austens berättelsestrategi är att 

visa missnöjet från Kanada mot ‖Buy America‖ och de konsekvenser som har uppstått på 

grund av detta, bland annat genom att ta med Cartmill ägare av ett lampföretag som har 

drabbats hårt. Fackföreningsrörelsen i USA är anhängare av Buy America eftersom det 

gynnar inhemsk handel. Samt att visa missnöjet mot att Nafta inte kan skydda Kanada mot 

dessa exportsvårigheter som drabbat vissa Kanadensiska företag. Men journalistens intervju 

med Day pekar även på att Kanadensiska kommuner och provinser inte är bundna vid ett 

internationellt handelsavtal och många av dem har också i sin tur utövat diskriminering mot 

utländska företag. Detta gillas av den kanadensiska fackföreningsrörelsen ‖Canadian Auto 

Workers‖. Den historiska bakgrund som läsaren bör vara införstådd med är kunskap kring 

Kanadas styrelsesätt, Nafta, ‖Buy America‖ och USA:s relation och inställning till Kanadas 

ekonomi. 

                                                             
4
 ―Buy America‖ ingår i ett stimulans paket som innebär att amerikanska varor ska prioriteras inom olika infrastrukturprojekt (Uchitelle 

2009).  



 

 Mikroanalys 

Den globala koherensen består av att det råder ett missnöje i Kanada över USA:s ‖Buy 

America‖ och i nästa led ifrågasättandet av Naftas existens i Kanada. USA har heller inte 

förstått omfattningen av detta missnöje som råder i Kanada. Det hela har lett till 

diskriminering från båda sidor av utländska företag. Den lokala koherensen är att trots att 

viss lagstiftning kan göras, att produkter inte får diskrimineras, är detta inte tillräckligt och 

situationen kommer förvärras ‖deadlines for stimulus financing applications make the 

problem more acute‖ säger Cartmill ägare av ett lampföretag. Missnöjet kan leda till att 

omförhandlingar kring Nafta måste göras och i sämsta fall verkställs hoten om tullskydd för 

Kanada. Närvarande implikationer i artikeln finns genom de källor journalisten väljer att ha 

med. Han vill trycka på det starka missnöjet som råder och huvudkällorna kommer från 

Cartmill, ägare av ett lampföretag som är missnöjd med Buy America och Stockwell Day, 

Kanadas handelsminister som ser USA:s Buy America som en tullskyddsvänlig ekonomisk 

konstellation och hotar med vedergällning. Den lexikala stilen i artikeln visar det starka 

missnöjet i Kanada: ―Grumbling‖, ―Nafta does not in fact offer them much protection‖, 

‖trustworthiness of the United States as a trade partner‖. ‖Protectionist measures‖, 

‖retaliatory‖ (vedergällning), ―The current feud with the United States‖. Modalitet i artikeln: 

Journalistens närvaro yttrar sig där han skriver ―many Canadian companies are finding that, 

despite the president’s assurances, Nafta does not in fact offer them much protection‖ och 

―While the dispute has attracted relatively little notice in the United States, it has reopened the 

debate in Canada about the value of Nafta and the trustworthiness of the United States as a 

trade partner.‖ I dessa citat visar journalisten tydligt att missnöjet är allvarligt och samarbetet 

mellan länderna kan komma att haverera.  

 

6.2.4 Obama Sets Immigration Changes for 2010 

Av: Ginger Thomson och Marc Lacey, 11:e augusti 2009 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: det årliga Nafta mötet mellan USA, Kanada och Mexiko i 

Guadalajara där frågor kring immigration, knarkkarteller, Buy America och Honduras krisen 

bland annat togs upp. Sekundära temat: miljöfrågorna hamnar i skymundan, får mycket liten 

plats i artikeln. Artikelns schematiska struktur. Rubriken: Obama sets immigration changes 



 

for 2010 talar om att mötet inte gav några omedelbara förändringar kring immigrationsfrågan. 

Ingressen förklarar Obamas stora begränsningar att genomföra en mångsidig reform. ‖Mr. 

Obama predicted that he would be successful but acknowledged the challenges, saying, ―I’ve 

got a lot on my plate.‖ De efterföljande styckena tar upp hur Obama ska försöka genomföra 

immigrationsreformen. Källorna i artikeln kommer i första hand från: President Obama, dels 

från ett tidigare Nafta-möte och från det pågående i Guadalajara. Kanadas premiärminister 

Stephen Harper som försvarar nya immigrationsregler för Mexikanska medborgare ‖ ―It is 

simply far too easy to make a bogus refugee claim as a way of entering the country‖.  

