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Abstract 
 
Title: Black and White in the Class Journey of the U.S. Health Care Reform – A comparative 
study of the American Health Care Reform in the Daily Press of USA and Sweden.  
 
Motivation: The aim of this study has been to conduct a comparative study concerning how 
race, ethnicity and class is represented in American contrary to Swedish daily press and from 
there on to explore and explain similarities and differences that have been found in the material.  
 
Problem statement: 

• How is race, ethnicity and class represented in American contrary Swedish daily press? 

• What are the similarities and differences between the countries’ daily news flow? 
• What causes the similiarities and differences to achieve their current form? 

Material: The material which has been the subject of this study consists of eight articles – four 
American articles (USA Today) and four Swedish articles (Dagens Nyheter). The material has 
been elected to meet certain criterias and mainly discusses the effects the health care reform will 
have on the American population.  
 
Approach: The material has been approached by using theories concerned with race, ethnicity, 
class and framing. The method used to analyze the material was Critical Discourse Analysis 
(CDA).  
 
Results: The results shows significant similarities, although mainly differences, between the 
countries’ daily news flow. The working class is offered limited space in American as well as 
Swedish newspaper reporting. Class is used as a tool to categorize the figurants in the material 
and to give them certain authority. The authority given is demonstrated by the allowance of 
drawing conclusions, something which is restriced to the capitalist class and upper middle class. 
The occurence of race and ethnicity differs and is only perceivable in Swedish media. The 
American articles appear more detailed in describing pros and cons with the health care reform 
while the Swedish articles mainly describe the negative effects of the current health care system.  
 
Conclusion: Swedish press invokes the ethnicity concept in correlation with non-whites. The 
race concept is invoked in correlation with the white race’s raceless power. The reason could be 
that ethnicity is not rated as rasism and has retrieved a positive affirmative, although it does 
reinforce the concept of portraying only non-whites as poor. It has been found unlikely that 
American press does not correlate with neither race nor ethnicity because they simply have not 
interviewed non-white people. The similarities are thought to be a result of Western similarities 
and differences are results of political and cultural national differences. 
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1. Forskningsområde 

Media förmedlar dagligen information om händelser på global, nationell och lokal nivå. En 

händelse som haft inverkan på och som det rapporterats om på samtliga nivåer är 

antagandet av den amerikanska sjukvårdsreformen den 23 mars 2010, under president 

Barack Obamas administration. I följande undersökning har rapporteringen av 

sjukvårdsreformen studerats. Den amerikanska politiken är inte bara en fråga om 

amerikansk inrikespolitik. Beslut som tas i huvudstaden Washington DC får inte bara 

efterverkningar på nationell och lokal nivå, utan på hela den globala arenan. Således 

existerar intresset för vad den amerikanska politiken tar för sig också utanför de nationella 

landsgränserna. 
 
Föresatsen med undersökningen har varit att utröna och förklara skillnader mellan svensk 

och amerikansk rapportering om sjukvårdsreformen gällande framställningen av ras, 

etnicitet och klass. Som politisk företeelse är sjukvårdsreformen speciellt intressant att 

undersöka då reformens ambition är att påverka den amerikanska befolkningens 

levnadsstandard och livskvalité. Generellt sett, både i Sverige och USA, avspeglar sjukvård 

i många fall en människas ekonomiska och sociala status. Rika och personer med hög 

status får bättre vård, fattiga eller personer med låg status får sämre. 
 
Vidare behöver inte avsikten hos en undersökning vara mer komplicerad än att vilja belysa de 

fall och områden där ojämlikhet förekommer. Samhällets orättvisor bör alltid vara av vikt för 

forskning och vetenskapligt kunnande. Medias rapportering av ras, etnicitet och klass är ett av de 

områden där vissa samhällsgrupper prioriteras och andra får stå utanför. Rapporteringen kring 

kampanjen War on Poverty som lanserades av president Lyndon B. Johnson 1964 är ett tydligt 

exempel på hur media kan skifta i rapportering och inramning avseende ras, etnicitet och klass. 

När fattigdom började granskas på ett mer kritiskt sätt och i en mer negativ ton, kom 

rapporteringen främst att handla om den svarta befolkningen (Gilens, 2004: 48-49). Media 

bedriver en dold maktutövning när samhällsfenomen återges “på ett specifikt vinklat sätt, medan 

alternativa betraktelsesätt helt trängs undan” (Bergström & Boréus, 2005: 14). En utvärdering av 

massmedias innehåll blir då en värdefull uppgift att ta sig an. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Undersökningens avsikt har varit att genomföra en kvalitativt komparativ studie mellan 

svensk och amerikansk dagspressrapportering av den amerikanska sjukvårdsreformen. Mer 

specifikt har intresset varit att jämföra hur ras, etnicitet och klass framställs i Dagens 

Nyheter respektive USA Today samt att undersöka och förklara eventuella skillnader 

mellan dessa två tidningar. Syftet utmynnade då i följande frågeställningar: 
• Hur framställs ras, etnicitet och klass i rapporteringen av den amerikanska 

sjukvårdsreformen i svensk respektive amerikansk dagspress? 

 
– Vilka är likheterna och skillnaderna i ländernas dagsrapportering? 
– Varför ser likheterna och skillnaderna ut som de gör? 

 

1.2 Materialval och avgränsning 
Materialet som analyserats i denna undersökning har hämtats från amerikansk respektive svensk 

dagspress, närmare bestämt USA Today och Dagens Nyheter (DN). Valet av tidningar baseras på 

att dessa utgör de större tidningarna i respektive land. USA Today är en nyhetstidning som 

startades 1982 och den första amerikanska riksspridda tidningen. Tidningen har med sina korta 

artiklar, många bilder, diagram och kartor haft inverkan på tidningar över hela världen. År 2008 

låg tidningens nationella upplaga på 2,3 miljoner exemplar (www.ne.se). DN är Sveriges största 

morgontidning och har en stor utrikesredaktion varför valet föll på denna tidning som svensk 

representant. 
 
Enligt Audit Bureau of Circulation har Wall Street Journal (WSJ) i dagsläget en större 

cirkulation än USA Today (www.accessabc.com). Då WSJ tar ut en avgift för att läsa online-

upplagan, vilket USA Today inte gör, och dessutom vid sökning i Google News Archive hade 

publicerat färre artiklar om sjukvårdsreformen än USA Today (26 jämfört med 200 artiklar under 

perioden 2009-08-01 - 2010-04-01) föll valet på USA Today som amerikansk dagstidning. 
 
Materialsökningen av DN-artiklar utgick främst ifrån artikeldatabasen mediarkivet.se. För 

sökningen av artiklar från USA Today användes Google News Archive samt USA Todays egen 

hemsida. Via Google News Archive upptäcktes att den mest omfattande rapporteringen avseende 

sjukvårdsreformen ägde rum i augusti 2009 varav 1 augusti 2009 valdes som startdatum för 

tidsperioden. Slutdatum sattes till 1 april 2010, en vecka efter att sjukvårdsreformen antagits. 
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Sökord som användes för de svenska artiklarna var: sjukvårdsreform (77 träffar), Obamacare 

(2), sjukreform (2) och vårdreform (15). Sökord som användes för de amerikanska artiklarna var: 

health care reform (200), health reform (210), health insurance reform (122), Obamacare (5) 

och Patient Protection and Affordable Care Act (1).  
 
För att passa en komparativ undersökning består materialet av fyra svenska och fyra amerikanska 

artiklar tillhörande reportage- och nyhetsgenren. Innehållsmässigt har samtliga artiklar fokus på 

sjukvårdsreformens effekter och hur den påverkar olika delar av det amerikanska folket och 

samhället. Nedan följer en fullständig översikt av artiklarnas rubrik och publiceringsdatum: 
 
Dagens Nyheter 
A1. “Abortstrid hotar vårdreform i USA” (2010-01-21) 
A2. “Slutstrid om vården inleds i USA” (2009-12-21) 
A3. “Många nöjda trots krav på vårdreform” (2010-02-25) 
A4. “Obamas vårdplan möts av folkstorm” (2009-08-13) 
 
USA Today 

A5. “Small-business owners unclear on health care impact” (2010-03-22) 
A6. “New baseline of opinion on health care” (2009-11-23) 
A7.  “Health care expansion plan could strain states” (2009-10-19) 
A8. “Debate rages over public option” (2009-10-22) 
 
Artiklarna som utgör materialet är en blandning av nyhetsartiklar och reportage, men behandlar 

alla sjukvårdsreformens effekter för den amerikanska befolkningen. Detta på grund av att artiklar 

med dessa kriterier hade större relevans för undersökningens syfte. Artiklar som endast 

behandlade politiska voteringar eller dylika ämnen valdes bort då detta avgjordes som irrelevant 

för frågeställningarna. Att främsta fokus lades på artikelns innehåll och inte genre (notis, 

nyhetsartikel, reportage o.s.v.) resulterade i en blandning av längre reportage och kortare 

nyhetsartiklar. En genre som aktivt valdes bort var opinionsartiklar – ledarartiklar och krönikor – 

trots att vissa texter inom denna genre stämde in på urvalskriterierna. Ledarartiklar är starkt 

influerade av tidningens politiska läggning samt författarens personliga opinion och det faller 

utanför denna undersöknings ramar att gå in närmare på hur ledarsidornas rapportering sett ut. 

En optimal nyhetsartikel är neutral och “objektiv” i den mening objektivitet är möjligt. 
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Reportage är på samma sätt objektiva, men texterna är mer djupgående, målande och detaljrika. 
 
Med tanke på urvalskriterierna upplevdes ett visst problem med att få ihop ett tillräckligt antal 

adekvata artiklar. En stor del av det material som publicerats gällande sjukvårdsreformen 

behandlade nämligen politiska voteringar och dylika ämnen. Därför representerar materialet en 

stor del av de artiklar som matchade kriterierna. Det slutgiltiga antalet behöver dock inte anses 

vara en nackdel i denna undersökning då det möjliggjort en analys som kunnat gå mer på djupet 

än vad som varit möjligt med ett större material. 
 