Mexikos president Calderón som försvarar sin kamp mot knarkkartellerna i landet:‖The 

struggle, the battle, the fight against organized crime is precisely to preserve the human rights 

of Mexican people‖. Journalisternas berättelsestrategi är att visa vilka svårigheter president 

Obama har att genomföra viktiga immigrationsreformer.  Obama beskrivs som en president 

som har en ‖packed political agenda‖ och ‖staunch opposition‖. Vidare citeras han från ett 

tidigare möte: ―I’ve got a lot on my plate.‖ He added that there would almost certainly be 

―demagogues out there who try to suggest that any form or pathway for legalization for those 

who are already in the United States is unacceptable.‖ Den historiska bakgrund som läsaren 

bör vara införstådd med är kunskap kring Nafta, immigrationsfrågan, missnöjet kring Buy 

America i Kanada, Honduras krisen, Venezuelas relation till USA och problemen med 

knarkkartellerna i Mexiko. 

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av de debatterna mellan de tre länderna, där frågor om 

immigration, ekonomi, organiserad brottslighet och Honduraskrisen tas upp och de problem 

som länderna har att enas kring dessa frågor, främst på grund av den ekonomiska krisens 

följder. Den lokala koherensen är att detta möte inte kommer att leda till några direkta 

förändringar inom huvudfrågor som immigrationen. Det är inte heller möjligt att förvänta sig 

det med tanke på världsläget. Det blir främst ett möte som handlar om att enas om att inte 

enas, ―they expressed understanding for one another’s positions and vowed to keep working 

to resolve outstanding disputes‖, förutom i Hondurasfrågan:‖If there were divisions on other 

issues, all three leaders seemed united in their support for Manuel Zelaya, the Honduran 

president who was ousted June 28 in what countries around the world have condemned as a 

coup.‖ Närvarande implikationer i artikeln är det utrymme som ges för president Obama där 

han ges alla tillfällen att försvara sig mot varför det inte kommer ske några omedelbara 



 

reformer. Han beskrivs som en president med begränsningar på grund av den ekonomiska 

krisen, men trots detta vill försöka genomföra mångsidiga reformer inom sikt. Angående 

Kanadas kritik som riktas mot USA i Buy America frågan skriver journalisterna: ―Mr. Obama 

played down the scope of the program, saying it was something he had grudgingly accepted to 

achieve the greater purpose of pumping money into America’s flailing economy.‖ Den 

lexikala stilen i artikeln: rubriken ―Obama sets immigration changes for 2010‖ visar att 

Obama vill förändra men inte omedelbart. Obamas situation:‖packed political agenda‖, 

―acknowledged the challenges‖, angående Buy America ―grudgingly accepted‖, ―Mr. Obama 

offered a spirited defense of Mr. Calderón’s efforts to rein in the drug cartels‖, ―Obama said 

unequivocally‖. ―Mr. Calderón issued his own passionate defense‖. Oenighet mellan länderna 

beskrivs som ‖divisions on other issues‖. Modalitet i artikeln: Journalisternas närvaro yttrar 

sig när de beskriver Obamas uttalanden som ‖spirited defense‖ och ―At the news conference, 

Mr. Obama said unequivocally that he would push for continuing America’s support for the 

Mexican effort‖, medan Mexikos president ger ett ‖passionate defense‖.   

 

6.2.5 Obama’s Balancing Act on U.S. Trade Policies 

Av John Harwood, 7:e februari 2010 

 Makroanalys 

Temat som dominerar i artikeln: osäkerhet och problem kring USA:s handel och 

frihandelsavtalet Nafta. Sekundära temat: handelsutvecklingen med Colombia, Panama och 

Sydkorea, fackföreningsrörelsens yttranden. Artikelns schematiska struktur. Rubriken: 

‖Obama’s Balancing Act on U.S. Trade Policies‖ talar om att Obama står och väger i USA:s 

handelspolitik. Ingressen genomsyras av denna osäkerhet och ambivalens, där Spector riktar 

sitt missnöje mot Obama. De efterföljande styckena fortsätter i det kritiska och förvirrade 

spåret. Samt att arbetstillfällen kommer att bli lidande ‖But it also undercuts Mr. Obama’s top 

priority: reducing the nation’s 9.7 percent unemployment rate. And as a result, even some 

fellow Democrats believe that Mr. Obama is leaving new jobs on the table.‖ Källorna i 

artikeln kommer från president Obama och hans rådgivare Ausan Goolsbee som avråder 

Obama från negativa uttalanden om Nafta. Kritik som riktas mot presidenten kommer bland 

annat från den demokratiske senatorn Arlen Spector, representanten Peter Roskam som riktar 

kritik mot demokraterna att stödja ‖no-cost job creation‖ som skulle bli följden av 



 

handelsavtalen. Journalistens berättelsestrategi är att peka på missnöjet riktat mot president 

Obama och handelsavtalen genom källor som Arlen Spector, Peter Roskam och Jim Bacchus. 