1.3 Bakgrund 
En allmän sjukvårdsreform var ett av Barack Obamas viktigaste vallöften under 

presidentkampanjen 2008. Flertalet föregående presidenter har under årtionden brottats med den 

ineffektiva och dyra amerikanska sjukvårdsapparaten. Efter att Obama tillträdde presidentposten 

överlämnade han ansvaret för utformande och färdigställande av en sjukvårdsreform till 

kongressen. Detta ledde till en utdragen debatt i både representanthuset och senaten, men också 

runt om i hela USA. Framförallt skapade förslaget om att tillföra sjukvårdsreformen ett statligt 

försäkringsalternativ – ”public option” – väldig kontrovers (www.ne.se/usa). 
 
I november 2009 röstade representanthuset igenom en av versionerna av reformen. Senaten 

antog vid julaftonen en viss modifierad version av representanthusets reformförslag. När det 

demokratiska partiet förlorade majoriteten i senaten januari 2010 blev detta en öppning för 

republikanerna som nu fick möjlighet att stoppa reformförslaget som representanthuset och 

senaten antagit respektive version av. Genom en kraftansträngning drev Obama igenom 

sjukvårdsreformen, utan public option, och den antogs slutligen i mars 2010, vilket skedde efter 

att representanthuset godtagit senatens version av reformen (www.ne.se/usa). Reformen, som 

namngavs till Patient Protection and Affordable Care Act, är avsedd att täcka en större del av 

USA:s dryga 46 miljoner invånare som i dag går oförsäkrade (www.cdc.gov) och varken 

omfattas av de statliga programmen Medicare och Medicaid. Sjukvårdsreformen innebär en 

utökning av dessa program. Medicaid – som innan endast omfattade enskilda fattiga som har 

barn att ta hand om – kommer omfatta även enskilda fattiga utan barn. Medicare – som omfattar 

äldre över 65 års ålder och handikappade under 65 samt personer med kronisk njursvikt – 

kommer också att utökas. En förändring inom detta program som verkställdes redan januari 2011 

var ett högkostnadsskydd som ger 50 % rabatt på mediciner av kända märken (brand-name 
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drugs) samt 7 % rabatt på lågprisläkemedel. I övrigt ska de allra flesta förändringar ha verkställts 

2014 (www.healthcare.gov). Sjukvårdsreformen innebär även att enskilda och familjer som 

tjänar 133-400 % av fattigdomsgränsen kommer erbjudas möjlighet att köpa försäkringar till 

rabatterat pris. Inkomstnivån för en familj på fyra personer skulle i detta fall ligga mellan cirka 

29 000 och 88 000 dollar per år (www.cms.gov). Även mindre företag har möjlighet att ta del av 

dessa program för att kunna förse sina anställda med sjukförsäkring (www.irs.gov). 
 
Enligt Central Intelligence Agency (CIA):s The World Factbook består de största grupperna av 

USA:s befolkning av 79,96 % vita, 12,85 % svarta, 4,43 % asiater och 0,97 % nordamerikanska 

indianer inklusive Alaskas ursprungsbefolkning. Siffrorna är uppskattade år 2007 (www.cia.gov 

2011-03-22). Nationalencyklopedins befolkningsstatistik beräknade år 2008 att den amerikanska 

befolkningen bestod av 83 % vita. Den icke-vita andelen (17 %) utgörs av svarta (13 %), 

indianer (0,8 %) och asiater (4 %) (www.ne.se 2011-03-24). Enligt U.S. Census Bureau (den 

myndighet som sköter folkräkningen) låg 14,3 % amerikaner under fattigdomsnivån år 2009, 

vilket i antal innebär 43,6 miljoner människor. Jämfört med 2008 skedde den största ökningen av 

fattigdom bland den latinamerikanska befolkningen, följt av den svarta och därefter vita och 

asiater i nedstigande ordning (www.census.gov). 
 

1.3.1 Tidigare forskning 
Området som i denna studie kommer undersökas är så pass nytt att det inte finns mycket 

tidigare forskning att tillgå. Vid sökningar i olika databaser (uppsatser.se, diva-portal.org 

och libris.kb.se) har endast en relevant uppsats hittats som behandlar sjukvårdsreformen. 

Uppsatsen är en C-uppsats i statsvetenskap från 2010 (Verklighet eller en politisk illusion? 

En studie av den svenska pressens syn på sjukförsäkringsreformen i USA). Den har dock en 

deskriptiv ambition vars främsta syfte är att utreda om den svenska pressen framställer 

sjukvårdsreformen som avgörande för den amerikanska populationens möjlighet att erhålla 

sjukvård. Då detta inte överensstämmer med vårt syfte anser vi att denna uppsats inte faller 

inom ramarna för vårt forskningsområde. 
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2 Teori 
Den kritiska diskursanalysen som vald metod svarar för att denna undersökning fogar sig till ett 

kritiskt teori-perspektiv. Nedan kommer begrepp som ras, etnicitet och klass beskrivas. För att 

knyta ihop dessa och se hur media konstruerar och reproducerar föreställningar om begreppen 

har framing fungerat som ansats. Den teori som har anknytning till den kritiska diskursanalysen 

kommer att presenteras som en inledning till metoddelen, detta för att mer komma i sitt rätta 

sammanhang. 
 
2.1 Framing 
Att rama in någonting är enligt Robert Entman att välja vissa delar av en uppfattad verklighet 

och att ge dessa en framträdande position i en kommunikativ text, för att på något sätt främja en 

viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk summering och/eller rekommenderat sätt att 

bemöta eller behandla händelsen som beskrivs i texten. Framing involverar därför främst 

begreppen “selection and salience” (Entman, 1993:52). Ramar (frames) framhäver alltså vissa 

delar av informationen kring ett visst ämne och upphöjer dessa till en framträdande position. Den 

framträdande positionen innebär att just den delen av information blir mer märkbar, betydelsefull 

och minnesvärd för publiken (Entman, 1993:53). 
 
Inom nyhetsproduktion handlar framing om hur journalister formar nyhetsinnehållet till att passa 

redan kända ramar och dolda meningsstrukturer, men också om hur publiken anammar dessa 

ramar och ser världen på ett liknande sätt som journalisterna gör (van Gorp, 2007:61). van Gorp 

menar att framing till stor del är beroende av kulturen som omgärdar nyhetsproduktionen. Därför 

kommer en individs tolkning av nyhetsmaterialet inte bara bero på dennes personliga värderingar 

och erfarenheter (även om dessa självklart också spelar roll) utan guidas även av olika kulturella 

processer (van Gorp, 2007:62-63). Då journalisten är en del av denna kulturella process innebär 

det att journalisten inte bara levererar en definition, förklaring, problematisering och utvärdering 

av händelsen, utan även en möjlig tolkning som läsaren kan välja att ta till sig (van Gorp, 

2007:65). 
 
I denna undersökning utgör framing en utgångs- och samlingspunkt för teorierna om ras, 

etnicitet och klass. Vad framing tillför är ett antagande om att varje ord, mening och poängtering 

av vissa fenomen är ett medvetet val från journalistens sida. Att alla element i texten är valda 

med en tanke bakom – att passa in i ramen som artikeln vill förmedla. Denna teori går väl ihop 
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med den kritiska diskursanalysen som också tittar på bland annat den lexikala stilen i en artikel. 
 
2.2 Ras respektive etnicitet 
Det bör även nämnas att undersökningen inte har begränsats till att framföra endast ett av 

begreppen ras och etnicitet, utan istället använt båda eftersom de framställs olika i litteraturen 

och de facto innebär skilda saker. I denna undersökning har ras- respektive etnicitetsbegreppen 

använts åtskilt vilket det redogörs för i detta avsnitt. 
 
2.2.1 Den socialt konstruerade rasen 
Rasbegreppet är mycket komplext och inte minst väldigt kontroversiellt med tanke på att 

begreppet är så intimt förknippat med antagandet att det finns biologiskt definierade rasgrupper 

bland människor. Rasideologier är historiskt och geografiskt specifika och förändras ständigt då 

de reflekterar sociala, politiska, kulturella och demografiska skiftningar i olika samhällen 

(Rhodes, 2005: 30). Antalet raser varierar kraftigt inom litteraturen, men traditionellt sett talas 

det om europeiska (vit), afrikanska (svart), asiatiska (gul) och amerikanska (röd) ras. Ibland 

förekommer även tillägg av oceaniska och arabiska grupper (www.ne.se). Medierna konstruerar 

vår definition av vad ras är och innebär, hur vi ser på begreppet samt vilka problem som 

associeras med det. Ras som begrepp är en social och kulturell konstruktion och har nyttjats som 

verktyg i syfte att upprätthålla hierarkiska maktrelationer (Allan, 2010: 171-172). Som begrepp 

utövar ras en makt i förståelsen av mänskliga skillnader på grund av människans förmåga att 

ständigt kategorisera olika fenomen. Makten härstammar delvis från slentrianmässiga 

antaganden om vad ras innebär, som raskategorier historiskt sett fått erfara. Ras har blivit ett 

uppenbart och självklart sätt att kategorisera mänsklig identitet och karaktär. Den mänskliga 

variationen kan därmed reduceras till att omfatta en enda mänsklig, ofrånkomlig egendom – 

rasen. Tillskrivningen har effekt, inte för att det är sant, men för att det är trovärdigt (Downing & 

Husband, 2005: 2-6).  
 