Samt att visa Obamas vändning i Nafta frågan, där han under sin valkampanj riktade tydlig 

kritik mot avtalet, för att sedan svänga och blir mer otydlig i frågan. Den historiska bakgrund 

som läsaren bör vara införstådd med är fackföreningsrörelsens inställning till frihandel, 

handeln med Kina, innebörden av Nafta och den ekonomiska krisens effekter på den 

amerikanska ekonomin.  

 Mikroanalys 

 

Den globala koherensen består av den osäkerhet att lösa de problem som genomsyrar 

Obamas handels- och intrikespolitik, som också lett fram till oenighet bland demokraterna. 

―You’re right, there are conflicts within and fissures within the Democratic Party‖, Mr. 

Obama acknowledged. But he remained vague on next steps.‖  Den lokala koherensen är att 

Obama inte har självförtroendet att hålla fast vid sina vallöften som bland annat innehöll 

skarp kritik mot Nafta. Detta beror till huvudsak på den ekonomiska krisen. Han vill öka 

exporten för att skapa fler arbetstillfällen, men Obama står inför ett dilemma med 

fackföreningsrörelsen, om han tillgodoser deras krav leder det till att han inte kan nå sina 

ekonomiska mål. Närvarande implikationer i artikeln är att president Obama är förvirrad och 

otydlig. Journalisten imlikerar Obamas problem med fackföreningsrörelsen ―If that 

tentativeness avoids a fight with organized labor, it may also conflict with Mr. Obama’s larger 

economic goals.‖ Journalisten riktar kritik mot Obama: ―Mr. Obama, by contrast, has sent 

mixed signals since the 2008 Democratic primaries.While candidate Obama courted blue-

collar votes by criticizing Nafta, his economic adviser Austan Goolsbee was depicted in a 

Canadian official’s government memorandum as having privately ascribed such rhetoric to 

political maneuvering.‖ Den lexikala stilen i artikeln: Spectors kritik beskrivs ‖ underscore 

the administration’s ambivalence about trade‖ och handeln med Kina citeras Spector: 

‖international banditry.‖ Journalisten avslutar artikeln med ett citat från Brilliant, 

handelsanalytiker: ―The words are encouraging, but we need action.‖ som beskriver att 

journalisten vill se Obama börja genomföra beslut. Modalitet i artikeln: Journalistens närvaro 

yttrar sig då han beskriver Obama som osäker, pressad . Journalisten skriver ‖Mr. Obama’s 

message on trade has gotten muddled.‖ och ―Like every president of the last generation, he 

has maintained the rhetorical embrace of free trade.‖ och Harwood kritiserar Obama: ‖has 

sent mixed signals‖ och ‖not moved to renegotiate Nafta‖. 



 

6.3 Sammanfattning av den kritiska diskursanalysen  

 

 

Kommentar till tabellen 1993: ‖Vi‖ är för Naftaavtalet och det finns flera nivåer av ‖Vi‖ 

och ‖de andra‖.  I New York Times görs en gränsdragning mellan källa och aktör, där 

källanvändningen består av elitkällor. Aktörer som blir påverkade av Nafta på ett negativt sätt 

ges inget källutrymme, till exempel arbetare som hotas av uppsägning eller 

fackföreningsrörelsen. Dessa grupper finns med i periferin och benämns som bland annat 

förrädare och passionerade. 

Kommentar till tabellen 2009/2010: ‖Vi‖ består av kritiker till Nafta. Här finns fortfarande 

ett glapp mellan aktör och källa även om källanvändningen är något bredare där exempelvis 

mexikanska och kanadensiska aktörer ingår. Men aktörer som 

fackföreningsmedlemmar/arbetare utesluts konsekvent från källanvändningen i New York 

Times.   

New 

York 

Times 

Vilka är ”Vi” 

och vilka är de 

”andra”? 

  

Exempel på lexikal stil. Exempel på källor Ideologisk konsensus 

som dras 

 

 
1993 Vi: anhängare av 

att Nafta-avtalet 
sluts 

 

Dom: 
motståndare till 

att Nafta-avtalet 

sluts 

 

Vi : Nafta-anhängare 
―increase U.S. exports‖,‖ modest 
economic impact‖, ―intellectual level‖, 

―advocate of free trade‖, ―succeed in 

the new world order‖,  

Dom: Nafta-motståndare 
passionerade,  ―detractors‖, ―scared to 

death‖, ―absurd calculation‖,  

cockamamie,  

Nafta-anhängare: 

professor i stadsvetenskap, 
analytiker, kongressmedlemmar, 

opinionsundersökare, 

president Clinton, ‖most studies‖ 

Nafta-motståndare: 

‖freshmanDemocrat‖, 

Ross Perot 

Genom Nafta kommer 

USA vara delaktiga i den 
nya ekonomin. USA:s 

import och löner kommer 

att öka. Nafta medför 

även förbättringar för 

Mexikos ekonomi och 

sociala reformer. 

 

 

New 

York 

Times 

Vilka är ”Vi” 

och vilka är de 

”andra” 

 

Exempel på lexikal stil. Exempel på källor 

 

Ideologisk konsensus 

som dras 

 

 

2009/ 

2010 

Vi: Vill inte vänta 
med en Nafta 

reform, är starkt 

kritiska till den 

nuvarande 

 

Dom: väntar med 

en Nafta reform. 

Anser att den 

nuvarande duger i 

nuläget. 

 
 

Vi: Nafta-kritiker:  
―Mexico is still exporting people‖,  

―unintended consequences of Nafta‖, 

―contradictions of  Nafta‖, ―global 

giants‖, ―wiping out local companies‖, 

―Nafta does not offer them much 

protection‖, ‖trustworthiness of the 

United States as a trade partner‖. 

 

Dom: Nafta-försvarare: Obama 

beskrivs i artikeln från 10 

jan.:‖willingness to be 
patient‖.―dedication to the broader 

goals‖, 7 augusti: ‖packed political 

agenda‖  

  

Vi:  advocacy‖ grupper från 
vänstern, chef över A.F.L-C.I.O, 

professorer, advokater, 

demokratisk senator, 

Kanadensiska företagsägare, 

handelsanalytiker,  Jesús 

Palomino, chef över Intels design 

centrum i Guadalajara 

 

Dom: (Obama), rådgivare 

Axelrod, 

Rahm Emanuel Vita Husets 
stabschef,  Mexikanska 

ekonomer,bland annat Gerardo 

Esquivel 

 

Det är komplicerat för 
Obama att genomföra 

Nafta reformer i den 

ekonomiska krisen som 

råder. Nafta är som det ser 

ut i dag är ett stort 

misslyckande. 

 



 

6.4 Inramning av New York Times artiklar  

 

Kommentar till 1993 års inramning av Nafta: problemdefinitionen består av att Mexiko 

och USA befinner sig i en ekonomisk kris, samt att det finns en stark okunskap om Nafta i 

USA. Den liberala marknadssynen, där frihandel ses som lösningen på ekonomiska och 

sociala problem styr den dominerande inramningen i samtliga artiklar. 

New York 

Times 

1993 

Ett speciellt 

problem upp-

märksammas 

och definieras. 

En tolkning av orsaken 

till detta problem 

 

En moralisk 

utvärdering sker 

 

1. Förslag till åtgärder för att lösa  

problemet.  

 

2. Den dominerande inramningen 
 

2:a juli 
 

 

 

 

 

Mexiko är i en 

djup ekonomisk 

kris och om 

frihandelsavtalet 

skjuts upp kan det 

också hota det 

Mexikanska valet 

1994.  

 

Salinas har fått offra 

mycket genom sin pakt 

med USA och Kanada där 

han har tillåtit utländskt 

kapital flöda i landet. 

Oppositionen i Mexiko 

kan vinna valet och då 

hamnar avtalet i osäkra 

händer. Nafta leder till 

förbättringar inom det 

sociala och det 

ekonomiska området. 

1. Mexiko behöver Nafta för att kunna 

utveckla och förbättra ekonomiska och 

sociala reformer. 

 

2. liberal marknadssyn där frihandel 

(Nafta) är nyckeln till framgång. 

12:e juli 
 

 

 

Många amerikaner 
saknar kunskap 

eller aldrig hört 

talas om Nafta. 

President Clinton har inte 
gått ut med så mycket 

information om Nafta pga. 

domstolsbeslutet kring 

miljön. 

Okunskap öppnar upp för 
Nafta förespråkare. 