2.2.2 Den positivt jakande etniciteten 
Till skillnad från ras är etnicitet inte lika biologiskt betingat. Etnicitet är att känna samhörighet 

eller identifikation med en viss folkgrupp. En mer nutida definition av begreppet är att se 

etnicitet som “en aspekt av en social relation mellan grupper av människor vilka ser sig själva 

som kulturellt distinkta i relation till andra grupper” (www.ne.se). Etnicitet används i likhet med 

rasbegreppet för att ordna människor i olika kategorier: “world ethnicity is not merely one of a 
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plethora of available means of self-categorization and group formation: it is one of the most 

salient systems of categorization in contemporary usage” (Downing & Husband, 2005:12). 
 
Den största skillnaden mellan det amerikanska respektive svenska sättet att se på etnicitets- och 

rasbegreppet ligger i användningen av de olika begreppen. I båda fallen talar man om en 

minoritetsgrupp av immigranter. Det rör sig alltså om samma typ av minoritet men fortfarande 

används begreppet ras i USA och etnicitet i Sverige. I Sverige rör det sig till största delen om 

folk som invandrat från Mellanöstern och i USA gäller det folk som invandrat från Afrika. 

Genomgående har etnicitet fått en positiv stämpel i nutida sammanhang, enligt Downing & 

Husband (2005). Författarna jämför begreppet ras med etnicitet och slår fast att i den mån rasism 

betraktas som något “socialt ont”, har etnicitetsbegreppet fått en utbredd trovärdighet och 

positivt jakande runtom i världen (Downing & Husband, 2005:12). Begreppets natur och 

användningsområde bidrar även till dess fler- och tvetydighet. Även om etnicitet generellt 

uppfattas som en positiv benämning medför begreppet samtidigt att etniska grupper per 

automatik definieras som underlägsna minoritetsgrupper (Downing & Husband, 2005:13). 

Rasbegreppet i Sverige har en annan värdeladdning än i USA och anses vara fult och inkorrekt 

att använda. I USA är rasbegreppet avdramatiserat och ordet race, ras, är vedertaget och används 

snarare än ethnicity, etnicitet, när man talar om svarta. Exempelvis inom svensk akademisk 

litteratur används inte begreppet ras utan man tillgår etnicitetsbegreppet trots att man syftar på 

samma sak som ras (jfr Downing & Husband, 2005:12).  
 
I denna undersökning är ras övervägande biologiskt betingat jämfört med etnicitet och erhåller 

därmed en negativ betoning. Etnicitet erhåller en mer kulturell betoning och härrör från sociala 

relationer snarare än geografisk härkomst. Detta innebär inte nödvändigtvis att ras begränsar den 

etniska tillhörigheten. En svart person kan tillhöra den svenska etniska gruppen snarare än den 

afrikanska. Begreppen syftar till en liknande kategorisering av individer, det ena är mer 

avdramatiserat när det kommer till användning (ras i USA, etnicitet i Sverige), det andra mer 

kontroversiellt (ras i Sverige). 
 
2.2.3 Den mäktiga vitheten 
Vita har, enligt Richard Dyer, övertaget i en maktrelation främst på grund av att de inte omfattas 

av begreppet ras. Den största maktpositionen i samhället innehas av de som kan tala som 

representant för mänskligheten. Människor som omfattas av en viss ras kan inte göra detta – utan 
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kan endast tala som representanter för sin egen ras. Eftersom vita människor inte representerar 

ett visst “rasintresse” har de denna förmån (Dyer 1997:2). Media framställer den vita rasen som 

raslös och oförenlig med det etniska begreppet: ”[w]hiteness thus becomes naturalized as a non-

raced norm against which ethnicity is measured” (Allan, 2010:176). Känslan av vithet 

(“whiteness”) blir som mest framträdande i avsaknaden av benämningen av begreppet i dagligt 

tal, eller skrift, om vita människor i väst. Vita människor talar om svarta, kinesiska och turkiska 

grannar, kolleger och vänner men nämner inte vitheten på vita bekanta, trots att det inte finns 

någon rasistisk tanke bakom detta (Dyer 1997:2). Allt detta bidrar enligt Dyer till att den vita 

rasen inte uppfattas som en ras, utan endast som människor. Medieproducenterna domineras av 

vita män vilket kan påverka det som kommer till uttryck i media. En större mångfald bland 

aktiva medieproducenter är dock ingen garanti för att generera en större bredd i rapporteringen, 

då journalistikens objektivitetsideal länge dominerats av ett vitt perspektiv och domineras av det 

än i dag (Allan, 2010:189). 
 
Svarta, amerikanska mäns medierade identitet är ofta rasialiserad, sexualiserad och 

kriminaliserad (oberoende om de är skyldiga eller ej). Allan menar att fylla nyhetsrapporteringen 

med denna typ av negativ och stereotypiserad rapportering leder till att svarta män uppfattas som 

sexuellt “farliga”, mer kriminella och våldsamma än den dominerande vita populationen. Även 

om detta betecknas som “rasneutral” rapportering (rapporteringen speglar verkligheten) 

naturaliserar den vitas raslöshet och reproducerar vitas dominerande ställning i ett samhälle med 

olika etniska grupper (Allan, 2010:183-185).  
 
Som avslutning kan konstateras att media konstruerar vår definition av ras och etnicitet samt vår 

syn på vilka problem som förknippas med begreppet. För att detta fortfarande ska betraktas som 

sunt förnuft, naturligt och ofrånkomligt krävs att denna syn ständigt förnyas och stärks i 

medierapporteringen. Rapporteringen om icke-vita kan alltså ses som att den går stick i stäv med 

ett flertal av journalistikens grundvärderingar, beskrivna av Kovach & Rosenstiel: “Journalism´s 

first obligation is to the truth”, “Its first loyalty is to citizens” och “It must keep the news 

comprehensive and in proportion” (Kovach & Rosenstiel, 1994). 
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2.3 Klassbegreppet 
Inledningsvis bör nämnas att den klassyn som kommer till tals i undersökningen är 

huvudsakligen grundad i ekonomi- och maktaspekter, vilket lett till en generell beteckning.  
 
2.3.1 Samhällsklassernas karaktär 
I boken Class and News beskriver Deepa Kumar hur myten om den amerikanska medelklassen 

grundas i föreställningen om USA som ett klasslöst samhälle. Hon menar att media i högsta grad 

bidrar till att reproducera myten och dölja de existerande klasskillnaderna i USA samt att media 

målar upp en bild av allmänheten där det inte förekommer någon konflikt mellan konkurrerande 

klasser i det amerikanska samhället (Kumar, 2004: 6). Klass måste definieras genom att titta på 

ett flertal faktorer. Det går inte att endast bedöma klass genom att endast ta in livsstil – kläd- och 

inredningsstil, bilval etc. – i beräkningen eftersom detta inte säger något om hur livsstilen 

finansieras. Även inkomstkälla, arbetsstatus och anställningsförutsättningar måste tas med i 

kalkylen för att kunna redovisa en trovärdig klassdefinition (Kumar, 2004: 8). 
 
Deepa Kumar beskriver klassdefinitioner baserade på en studie av ekonomen Michael Zweig där 

material har hämtats från U.S. Department of Labor. Michael Zweig beskriver det amerikanska 

samhället som uppdelat i tre klasser; kapitalistklassen (the capitalist class), medelklassen (the 

middle class) och arbetarklassen (the working class). De människor som innehar mycket makt i 

samhället, grundad i kontroll av produktionsmedlen, är de som tillhör kapitalistklassen. Dessa 

personer utgör toppskiktet av samhället. Kapitalistklassen äger och kontrollerar företag och 

marknad. Det som skiljer dessa människor från de andra klasserna baseras på att de har social 

makt i samhället och möjlighet att ha inflytande över samhället. Människorna som ingår i den 

här klassen domineras av vita män (Kumar, 2004: 10-15). Överlag tenderar kapitalistklassen att 

gynnas av nyheter i media och en stor del av medieforskningen visar på att nyhetsmedia 

överrepresenterar intressen avseende toppskiktet av samhällsklasserna, medan arbetarklassens 

intressen lyser med sin frånvaro (Kumar, 2004: 16). På 1960-talet uppmärksammades fattigas 

situation i media i samband med att president Lyndon B. Johnson levererade “The War on 

Poverty” 1964. Medierapporteringen om fattigas situation i samhället ökade och dominerades i 

början av fattiga vita och neutrala historier om de fattigas situation samt Johnsons åtgärder för att 

hejda fattigdomen beskrevs. 1965 ändrade rapporteringen karaktär. Rapporteringen blev allt mer 

kritisk, både mot åtgärderna och mot de fattiga, och i samma veva porträtterades alltfler svarta 

som innehavare av den fattiga rollen (Gilens, 2004: 48-49). 
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De människor som har föga inflytande över arbetsformer och produktionsformer tillhör 

arbetarklassen och säljer sitt arbete för en lön. Arbetarklassen räknas som bottenskiktet av 

samhället och majoriteten av den amerikanska populationen tillhör denna klass. Yrkeskategorier 

som tillhör arbetarklassen är exempelvis brandmän, frisörer, sjuksköterskor och servitörer. Trots 

att många av arbetsgrupperna tillhörande arbetarklassen, exempelvis tandläkare och 

sjukgymnaster, ses som “professionals” grundas kategoriseringen på avsaknaden av inflytande 

och makt över produktionsförhållandena. Enligt Michael Zweig består arbetarklassen av 46 % 

vita män. Majoriteten av arbetarklassen utgörs alltså av vita kvinnor samt färgade män och 

kvinnor. Av USA:s afroamerikaner tillhör majoriteten arbetarklassen, en liten del förekommer i 

medelklassen men inga står att återfinna i kapitalistklassen (Kumar, 2004: 13-15). I de fall då 

arbetande fattiga eller fattiga pensionärer porträtteras tenderar rapporteringen att oftare än inte 

porträttera vita i dessa roller. En fattig som arbetar uppfattas ändå som att hon eller han faktiskt 

anstränger sig och inte endast vill leva på statliga bidrag, vilket är lättare att sympatisera med. I 

rapporteringen om fattiga associerade med brott, droger, utomäktenskapliga födslar och “välfärd 

som livsstil” är dock svarta överrepresenterade. Rapporteringens fördelning mellan porträttering 

av svarta och vita i samband med olika sorters association med fattigdom är inte en 

representation som stämmer överens med den statistiska verkligheten (Gilens, 2004: 51).  
 
Medelklassen dras mellan kapitalist- och arbetarklassen. Människorna som tillhör den här 

klassen livnär sig på traditionellt arbete i likhet med arbetarklassen, men har till viss del 

inflytande över produktionsformerna i likhet med kapitalistklassen. De företag som förekommer 

i medelklassen begränsas till stor del av kapitalistklassen i fråga om tillväxt och konkurrens på 

marknaden. De mindre och de nya företagen har svårigheter att tävla med de större etablerade 

företagen. Trots detta delar medelklassen kapitalistklassens intresse av att hålla arbetarnas 

inflytande till ett minimum. Likt arbetarklassen lider medelklassen av att de inte är ekonomiskt 

oberoende utan är beroende av anställning av kapitalisterna. Arbeten som är typiska för den här 

klassen är arbetsledare och “mellanchefer”, men även jurister, akademiker och läkare. Dessa 

arbetsgrupper passar inte in i arbetarklassen på grund av att de uppehåller viss grad av 

självbestämmande över sin arbetssituation (tillvägagångssätt och procedurer) men har däremot 

inget inflytande över investering, resursfördelning eller materiella produktionsmedel. Kontentan 

är att individer inom medelklassen aldrig är säkra i sina positioner. Medelklassen och klasser i 

allmänhet bör ses som föränderliga förbindelser, och är så i takt med att produktionsvillkoren 
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förändras (Kumar, 2004:11-12). 
 
2.4 Alternativa teorier och teorikritik 
Gällande medieinramningen av ras och etnicitet finns situationer där framingteorin brister. Det 

finns exempelvis afro-amerikanska tidningar som utgör en slags motpol och med stor 

sannolikhet porträtterar fler afro-amerikaner på ett långt mer positivt sätt än vad “vit” media gör. 

Teorin som presenterats i tidigare avsnitt är ohållbar för och skulle inte stämma överens med den 

sortens tidningar, varför dessa teorier inte är relevanta för denna undersökning. 
 
Givetvis skiljer sig klass åt i en amerikansk respektive en svensk kontext, dock kan dessa 

skillnader likväl ligga i andra samhälleliga fenomen än just klassindelningarna. 
 

3. Forskningsdesign och metodval 
Undersökningen fogar sig till en förklarande komparativ studie, vilket beskrivs i boken 

Komparativ metod - förståelse genom jämförelse av Thomas Denk (2002). Den specifika 

metodinriktning som undersökningen utgått ifrån är kritisk diskursanalys (Critical 

Discourse Analysis, CDA). Metodtillämpningen bygger på Teun A. van Dijks 

diskursanalytiska modell (1988) med stöd av Berglez diskurstillämpningsmodell. 
 
Det som gör förklarande komparativa studier mer fördelaktiga än beskrivande komparativa 

studier är främst att förklarande studier inte enbart sysslar med kartläggningsmomentet av 

fenomenet som ämnas studeras, utan också ställer frågan varför fenomenet ser ut som det gör. 

Inledningsvis beskriver undersökningen hur medierapporteringen framställer ras, etnicitet och 

klass för att sedan förklara varför framställningen ter sig på detta sätt. Förenklat utreder 

förklarande studier typen av skillnader och vilka de bakomliggande orsakerna till skillnaderna är 

(Denk, 2002: 12). Därmed kan man urskilja tre steg som förklarande komparativa studier bör 

utreda och som utforskades i denna undersökning: 
 
1. Beskrivning av fenomen 
2. Typ av skillnader/likheter mellan Sverige och USA 
3. Orsaker till skillnader/likheter mellan Sverige och USA 
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3.1 Kritisk diskursanalys  
Diskursanalysen är en fördelaktig textanalytisk metod då man ämnar studera maktförhållanden 

eller språkets roll som social konstruktör av värld och verklighet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2007: 239). CDA bör ses som en enskild inriktning inom diskursanalysen, med 

rötter i samhällskritisk tradition. En av anknytningspunkterna mellan kritisk teori och 

diskursanalys är ideologikritiken, att man förhåller sig kritisk till rådande ideologier (Bergström 

& Boréus, 2005: 321). Bergström och Boréus menar att ett av CDA:s kännetecken är bredden på 

inriktningen vilket därmed resulterat i en brist på systematik i analysen eftersom att det finns en 

risk för att analysverktygen ibland tillämpas på ett svåröverskådligt tillvägagångssätt (Bergström 

& Boréus, 2005: 341). Då diskursanalysen som textanalytisk genre både är teori och metod 

(Bergström & Boréus, 2005: 306) innebar detta en avvägning att placera det som kan uppfattas 

som teori, exempelvis diskurs- och ideologibegreppens definition, i nedanstående metodavsnitt. 

Motivet för denna placering grundar sig på anknytningen till diskursanalysen som metod, men 

också svårigheten i att åtskilja diskursmetoden från dess teori. Avvägningen har alltså gjorts i 

strukturerande syfte för att underlätta för läsaren. 
 
3.2 Diskurs och ideologi 
Det har förekommit svårigheter att utreda vad diskursbegreppet innebär och framstående 

forskare inom diskursanalysen tycker olika. I undersökningen har lösningen på denna 

problematik varit att tillkännage två sätt att definiera diskurs utifrån van Dijks och Roger 

Fowlers synsätt, för att sedan avsluta med hur diskurs definieras i denna undersökning. 
 
Enligt van Dijk är diskurs är ett i vissa fall något diffust begrepp och används på olika sätt 

beroende på om det är i ett vardagligt eller vetenskapligt sammanhang. Utöver språkanvändning 

betraktar diskursanalytiker diskurs som en kommunikativ händelse. Människor använder språk 

för att kommunicera idéer, uppfattningar eller uttrycka känslor och gör detta i ett mer komplext 

socialt sammanhang. Det viktiga med kommunikationen i dessa sociala sammanhang är att det är 

en pågående process, när människor kommunicerar, interagerar de även med varandra (van Dijk, 

1997: 1-2). Fowler å andra sidan anser att författaren konstitueras av diskursen, snarare än 

tvärtom. Använt i denna mening är diskurs “socially and institutionally originating ideology, 

encoded in language”, vilket alltså innebär att diskursen härstammar från ideologi och vidare har 

tagit form och kodats i språket. Fowler hänvisar även till en annan kritisk lingvist, Gunther Kress 

(1985), som definierar diskurs som systematiskt organiserade påståenden som ger uttryck för en 
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institutions betydelser och värderingar. Kress menar att både institutioner och sociala grupper har 

specifika betydelser och värderingar som yttrar sig i språket på systematiska vis (Fowler, 1991: 

42). 
 
Likt van Dijk anses i denna undersökning att diskurs är en pågående process, diskursen är 

dynamisk på så sätt att den ständigt utvecklas. Diskurs är också språkanvändning – hur man talar 

och på vilket sätt. Avgörande för olika diskurser är att de tillkommit som omedvetna ideologier 

och ständigt reproduceras i denna form. Diskurserna är många, de är skiftande och större eller 

mindre, men inom respektive diskurs förs alltid en viss typ av resonemang som är socialt befäst, 

vedertagen av de verksamma inom den specifika diskursen. 
 
van Dijk beskriver ideologi som grundvalen av de sociala representationer som delas av en 

grupp, vilket innebär att medlemmarna i en grupp tillåts forma åsikter och tankar om vad som är 

rätt och fel, för dem, och agera därefter. Ideologi ska dock inte betraktas som en grupps 

världssyn, utan mer som grundvalen/basen utifrån vilken gruppens principer formas (van Dijk, 

1998:8). På grund av att samhället består av olika grupper kommer deras olika viljor och 

intressen bidra till en maktkamp där olika definitioner av rätt och fel ständigt står mot varandra. 

Berglez menar att det är viktigt att uppmärksamma just den omedvetna produktionen av ideologi 

eftersom människor då “fallit offer” för den ideologiska makten. Inom nyhetsproduktionen kan 

ideologiska texter få stor inverkan, då nyhetskonsumenter ofta tenderar att inte ifrågasätta det 

som kommer till uttryck i media utan accepterar dessa fakta som sanningsenliga och objektiva. 

En text fungerar som ideologi just när den framstår som objektiv och neutral, som självklar och i 

princip omöjlig att ifrågasätta, alltså som icke-ideologi (Berglez, 2010: 268-269). 
 
3.3 Metodtillämpning 
1) Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll. Ska främst svara på frågan ”Vad 

handlar artikeln om?” (Berglez, 2010: 277).  
 
2) Nyhetstextens tematiska struktur (makro). Vilka teman går att finna i artikeln och i vilken 

ordning kommer dem, vilket framställs som det mest viktiga? Teman som är mindre viktiga får 

ofta en marginaliserad position i relation till huvudtemat som ofta kan spåras i rubrik eller 

ingress (Berglez, 2010: 278). Teman, eller ämnen (topics), är en egenskap hos betydelse eller 

innehållet i en text och kräver därav teoretisk analys i termer av en semantisk teori. Textteman 
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talar alltså inte om innebörden hos ord eller meningar, utan om sammanfattningen eller den 

viktigaste informationen i ett uttalande när man har att göra med mer omfattande material av text 

eller prat (van Dijk, 1988:31). Texttemat garanterar semantisk enhetlighet hos en text (van Dijk, 

1988:33). 
 