Det är positivt då 

kampanjen blir smalare 

och inriktade på 

opinionsmakare i stället 

för den stora massan. 

1. Medborgare är inte motståndare till 
Nafta, utan okunniga och ovetande. Nafta 

kommer att skapa en gigantisk marknad. 

 

2. liberal marknadssyn, låt experterna sköta 

ekonomin 

 

 

25:e juli 
 

Både anhängare 

och motståndare 

kommer med 

överdrivna 

påståenden om 

Nafta 
 

 

Nafta debatten har varit 

överhettad och behöver 

kylas ned. 

Journalisten vill dämpa 

oron genom att visa att 

Nafta inte kommer att 

påverka nämnvärt genom 

hänvisning till studier och 

statsanställda. 

1. Nafta kommer att gagna USA i det långa 

loppet. 

 

2. liberal marknadssyn där Nafta ingår som 

ett framgångsrecept. 

15:e 

september 

 

Problemet är 

Naftas motståndare 

som beskrivs som 

passionerade och 

kan inte föra 

debatten på en 

intellektuell nivå. 

Fackföreningsmedlemmar 

är rädda och ser avtalet 

som ett hot mot USA och 

deras arbeten. 

 

Clinton är intelligent och 

resonabel. Motståndarna 

känner sig hotade och har 

en kortsiktig rädsla inför 

avtalet. 

1. Nafta är nödvändigt för USA:s 

ekonomiska framtid 

 

2. genom bland annat stereotypifiering av 

fackföreningsmedlemmar visar artikeln att 

den liberala marknadssynen med frihandel 

ska styra. 

 

 

 

 



 

 

Kommentar till 2009/2010 års inramning av Nafta: problemdefinitionen fokuserar på 

president Obama och den ekonomiska krisen. Den dominerande inramningen består av en 

liberal marknadssyn som är för frihandeln på ett ideologiskt plan, men samtidigt riktar den 

skarp kritik mot Nafta som behöver genomgå reformer. 

New York 

Times 

2009/ 2010 

Ett speciellt 

problem upp-

märksammas 

och definieras. 

En tolkning av orsaken 

till detta problem 

 

En moralisk 

utvärdering sker 

 

1. Förslag till åtgärder för att lösa  

problemet.  

 

2. Den dominerande inramningen  
 

 

10:e januari 
 

 

 

 

Obamas 

svårigheter att 
infria sina 

vallöften. 

Den ekonomiska krisen 

bromsar upp Obamas 
möjligheter till ekonomiska 

löften, däribland 

omförhandling av Nafta. 

Obama gör vad han kan 

under de svåra 
ekonomiska 

förutsättningar som råder 

och kommer att handla 

försiktigt och prioritera 

arbeten. 

1. Obama kommer att behålla Nafta och 

inte ge vika för fackföreningsrörelsen. 
Krisen leder till att han kan dra ner på 

takten av sina reformer vilket är positivt, 

han ska inte ta för snabba beslut.                                     

2. försiktighet inför Nafa, men fortfarande 

en ekonomiskt liberal marknadssyn.  

 

23:e mars 
 

Nafta har lett till 

att Mexiko fått det 
sämre, utnyttjas av 

USA som 

konkurrerat ut 

lokala företag. 

Pga. Nafta: ökning av 

emmigrationen till USA, 
jordbrukarnas försämrade 

läge och industrins kamp 

mot globaliseringen och 

Kinas intåg på 

exportmarknaden. 

Naftas resultat är ett 

misslyckande. Mexiko 
hade inte möjligheterna 

eller kunskaperna att 

utnyttja Nafta och blev i 

stället utnyttjade och 

överkörda. 

1. Mexiko har försämrats pga.Nafta, som 

exempel är Guadalajara, den teknologiska 
basen i landet som fanns innan Nafta och 

hade då större möjligheter att utvecklas 

utan att bli utkonkurrerade av globala 

företag. Nafta behöver därför 

omstruktureras.  

2. Här sker en kritisk inramning av Nafta, 

den liberala marknadssynen behöver 

omförhandlas samt villkoren för frihandel.  

 

7:e augusti Kanada är missnöjt 

över sämre 

exportmöjligheter 

för landet. Ser inte 

nyttan med Nafta. 

‖Buy America‖ är orsaken 

till den sämre exporten för 

Kanada. 

Konflikten har lett till 

diskriminering från båda 

länderna av utländska 

företag. Missnöjet är 

allvarligt och Nafta-

samarbetet mellan 

länderna kan komma att 

haverera 

1. Nafta måste ge mer skydd till 

Kanadensiska företag för att konflikten ska 

lösas. 