3) Nyhetstextens schematiska struktur (makro) innebär enligt Berglez en kartläggning av 

nyhetsberättandet och delas in i följande analysmoment: a) Vilka aktörer förekommer i texten 

och vad representerar de aktuella aktörerna? b) Vilken bakgrund till händelsen redogörs det för, 

och utifrån vilka aktörers handlingar/kommentarer? c) Vad för slags resonemang kring 

konsekvenser och orsak/verkan förekommer utifrån särskilda aktörers verbala kommentarer 

inklusive journalisten själv? d) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? e) Vem tillåts 

sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? (Berglez, 

2010: 278)  
 
4) Mikroorienterad analys av nyhetstexten innebär en närmare studie av texten. Här tittar man 

bland annat på a) förförståelse, b) koherens, c) stil, d) frånvarande information och e) närvarande 

implikationer (Berglez, 2010: 278-279). Nedan följer en utveckling av vad respektive steg i 

mikroanalysen innebär: 
 
a) Vilken förförståelse och kunskap förutsätts läsaren ha om den aktuella händelsen? 
 
b) Koherens. Detta steg tillförde inte heller något resultat gällande ras, etnicitet och klass och 

redovisas därför inte i sammanfattningarna av analysen.  
 
c) Stilen är ett resultat av journalistens val bland olika variationer i diskursformer som kan 

användas för att uttrycka mer eller mindre samma sak. Att säga “doktor” eller “läkare” innebär 

en skillnad i den lexikala stilen. Stilen är en viktig indikation på sammanhangets roll i texten. 

Stilen är alltså spåret (the trace) av sammanhanget i texten. Detta spår består av restriktioner av 

möjliga formuleringsvariationer (van Dijk, 1988: 27). Stilen representerar diskursens 

karaktäristik som indikerar det personliga och sociala sammanhanget som skribenten befinner sig 

i (van Dijk, 1988: 73). Stil kan analyseras utifrån hur meningar är uppbyggda eller vilka ordval 

som görs. 
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d) Vilken frånvarande information förutsätts läsaren själv fylla i? van Dijk liknar diskursen vid 

toppen av ett isberg – endast en mycket liten del av all information som finns tillgänglig kommer 

till uttryck i diskursen (van Dijk, 1988: 62-63). 
 
e) Närvarande implikationer handlar om den i texten synliga informationen och mer specifikt 

överflödig information (Berglez, 2010: 278). Vad i texten tycks inte vara relevant för 

sammanhanget? Varför beskrivs en viss persons bakgrund som etnisk medan en annan person 

inte beskrivs som vit?  
 
5) Sociokulturella kontextualiseringar. På vilka sätt kan nyhetsdiskursen vara en del av, 

förhandla med eller motverka särskilda ideologiska processer? (Berglez, 2010: 279). 
 
Punkt 1 till 4 kommer främst vara viktiga i besvarandet av de två första frågeställningarna (Hur 

framställs ras, etnicitet och klass i rapporteringen av den amerikanska sjukvårdsreformen i 

svensk/amerikansk dagspress? Vilka är likheterna och skillnaderna i ländernas 

dagsrapportering?), punkt 4 och 5 kan tillsammans användas för att besvara den sista (varför ser 

likheterna och skillnaderna ut som de gör?). 
 
3.4 Metodproblem, kritik, validitet och reliabilitet 
Förhållningssättet för den kvalitativa forskaren ligger ofta innanför ramen för forskningsområdet. 

Detta kan medföra en svårighet att låta sitt subjekt stå utanför analysens resultat (Bryman 1997: 

113-116). En annan svårighet med den kritiska diskursanalysen som metod framställs av Peter 

Berglez: ”Dels ska man försöka ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i och betrakta 

nyhetsdiskursen från en oberoende position, och dels ska man försöka utnyttja det faktum att 

man ingår i det samhälle och den sociokultur som diskursen producerats i” (2010: 274). 

Subjektet kan således bli en viktig del i analysarbetet, men det ska användas med stor 

medvetenhet. 
 
Definitionsmässig validitet är ett mått på överensstämmelse mellan hur man använder de 

teoretiska begreppen i sin undersökning på både teori- och empiriplanet. Begreppen ras, etnicitet 

och klass har tidigare forskning hanterats på olika sätt och använts med olika innebörder, vilket 

alltid innebär en risk att validiteten blir lägre. Målet för att höja validiteten i undersökningen har 

varit att ta del av litteratur där begreppen förekommer, för att där se hur man särskiljer 
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begreppen. Reliabiliteten avser tillförlitligheten och kvaliteten hos undersökningen samt hur väl 

undersökningen mäter det undersökningen avser mäta (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004: 40). 
 
De steg i metoden som inte kommer redovisas i sammanfattningarna av analysen under 

rubriken ”Resultatredovisning” är: 1) Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll, på 

grund av att den tematiska och schematiska strukturen väl anses uppfylla avsikten med denna del 

samt även på grund av att den inte anses visa hur ras, etnicitet och klass framställs på ett 

detaljerat sätt. Även vid punkt 3b) Vilken bakgrund till händelsen redogörs det för, och utifrån 

vilka aktörers handlingar/kommentarer? och 3d) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer 

till/mot? har mindre vikt lagts. Stegen har varit en del av analysen men då de inte varit 

utnyttjbara gällande våra frågeställningar kommer de inte redovisas i resultatredovisningen.  
 

4. Resultatredovisning 
Resultatredovisningen inleds med en sammanfattning av analysarbetet gjort på de svenska 

artiklarna och därefter en sammanfattning av de amerikanska. Den komparativa delen hamnar 

huvudsakligen under avsnittet “Jämförande diskussion och slutsatser”. Citat ur materialet som är 

fetstilta eller kursiverade är detta på grund av uppsatsförfattarna.  
 

4.1 Det svenska materialet 
4.1.1 Tematisk struktur och inramning 
Den tematiska strukturen i de svenska artiklarna kan sammanfattas utifrån tre övergripande 

teman: 1) Det nuvarande sjukvårdssystemet, 2) Medelklassens och motståndarnas rädsla och 3) 

Politiska stridigheter. Under det första temat sammanställs effekterna som det nuvarande 

sjukvårdssystemet innebär för befolkningen, brister pekas ofta ut liksom skenande kostnader. Det 

andra temat berör den rädsla medelklassen och motståndarna mot reformen känner inför att 

förlora det de har genom att tvingas betala högre skatt så att oförsäkrade ska kunna erhålla 

sjukvård. Det sista övergripande temat betecknas politiska stridigheter. Inramningen av sista 

temat ter sig exempelvis genom att journalisterna beskriver situationen som att en “strid” 

“blossar åter upp” mellan demokrater och republikaner och att det tagit en månads lång “politisk 

närkamp” för att reformen ska kunna röstas igenom i senaten. I samtliga artiklar förknippas 

sjukvårdsreformen intimt med Barack Obama: exempelvis “president Barack Obamas 

genomgripande sjukvårdsreform” (A2), “Barack Obamas sjukvårdsreform” (A1). Initialt sker 
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alltså en inramning av sjukvårdsreformen som Barack Obamas i de svenska artiklarna. Likt 

Entman beskriver blir den upphöjda informationen mer minnesvärd för publiken varför det är 

viktigt att poängtera att journalisterna gör den här starka sammankopplingen med personen 

Barack Obama snarare än att beskriva vad sjukvårdsreformen innebär. Journalisterna främjar en 

problemdefinition som upphöjer sjukvårdsreformen som Barack Obamas personliga kamp. 

Journalisterna levererar orsakstolkningar (ex. “en femtedel av USA:s bruttonationalprodukt 

utgörs av sjukvårdskostnader, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet för i-länder. Trots 

detta är den amerikanska befolkningen ingalunda friskare än invånare i jämförbara länder”(A4)) 

och den moraliska summeringen i kombination med det rekommenderade sättet att bemöta 

händelsen blir att en reform är bra samt att läsarna borde stödja denna sjukvårdsreform i brist på 

bättre alternativ (jfr Entman 1993: 52-53). 
 
Enligt van Gorps teori om framing är det genomgående i artiklarna tydligt att journalisterna 

levererar en definition (ex. “världens enda rika industriland som – än så länge – inte erbjuder 

sjukvård för alla sina medborgare” (A2)), förklaring (ex. “Ett avgörande skäl till att Barack 

Obama vill reformera hälsovården i USA är att uppemot en sjättedel av amerikanerna - 50 

miljoner människor - saknar sjukförsäkring” (A3)), problematisering (ex. “Men sådana 

medelvägar har svårt att få fäste bland starka känslor och upprörda röster” (A1)) och utvärdering 

(ex. “det är ingen tvekan om att sjukvårdsreformen är Obamas svåraste utmaning hittills” (A4)) 

av händelsen. I vissa artiklar levereras även en tolkning av händelsen, som läsaren kan välja att 

ta åt sig (jfr van Gorp, 2007: 65): “Dessa är ofta nöjda med sin sjukvård och oroliga för att 

förlora vad de har” (A2). I ovanstående citat är “dessa” medelklassen och journalisten levererar 

en tolkning som förklarar varför det finns ett motstånd mot en sjukvårdsreform. De svenska 

artiklarna lämnar läsaren oftast med ett rekommenderat sätt att bemöta händelsen, vilket innebär 

att läsaren, efter att ha läst artikeln, ska vara för en reform. 
 
4.1.2 Schematisk struktur 
Sett till den schematiska strukturen förekom flest aktörer från kapitalistklassen i de svenska 

artiklarna. Inom denna klass har demokrater, republikaner samt ledande politiker och president 

Barack Obama inräknats. Därefter följer arbetarklassen. Minst antal representanter har 

medelklassen i artiklarna. Artiklarna handlar till viss del om vilken sida av kapitalistklassen som 

ska få sin vilja igenom; demokraterna med Obama i spetsen eller republikanerna. I artiklarna 

beskrivs även medelklassen som en sorts underfalang till republikanerna där ett utbrett motstånd 
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mot Obamas sjukvårdsreform finns. Arbetarklassen, och fattiga, porträtteras också men 

slutsatsen som dras är att det kommer ta många år innan, och om, de får det bättre och inte ens då 

kommer det bli något heltäckande sjukvårdssystem. Artiklarna speglar därför en pessimism 

samtidigt som journalisterna föraktar det nuvarande sjukvårdssystemet: “[d]et var priset för att 

få igenom reformförslaget” (A1), “[d]en dagen kommer hon aldrig att uppleva, så långt 

sträcker sig inte Obamas sjukvårdsreform” (A2). Sjukvårdsreformen i sig rör ett 

arbetarklassintresse, då denna klass troligen har svårast (i likhet med personer som ligger runt 

fattigdomsgränsen) att betala en försäkring, och går därför mot Deepa Kumars slutsats att 

arbetarklassens intressen lyser med sin frånvaro i media. Dock är det så att arbetarklassen inte får 

särskilt mycket utrymme i artiklarna själva. Förutom i den artikel där fokus ligger på 

arbetarklassen är det i övriga artiklar medelklassen eller kapitalistklassen som får störst 

utrymme, och dessa är de som tillåts sammanfatta eller dra slutsatser i frågan medan 

arbetarklassen i stort sett endast tillåts tala om sin egen situation. Sjukvårdsreformen är också en 

fråga för kapitalistklassen då det är dessa som de facto beslutar i frågan (jfr Kumar, 2004: 16). I 

de tre artiklar där arbetarklassen inte kommer till tals ges en känsla av att journalisterna pratar 

över huvudet på de som faktiskt skulle komma att utnyttja reformen. 
 
En annan del av den schematiska strukturen berör de resonemang kring konsekvenser och 

orsak/verkan som förekommer utifrån olika aktörers verbala kommentarer. I en artikel redogörs 

det för vårdtagarnas (oförsäkrade eller statligt försäkrade) situation. Deras sits framställs som en 

konsekvens av dagens sjukvårdssystem. Den andra artikeln redogör för ett välställt gift pars 

situation som har försäkring. Deras situation ses också som en konsekvens av dagens 

sjukvårdssystem, men då i mer positiv bemärkelse, där stora företag erbjuder sina anställda en 

förmånlig försäkring. Deepa Kumar beskriver mycket väl hur medelklassen aldrig är säker i sin 

position, utan hur de är beroende av kapitalistklassen i form av anställning och vidare hur 

medelklassen delar kapitalistklassens intresse att hålla arbetarklassens inflytande till ett 

minimum (Kumar, 2004: 11-12). Detsamma kan vi se i denna artikel (A3) där det gifta paret är 

beroende av den kommunala arbetsgivaren (kapitalistklassen) för att få del av en sjukförsäkring.  
 
Ett annat resonemang, angående konsekvenser och orsak/verkan, är det som journalisten gör i A2 

där man anger den ekonomiska nedgången som en orsak till att gratismottagningarna fått fler 

patienter på senare tid. Detta motbevisar Kumars resonemang om att media framställer USA som 

ett samhälle utan existerande klasskillnader (jfr Kumar 2004: 6). Dock skriver journalisten ut de 
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oförsäkrades bakgrund, som av en händelse råkar vara latinamerikansk och pakistansk, medan 

vårdgivarnas (läkare, sjukvårdsarbetare m.fl.) bakgrund inte skrivs ut. Detta får läsaren att anta 

att de tillhör en vit, raslös kategori (jfr Dyer, 1997: 2). I A3 skrivs aktörernas bakgrund också ut, 

paret är medlemmar av medelklassen och bakgrunden skrivs ut som “svensk”, som för att 

understryka att den amerikanska medelklassen är huvudsakligen vit (då en typisk svenske är vit). 

De resonemang som journalisten framhäver i en tredje artikel riktas främst emot de medborgare 

som tillhör sjukvårdsreformens motståndarsida. Journalisten beskriver motståndarna med ordet 

“Häcklarna” (A4) och framställer dem som extrema och oresonliga i samband med att man 

tydliggör att sjukvården behöver reformeras. Motståndarnas åsikter framställs som en 

konsekvens av amerikansk högerpolitik. 
 
4.1.3 Mikroorienterad analys: Förförståelse och frånvarande information 
När det gäller förförståelsen förutsätter den svenska rapporteringen en hel del. Bland annat att 

gemene man har kunskap om att Obama försöker driva igenom en sjukvårdsreform. Det 

framkommer inte, förutom vagt i en artikel, att sjukvårdsreformen inte kommer innebära ett 

heltäckande sjukförsäkringssystem enligt svensk modell. Detta kan vara viktigt att påpeka i 

svensk kontext då det är en viktig skillnad. Läsaren behöver även ha viss kunskap om det 

nuvarande amerikanska sjukvårds- och försäkringssystemet, även om journalisterna förser mer 

information på 
det området. Viktigt att påpeka när det kommer till frånvarande information i artiklarna gäller det 

faktum att journalisten utelämnar vårdgivarnas härkomst i en artikel, medan densamme nämner 

vårdtagarnas icke-vita, det senaste klassas därmed som en närvarande implikation eftersom deras 

situation som vårdtagare egentligen inte har något att göra med deras härkomst. Vårdtagarna får 

dessutom endast komma till tals för att prata om sina egna situationer. Vårdgivarna är de som 

står för slutsatserna och får uttala sig om situationen i ett större sammanhang. Detta fenomen 

följer mönstret som Richard Dyer lägger fram – att vita kan tala som representant för 

mänskligheten, medan icke-vita endast kan tala som representant för deras ras (Dyer 1997: 2). I 

likhet med de andra artiklarna, men då i samband med klass, kommer inte heller arbetarklassen 

till tals. I stället är det medelklassen och kapitalistklassens åsikter som dryftas och tas i 

beaktning. 
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4.1.4 Mikroorienterad analys: Stil 
Stilen i de svenska artiklarna visar på ett tydligt ställningstagande för reformen. Återkommande 

är ett antagande om att en sjukvårdsreform skulle innebära en försämring för de amerikaner som 

har det gott, eller åtminstone acceptabelt, ställt: “De är rädda för att deras skydd ska urholkas 

om fler medborgare ska få rätten till försäkring” (A4). Då journalisten inleder meningen med att 

skriva “De är rädda”, blir detta det som läsaren först tar till sig. Rädsla kan i bland ses som 

synonymt med feghet och att vara rädd att man ska få det sämre ställt är inte accepterat i ett 

traditionellt socialistiskt Sverige där det är accepterat att varje människa har en skyldighet att 

bidra till ett bättre samhälle för alla. Och då får man helt enkelt göra avkall på sin egen 

personliga vinning och stå ut med det faktum att andra medborgare “ska få rätten till försäkring”. 
 
I de svenska artiklarna porträtteras olika verkligheter i USA – dels medelklassens trygga tillvaro, 

men även de oförsäkrades osäkra och motståndarnas kamp för att hindra en sjukvårdsreform. De 

oförsäkrade beskrivs som invandrare med utländsk (latinamerikansk, pakistansk) bakgrund, vissa 

är gifta – andra inte och de har arbeten som signalerar en låg inkomst (dagmamma). “De flesta 

patienter är invandrare; i Arlington har 60 procent av invånarna latinamerikansk bakgrund, men 

andelen asiater och nordafrikaner ökar. De har ofta två eller tre jobb” (A2). I detta citat 

poängterar journalisten att de flesta patienter är invandrare. När journalisten skriver “de”, 

verkar han gruppera samman latinamerikanerna, asiaterna och nordafrikanerna till en grupp.  
 
Medelklassen beskrivs i artiklarna som välutbildade med ordnade jobb, boende i ett “burget 

villaområde någon mil utanför Washington”. “Stillsamt”, “frihet”, “dröm”, “professor”, “till 

freds”, ”förmånligare” är andra ordval som förekommer i samma kontext – för att måla upp 

bilden av ett lugnt och ordnat liv som riskerar att störas av en sjukvårdsreform.  
 
Det finns även exempel i de svenska artiklarna där stilen bidrar till att framställa oförsäkrade 

som lata och medvetet utan försäkring. ”[M]en enligt Claes Ryn är det ytterst få företag som inte 

betalar sina anställdas försäkringar. När det gäller de många miljonerna oförsäkrade amerikaner 

menar han att det bland dessa finns många - ofta de unga och friska - som medvetet låter bli att ta 

en försäkring”. Genom att inleda “men enligt”, skyller journalisten i från sig den efterföljande 

åsikten. Trots det har journalisten valt att ta med Ryns åsikt vilket rimligtvis kan antas bero på att 

journalisten inte har några större tvivel om att det faktiskt förhåller sig så. Åsikten är inte ett 

direkt citat från Ryn och är därmed journalistens tolkning av vad denne sagt. Genom att skriva ut 
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att det är ytterst få företag som inte betalar sina anställdas försäkringar kan man dra slutsatsen att 

den som inte har en försäkring inte heller har något jobb. Då Claes Ryn sedan säger att de flesta 

är unga och friska och medvetet väljer bort försäkring, ja, då förstärks bilden av de oförsäkrade 

som unga och lata. De vill inte ha något jobb, och de vill inte heller ha någon försäkring. Att de 

är fattiga och inte har råd beror på att de är lata. Då svarta är överrepresenterade i rapporteringen 

om fattiga associerade med “välfärd som livsstil” (Gilens, 2004: 51), är det inte helt orimligt att 

anta att läsare gör denna koppling. Om dessutom läsarna väljer att ta till sig denna orsakstolkning 

(som visserligen inte är definierad av journalisten, men dock främjad) kan det innebära en 

moralisk summering som förklarar och förmildrar ett motstånd mot reformen (jfr Entman, 1993: 

52). 
 