2. kritisk inramning av Nafta, synen på 

frihandel måste omförhandlas. 

11:e augusti Problem för 

Obama att 

genomföra en 

immigrationsrefor
m inom Nafta. 

Orsaken är den globala 

ekonomiska krisen. 

Möte leder inte till några 

förändringar för 

huvudfrågor som 

immigrationen  

1. Obama vill förändra men inte 

omedelbart. Länderna enas om att inte 

enas, förutom i Hondurasfrågan.                                         

2. Den liberala marknadssynen är i kris och 

reformer inom Nafta måste göras. 

2010     

7:e februari Osäkerhet och 
problem kring 

USA:s handel och 

Nafta. 

Osäkerhet och ambivalens 
att lösa de problem som 

genomsyrar Obamas 

handels- och 

intrikespolitik. Samt den 

ekonomiska krisen. 

Obama är förvirrad och 
otydlig.  Han har inte 

självförtroendet att hålla 

fast vid sina vallöften som 

bland annat innehöll skarp 

kritik mot Nafta. 

1. Obama behöver börja agera – konkret 
och rationellt. 

2. förhandlingar och reformer inom Nafta 

måste göras inom kort. 

 



 

7. Slutsats  

 

Slutsatsen disponeras på följande sätt: den börjar med att jämföra inramningen av Nafta under 

åren 1993 och 2009/2010 som följs av en jämförelse av konsensusideologin i artiklarna från 

samma nedslag. 

 

7.1 En jämförelse av New York Times inramning av Nafta 1993 och 2009/2010 

 

Problemdefinitionen 1993 speglar ett Mexiko i djup ekonomisk- och social kris och ett USA 

som brottas med lågkonjunktur, hög arbetslöshet och stora mexikanska immigrationsvågor. 

Problemet ligger främst i den okunnighet och rädsla som genomsyrar den amerikanska 

befolkningens inställning till Nafta. Entman skriver att inramningen av nyheter sällan 

innehåller flera lösningar eller moraliska utvärderingar (Entman 1993). Så är inte heller fallet 

här, utan det ges ett enhälligt förslag till att lösa problemet i artiklarna från 1993, nämligen att 

ansluta sig till Nafta. Den moraliska utvärderingen består i att USA:s medborgare inte 

behöver oroa sig inför Naftabeslutet, utan kan lämna över det till den ekonomiska expertisen. 

Gitlin skriver att det är repetition genom den dagliga nyhetsdiskursen som ramen kommer att 

uppfattas som något naturligt (Gitlin ur: Allan 2004:58). I artiklarna finns en genomgående 

repetition av den dominerande inramningen som består av en liberal marknadssyn där 

frihandel ses som det främsta framgångsreceptet. Entman skriver att många nyhetstexter 

består av både homogena och konkurrerande inramningar (Enman 1993). Av de undersökta 

artiklarna från 1993 finns inga konkurrerande ramar, utan ramarna är homogena. Genom 

‖salience‖ repeteras den dominerande ramen genom nyhetsdiskursen.‖Salience‖ innebär att 

göra en händelse mer framträdande och iögonfallande (Entman 1993). 

Kommunikationssubjekten i artiklarna består av att få Nafta och synen på frihandel verka som 

en enkel och icke ifrågasättande lösning på USA:s och Mexikos ekonomiska och sociala 

problem. Till exempel är:‖do-or-die date (DePalma 1993)‖ och ―succeed in the new world 

order (Ibid)‖. Referenser till elitpersoner och USA som elitnation genomsyrar artiklarna, för 

att underbygga argumenten presenteras en mängd ‖fakta‖ i artiklarna. Exempel på detta 

bygger artikeln från 12/7 1993 på en undersökning där endast 1363 personer ingått, men 

artikelns inramning består av att nästan halva USA inte har hört talas om Nafta. 

Konfliktaspekten mellan Naftamotståndare och Naftaanhängare står i fokus, där 

motståndarnas epitet är stereotypiska och fördomsfulla. Van Gorp skriver att på grund av 



 

journalisters rutiner prioriteras vissa ramar framför andra (van Gorp 2007). På tidningen New 