Den lexikala stilen speglas tydligt i följande exempel när motståndarnas tvivel angående 

sjukvårdsreformen skildras av journalisterna som obefogat och själviskt. Citatet 

“sjukvårdsreform har stött på hårt folkligt motstånd. Uppretade medborgare drar paralleller till 

både Ryssland och Nazityskland” (A4), ger läsaren en bild av hur medborgarna är såpass ovilliga 

att ta till sig reformen att de tar till överdrivna och orealistiska jämförelser. I ett följande citat 

visar journalisten hur okontrollerad motståndarnas aggressivitet och ilska är: “rösten darrar av 

harm och vrede när hon vänder sig mot kvällens talare [...] “vi vill inte att det här landet ska 

förvandlas till ett Ryssland!”” (A4). Valet att ta med kvinnans uttalande, och dessutom beskriva 

henne som “fyllig”, bidrar till att spegla motståndarna som en tjock, lat och självisk skara. 

Oresonliga och omedvetna om vad en sjukvårdsreform faktiskt innebär och vidare som okunniga 

då införandet av en sjukvårdsreform jämförs med att förvandlas till en kommunistisk stat. 

Journalisten sparar inte på krutet och omnämner de kritiska som “häcklare” då motståndare 

kunde passat lika bra.  
 
4.1.5 Sociokulturella kontextualiseringar 
Flera av nyhetsdiskurserna är en del av den ideologiska processen som framhäver myten om ett 

amerikanskt medelklassamhälle: de flesta amerikaner har försäkring och är nöjda med den vård 

de får. När journalisten väljer att beskriva de aktörer som representerar medelklassen skrivs 

deras svenska bakgrund ut, vilket gör att läsarna föreställer sig vita personer. Eftersom dessa 

aktörer representerar “majoriteten av amerikanerna” innebär det ett nekande av att icke-vita 

existerar inom den beskrivna medelklassen. Dock motsäger en annan nyhetsdiskurs denna myt 

om att en medelklass existerar i USA genom att uppmärksamma de oförsäkrades situation. 
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Journalistens val att porträttera kvinnor med bakgrund i Latinamerika och Pakistan och 

uttryckligen skriva ut deras bakgrund medverkar dock till att måla upp en bild av USA:s 

oförsäkrade som icke-vita. Därmed bidrar journalisten till att förstärka antaganden som det redan 

råder ett samhälleligt konsensus om i frågan om vilka som går oförsäkrade i USA. 

Nyhetsdiskursen kan alltså även här ses som en del av den ideologiska processen då denna 

varken ifrågasätts eller motverkas. I samband med att det i artikeln framkommer att majoriteten 

av alla amerikaner har en försäkring spär detta i slutänden ändå på myten om att USA är ett 

medelklassamhälle. 
 
I en tredje nyhetsdiskurs vägs åsikter mot varandra i abortfrågan. De kvinnor som tillhör den 

undre delen av medelklassen eller arbetarklassen är de som kommer att drabbas av aborttillägget. 

På så vis blir aborttillägget en kompromiss på bekostnad av de lägre klasserna. Om abort 

finansieras statligt i och med sjukvårdsreformen uppstår en klasskonflikt i en redan existerande 

konflikt om klassutjämningen. Aborttillägget blir då inte bara en kvinnorättsfråga, utan en ny 

arena för klasskampen, ett sätt för eliten att befästa sin ställning och öka avståndet till 

medelklassen och arbetarklassen, vilket hela tiden kommer speglas i medierna. Även här blir 

alltså nyhetsdiskursen en del av den svenska ideologiska processen då den ifrågasätter det 

samhälleliga konsensus som framställs i USA.  
 
En fjärde nyhetsdiskurs ägnar stor uppmärksamhet åt motståndet mot reformen. Just precis 

eftersom det svenska och amerikanska samhället per definition är två skilda enheter, och 

medlemmar av ett globalt samhälle där länder samverkar och har relationer med varandra, 

kommer det uppstå en maktkamp där två grupper (den amerikanska mot den svenska) 

argumenterar med varandra om vad som är rätt och fel. Då nyhetsdiskursen betonar det absurda i 

motståndarnas reaktioner mot Obama som vill införa en sjukvårdsreform för “the public 

good” innebär detta att den motverkar en amerikansk (i journalistens text beskriven), 

individualistisk syn på samhället. Denna syn ställs mot den svenska där det redan finns en allmän 

sjukförsäkring för landets alla medborgare. Nyhetsdiskursen är därför en del av dessa grundvalar 

som det svenska samhället (och Obama med dennes anhängare) vilar på (jfr Ekström & Larsson, 

2010: 268 & van Dijk, 1998: 8). 
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4.2 Det amerikanska materialet  

4.2.1 Tematisk struktur och inramning 
I den tematiska strukturen framhävs både positiva och negativa åsikter om sjukvårdsreformen 

och dess effekter. Citat och åsikter varvas ofta med kostnader relaterade till reformen och 

sammantaget är det främst aktörerna som bär fram texten. Den tematiska strukturen kan 

sammanfattas i följande teman: 1) Ny lagstiftning, 2) Otillräckliga försäkringspolicys, 3) Åsikter 

och 4) Kostnader och siffror. Det första temat berör alla artiklar, bland annat redovisas de parter 

av samhället som kommer att belastas av sjukvårdsreformen exempelvis egenföretagare och 

delstatsbudgetar. Huvudpoängen är att den nya lagstiftningen kommer att vara kostsam (A7, A5). 

I detta tema är det tydligt att arbetarklassens intressen lyser med sin frånvaro som Kumar 

beskriver, medan journalisten i stället uttrycker en oro för kapitalistklassens intressen (Kumar, 

2004: 16). Journalisten problematiserar att klyftan mellan kapitalister och medelklass minskar 

och framställer det som ett problem att arbetarklassen och de oförsäkrade skulle få en starkare 

ställning i samhället. I andra artiklar framställs en kluvenhet gällande den nya lagstiftningen och 

medelklassen verkar inte veta hur den ska förhålla sig. 
 
Det andra temat gäller debatten rörande det statliga försäkringsalternativet ”public option”, vilket 

innebär ökad statlig inblandning i sjukvårdssystemet. Här beskrivs hur försäkrade människor är 

tvungna att betala för dyr medicinering eftersom deras försäkringar inte täcker allt. 

Konstaterandet av dystra framtidsutsikter för sjukvården, fastslår också att det nuvarande 

sjukvårdssystemet är i behov av reformering (A8, A6). Temat belyser även här effektivt 

klassproblematiken då det är tydligt att de som inte har råd med extra försäkringskostnaderna är 

inte den delen av medelklassen som drar sig mot kapitalistklassen. Här handlar det om den nedre 

medelklassen som hamnar i kläm och får dras mellan att ha råd med försäkring men fortfarande 

inte med en försäkring som ger ett fullgott skydd. I det här fallet kan man istället se att 

kapitalisternas intressen ifrågasätts och därmed går emot Kumars resonemang om att 

kapitalistklassen tenderar att gynnas av medierapporteringen (Kumar, 2004: 16). 
 
I nästa tema har åsikterna fokus och här representeras de med kluven inställning till reformen 

såväl som de som argumenterar för eller emot. Flertalet är negativa till reformen men inte till 

förändringen i sig (A6). De kluvna dras mellan att på ett privat plan välkomna reformen medan 

man affärsmässigt avfärdar den som kostsam (A5). Här återkommer medelklassens dilemma att 

ständigt vara i dragkampens epicentrum, sjukvårdsreformen är dålig för affärerna men bra för 
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människorna. Dock florerar nya åsikter som speglar klassuppdelningens hållning till reformen. 

Den positiva inställningen står arbetarna för, medan de åsikter som förhållit sig negativa 

representerats av kapitalistklassen (främst republikaner, men även någon demokrat). Därmed kan 

man säga att striden om sjukvårdsreformen avgörs av medelklassen. Trots att arbetarklassen 

enskilt är den största klassen är det de kluvna som avgör. Kluvenheten ligger i, såsom Kumar 

beskriver, att medelklassen delar kapitalisternas intresse för att förhålla arbetarklassens 

inflytande till minimum, men samtidigt är medelklassen inte ekonomiskt oberoende och delar 

arbetarnas dilemma av att vara avhängig kapitalisterna för arbetstillfällen. Kontentan av detta är 

att klassernas ställning aldrig är definitiv, vilket kan sägas att reformen är delaktig i. Klasserna är 

medvetna om att klassbalansen kan rubbas i och med en reform av denna typ (Kumar, 2004: 11-

12). Oavsett om nämnda argument i artiklarna är positiva eller negativa baseras de på en rädsla 

för hur klassbalansen eventuellt kommer att förändras. Givetvis vill inte kapitalisterna dela med 

sig av sin makt, men arbetarna ser det nuvarande sjukvårdssystemet som ohållbart och pressar 

den ekonomiska situationen till det sämre. Med tanke på den onda spiralen sjukvården blivit ur 

arbetarklassens synpunkt gäller rädslan istället att reform inte kommer, att sjukvårdsystemet 

består och deras situation därmed blir sämre. 
 
Det sista temat förekommer i alla artiklarna i större eller mindre utsträckning, antingen i form av 

siffror över kostnader eller antal aktuella människor exempelvis. Det kan röra sig om allt från 

hur mycket stater spenderar i nuläget på sjukvård, till hur mycket enskilda privatpersoner fått 

spendera på mediciner eller operationer. Den starka betoningen på kostnader kan tänkas bero på 

att de svenska journalisterna anser dessa fakta vara irrelevanta för den tänkta publiken, eftersom 

att reformen inte kommer påverka folk bosatta i Sverige. 
 