York Times styr uppenbarligen den marknadsliberala ramen efter vad den dominerande 

inramningen av Nafta visar, men det är viktigt att påpeka att den kulturella kontexten också 

innehar en central betydelse. Både van Dijk och Van Gorp skriver om vikten att integrera 

kultur och makt i framing-forskningen (Van Dijk 1993,Van Gorp 2007). New York Times 

låter inte fackföreningsrörelsen ta plats i artiklarna och det beror på motsatsförhållandet 

mellan fackföreningsrörelsen och frihandel som är kulturellt betingat. Främsta skälet till 

fackföreningsrörelsens inställning är deras oro inför sina medlemmars arbeten då frihandeln 

kan konkurrera ut dem.  Problemdefinitionen 2009/2010 fokuserar på president Obama och 

den ekonomiska krisen som drabbat USA mycket hårt. Problemet är Obamas osäkerhet och 

ambivalens inför att genomföra viktiga och nödvändiga reformer inom Nafta. Dessa krävs 

enligt inramningen för att få kontroll över Mexikanska immigrationsvågor, USA:s höga 

arbetslöshet (som delvis beror på att mexikanska arbetare med sin låga timlön utkonkurrerar 

amerikanska arbetare) och utarmning av Mexikanska företag och lantbruk. Problem finns 

också i Kanada som börjar tvivla på Nafta, främst på grund av ‖Buy America‖. Inramningen 

av Nafta innehåller inte en lika enhällig och homogen lösning som under 1993. Här finns det 

nu konkurrerande ramar och två lösningar presenteras: den första är att Obama ska ta det 

försiktigt med Naftareformer (10/1 2009) och den andra lösningen är att presidenten måste 

börja agera och omförhandla Nafta (23/3, 7/8, 11/8 2009 och 7/2 2010).  Men den moraliska 

utvärderingen är delvis homogen, där samtliga artiklar ändå är överens om att frihandel kan 

vara något positivt, men att Nafta behöver nya reformer. Kommunikationssubjekten i 

artiklarna skiljer sig från 1993 då de elitistiska elementen dominerade med referenser till 

elitpersoner och elitnationen USA. Dessa har kraftigt reducerats i artiklarna från 2009/2010. 

Nu finns det fler personliga inslag i artiklarna där kanadensiska och mexikanska röster blir 

hörda. Det finns precis som i 1993 års artiklar en mängd negativa inslag till exempel att 

poängtera Obama och hans stabs osäkerhet inför Nafta: ‖administration’s ambivalence about 

trade (Harwood 2010).‖ och ‖mixed signals‖ (Ibid). Konflikten och enkelheten ligger till 

skillnad från 1993 i en gråzon, det är inte lika enkelspårigt att läsa av lösningen på problemet. 

Den dominerande inramningen består fortfarande av en liberal marknadssyn som är för 

frihandeln på ett ideologiskt plan, men som nu ställer sig mycket kritisk till Naftas 

utformning.  

 

 

 



 

7.2  En jämförelse av den ideologiska konsensus som dras 1993 och 2009/2010 

 

Fowler skriver att relationen mellan press och stat är mycket viktig i konsensusideologins 

bevarande och att detta syns främst på källanvändningen (Fowler 1991). Detta syns tydligt i 

källanvändningen 1993 som nästan enbart består av politiker och statsanställda inom 

samhällseliten som dessutom är för Naftaavtalet. Hallin skriver om den avvikande sfären, där 

de politiker som inte anses ha något nyhetsvärde ingår (Hallin ur: Balnaves, Helmeryk Donald 

& Shoesmith 2009:63f). Källanvändningen 1993 stämmer överens med vad Hallin skriver, att 

en gränsdragning mellan anhängare och motståndare till Nafta görs. Motståndarna exkluderas 

i högsta grad på grund av att de ifrågasätter den politiska konsensus som råder. Denna 

gränsdragning skriver Fowler och van Dijk om, när de nämner att konsensusideologin är 

starkt alienerande och skapar ett Vi och ‖de andra‖-tänkande i media och att det finns en 

strategi, en uppsättning värderingar, inte fakta som framhäver ‖Vi‖ som positivt och ‖De 

andra‖ som negativt. (Fowler 1991,van Dijk 2006). Denna gränsdragning är mycket tydlig i 

1993: års artiklar, till exempel tillskrivs ‖Vi‖-sidan följande värderingar: intellektuella, 

förnuftiga och sakliga och ‖De Andra‖ där bland annat fackföreningsrörelsen ingår ses som en 

massa och mindre viktiga och ges inget källutrymme, just detta skriver också Fowler om att 

fackföreningsrörelsen blir en stigmatiserad grupp (Fowler 1991:52ff). Dessa tillskrivs 

värderingar som: passionerade, rädda och ointelligenta. Det blir extra tydligt när politikern 

Ross Perot i artikeln från 25/7 1993 tillskrivs som en mindre vetande person som kommer 

med rövarhistorier och felaktiga faktauppgifter.  Det är intressant att se vilken liten plats 

nyheten om att en majoritet inom det demokratiska partiet faktiskt röstade mot förslaget. Om 

detta nämns endast i korthet i artikeln från 15/9 1993. Dessa politiker avfärdas i artikeln med 

att ha en kortsiktig rädsla inför avtalet och känna solidaritet med fackföreningsrörelsen. Van 

Dijk skriver om att se huruvida journalisten talar som en medlem av en social grupp för att 

analysera ideologi inom diskursen (Van Dijk 2006). I artiklarna från 1993 finns en klar och 

tydlig journalistisk röst som kommer från den elitistiska sociala samhällsgruppen.  Den 

gränssättning som jag ovan har redovisat styrs naturligtvis av det kapitalistiska synsätt som 

genomsyrar gränsdragningarna och som motiverar varför kritikerna till Nafta utesluts, 

däribland fackföreningsrörelsen. Konsensusideologin är inte lika självklar i artiklarna från 

2009/2010. Artiklarna skiljer sig åt och gränsdragningen mellan ‖Vi‖ och ‖de andra‖ är inte 

längre lika tydlig. De aktörer som tidigare hade uteslutande majoritet i källanvändningen, 

nämligen den segmenterade politisk elit som tillhörde Naftaförespråkarna, har nu nästan 

uteslutande fått kliva åt sidan.  Det finns fortfarande en elitistisk källanvändning med hög 



 

andel politiker och statsanställda representerat, men nu får de kritiska Nafta-rösterna ett 

bredare och mer respekterat utrymme. I stället för att buntas ihop och beskrivas som 

ointelligenta, får vissa aktörer träda fram och göra sin röst hörd. Till exempels kommer 

företrädare från företag i Mexiko och Kanada och latinamerikanska organisationer fram i 

mycket högre grad än under 1993 då de knappast var synliga. I artiklarna från 2009/2010 

finns ett ‖Vi‖ som anser att Nafta är ett misslyckande som lett fram till kraftiga försämringar 

för de tre medlemsländerna. Detta gäller framförallt för Mexiko, som har utarmats av 

emigration och konkurs på grund av konkurrens från globala företag, däribland amerikanska. 

Bland ‖De andra‖, som ingår i den avvikande sfären är fortfarande fackföreningsrörelsen och 

amerikanska arbetare som ges mycket litet utrymme i artiklarna, de svävar fortfarande i 

periferin. Det kan verka förvånande med tanke på att journalistens sociala representation har 

plockat ut annorlunda kulturella värderingar 2009/2010 som passar gruppens syfte, till 

exempel solidaritet och en jämlikhetstanke med Mexikanska och Kanadensiska företag och 

arbetare som inte fanns i 1993 års artiklar då det främst handlade om stormaktsideologiska 

värderingar. Journalisterna väljer trots detta att inte plocka in ideologiska värderingar som 

lyfter fram aktörer från fackföreningsrörelsen på ett positivt sätt. Men jag hävdar att det inte 

är speciellt anmärkningsvärt eftersom Fowler skriver att nyheter prioriterar det kapitalistiska 

synsättet och skapar en tydlig gränssättning mot antikapitalistiska krafter som socialismen och 

fackföreningsrörelsen (Fowler 1991).  Detta kapitalistiska synsätt råder alltså i högsta grad 

också under 2009/2010, även om det är något nedtonat. Inom den kontroversiella sfären finns 

Obamas rådgivare Axelrod och delvis Obama själv, där han kritiseras för att ha svängt i Nafta 

frågan. Mycket har hänt under de 15 år artiklarna har mellan sig, det är en ny tid 2009/2010, 

världen ser annorlunda ut mot 1993, då det Kalla Krigets dagar fortfarande låg färskt i minnet 

och Internet ett okänt begrepp för många. USA har utkämpat flera krig under dessa 15 år, 

förödande terroristattacker och miljökatastrofer har präglat 2000-talet. Trots att aktörer från 

fackföreningsrörelsen och arbetare fortfarande utesluts från källanvändningen är min 

förhoppning att 2009/2010 års artiklar ändå är ett tecken på att den nya tiden har lett fram till 

en ödmjukare, mindre cynisk och kapitalistiskt styrd amerikansk journalistik, som låter de 

stigmatiserade grupperna ta ett större medialt utrymme. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning  

En komparativ analys av Nafta inramningen i New York Times och av Mexicos största 

dagstidningar ‖La Jornada‖ som ligger på den politiska vänsterkanten. 
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