De amerikanska artiklarnas inramning har varit svårare att greppa på grund av den stora 

förekomsten av argument från bägge sidor i sjukvårdsdebatten. Dock är det möjligt att hitta en 

problemdefinition (ex.”The government programs that provide health care to the poor would 

expand to cover nearly one in five Americans under health insurance legislation pending in 

Congress, putting pressure on federal and state budgets” (A7)), orsakstolkning (“Personal 

experiences with the health care system since 1993 have convinced many people that something 

has to be done” (A6)) och en moralisk summering (“That freebie sub is darned important at a 

time when folks are pinching pennies. So, too, is health care reform” (A5)) som ändå ramar in 

händelsen för att göra den uppfattningsbar för läsaren. Det sista citatet speglar dock inte ett 
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ställningstagande i reformfrågan utan handlar mer om att legitimera artikelns betydelse. Därför 

fanns det ofta inget rekommenderat sätt att bemöta händelsen på utan denna fråga lämnades 

öppet för läsarna att tolka. Inramningen som sker i de amerikanska artiklarna handlar mer om ett 

sätt att behandla händelsen, snarare än att leverera en färdigtolkad version av händelsen (jfr 

Entman, 1993: 52). De amerikanska artiklarna levererar dock en problematisering av händelsen 

som visar på en inställning att vilja låta läsaren bestämma för sig själv vad som är rätt eller fel att 

tycka, ex. “Insurers want the new customers that would arrive if Congress passes a bill that 

requires everyone to have insurance, but they worry a public insurance option would have an 

unfair advantage over private insurers” (A8). Dessa typer av meningar innebär dock att 

journalisten levererar en möjlig tolkning av händelsen, låt vara att den kan tolkas på olika sätt 

beroende på läsarens erfarenheter och personliga bakgrund (jfr van Gorp, 2007: 65). 
 
4.2.2 Schematisk struktur 
I den schematiska strukturen tillhör majoriteten av aktörerna medelklassen. Det förekommer 

några få aktörer från kapitalistklassen, dessa är dock uteslutande politiker och diverse 

förespråkare för större nationella organisationer. De amerikanska artiklarna förefaller dock 

balanserade i förekomsten av aktörer från olika klasser, vilket kan ha att göra att med att 

journalisterna varit noga med att lyfta fram både positiva argument och negativa argument. Detta 

ger läsaren intrycket av att individer från alla klasser kommer till tals i diskursen. Dock råder det 

en klar majoritet av medelklass, men endast få aktörer av kapitalistklass och ännu färre av 

arbetarklass.  
 
Vidare i den schematiska strukturen har det funnits resonemang om konsekvenser och 

orsak/verkan som övergripande representerar för- eller motargument gällande 

sjukvårdsreformen. Efter att ha fastslagit att det nuvarande sjukvårdssystemet på ett eller annat 

sätt börjat likna en ond spiral och situationen börjat närma sig det ohållbara, framträder 

kluvenheten över hur situationen ska lösas; “he's supportive of the bill as an individual, he's 

skeptical as a business owner” (A5). I diskussionen rörande public option kan man se förståelse 

för den andra partens synpunkter, men samtidigt ett tydligt positivt ställningstagande för det 

statliga försäkringsalternativet: “she understands why people feel hesitant about backing 

"government interference" in health care. "But when you look at what's going on from the 

perspective of a person who's being failed by the insurance companies, this in a very real way is 

health rationing and death panels — for profit," Lantz, 58, said” (A8). Här uppfattas det som att 
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konsekvenserna av privatindustrins ökade inflytande över sjukvården kommer att resultera i att 

systemet i slutändan enbart styrs av vinstintressen, även om inledningsvis viss förståelse för den 

andra parten kommer till tals. Dock är huvudbudskapet uppenbart att rädslan för statlig 

involvering inte väger upp den nuvarande sjukvårdssituationen, vilket är ett exempel på hur en 

viss typ av information får en framträdande position i texten (jfr Entman, 1993: 53). Vidare 

vänder sig medelklassen i citatet till kapitalistklassen som framstår som motsträvig och återigen 

ovillig att ändra sin inställning om risken är att deras inflytande kan komma att ruckas (jfr 

Kumar, 2004: 10-15). Kapitalistklassens argument bygger på helt andra resonemang: “Those 

who oppose it [...] say it would compete unfairly and would force millions of Americans who are 

happy with their private insurance to sign up for a government-run plan” (A8). Motståndarsidan 

bygger sina argument på att om ett statligt försäkringsalternativ kommer in i bilden, kommer 

detta att bidra till att kostnaderna för försäkringsbolagen som måste höja priser. Däremot 

tillkännager president Obama och vicepresidenten Joe Biden att de ger public option sitt stöd och 

menar istället att konkurrensen kommer att driva ner kostnaderna (A8). Återigen kommer 

kluvenheten fram. Presidenten och vicepresidenten opponerar sig mot privatindustrins argument, 

således speglas en tydlig inbördes motsättning inom kapitalistklassen. Kluvenhet råder inte bara i 

medelklassen utan minst lika mycket inom kapitalistklassen. 
 
4.2.3 Mikroorienterad analys: Förförståelse och frånvarande information 
I den mikroorienterade analysen framkom att förförståelsen generellt inte är avgörande i de 

amerikanska artiklarna. Det som kan behövas är grundläggande kunskaper om det nuvarande 

sjukvårdssystemet och det politiska systemet i USA. Läsaren får en hel del 

bakgrundsinformation av texten, inte minst angående det nuvarande systemets baksidor. Det 

framgår i artiklarna att sjukvårdsreformen är debatterad bland politikerna och att det finns en 

kluven inställning till huruvida de positiva eller negativa effekterna kommer vara överhängande. 

Då läsaren inte behövde mycket förkunskaper gällande sjukvårdsreformen innebär det även att 

den frånvarande informationen inte är särskilt omfattande. I en artikel utelämnar journalisten 

resonemang som skulle kunna svara på frågan “varför?” gällande ett påstående som journalisten 

ger rum för: “Aging computer systems used to set eligibility may not be up to the task, says Ann 

Kohler” (A7).   
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4.2.4 Mikroorienterad analys: Stil 
Stilen har en stor betydelse för hur artiklar uppfattas och läses av publiken. De amerikanska 

artiklarna uppfattades för det mesta som förhållandevis balanserade i vilka de låter komma till 

tals, dock bidrar fortfarande journalisternas egen stil och inramningen av händelsen till att ge ett 

slutligt intryck av innehållet. I alla fyra artiklar förekommer värdeladdade ord och meningar som 

kan anses vara “opartiska” och ge fördel åt den ena eller andra sidan. Två artiklar gav intryck av 

att vara för reformen och tillkännagav nackdelar med det nuvarande systemet. Resterande två 

gav intryck av att vara mot reformen och tillkännagav därför nackdelar med reformen. 
 
Nedanstående citat exemplifierar hur journalisten påvisar företagarens (Osborne's) motsträvighet, 

men också sin egen: “the historic health care reform package that President Obama plans to sign 

into law Tuesday, is a lot like Osborne's sub sandwiches: A little bit of this. A little bit of that. 

And, in the end, made to look digestible. So Osborne is holding his nose and is willing to bite  

even swallow – health care reform, even though he suspects it's going to hurt his shop's bottom 

line” (A5). Journalisten drar en parallell mellan sjukvårdsreformen och en macka, vilket kan ses 

som en grov nedvärdering av sjukvårdsreformen och dess tänkta användningsområde. Obama 

och reformen förlöjligas, den beskrivs i det närmaste som “oätlig”, men som specifikt utformad 

för att se lättsmält ut. Ingen vill egentligen äta maten, men kan, om de tvingas, motvilligt ta en 

tugga och till och med svälja. Den lexikala stilen och ordvalet ”bottom line” påvisar att i 

slutändan, vad man än säger om saken, kommer reformen vara dålig för företagen. I ett annat 

resonemang där entreprenörskap diskuteras i förhållande till sjukvårdsreformen, demonstrerar 

ordvalet ”widely different views” att det förekommer en splittring i hur man bör se på 

sjukvårdsreformens effekter, men också antyder man då att reformen i sig inte är fullständig utan 

tvärtom splittrad. 
 
I en artikel beskrivs en läkares situation, som under Clinton-administrationen behandlade såpass 

många oförsäkrade patienter att hans förtroende för att en reform kunde göra nytta var minimalt. 

Dock ändrades denna uppfattning; “Bost has seen enough physical and financial suffering to 

convince him that major change is needed” (A6). Journalisten betonar att det får vara nog nu, 

lidandet måste få ett stopp, det har gått för långt – om en läkare som dagligen är i kontakt med 

sjukvårdssystemet säger att det har gått för långt och att förändring är avgörande, då finns inte så 

många fler alternativ än att lyssna. Efterföljande meningar fortsätter att i detalj beskriva vad 

läkaren ser/har sett vilket föranlett dennes åsikt. Meningarna börjar med ett retoriskt “He” och är 
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relativt korta vilket innebär att stilen ger ett slagkraftigt intryck, svårt att motsäga. 
 
På ett liknande sätt fungerar stilen i följande ingress: “[Sharon Lantz] can afford her daily 

chemotherapy drug – if she buys it from India. But breast reconstruction surgery is beyond her 

budget” (A8). Hon har råd, OM hon köper från Indien. Genom tankstrecket tvingar journalisten 

in en andningspaus hos läsaren vilket gör att betoningen hamnar på “if”. Vidare nämner 

journalisten Indien, ett land som i västvärlden symboliserar något exotiskt, men knappast ett land 

där man vill köpa sina mediciner – åtminstone är det den betoning som landet i denna kontext 

får. Det ger läsaren känslan av att Lantz´ sjukvård är för dyr som den är, och ger en bild av hur 

pass dyrt det skulle vara att få inhemskt tillverkade mediciner. Det hon ytterligare behöver kan 

hon inte få med den försäkring hon har. Därmed framställs hennes situation som olidlig och 

ohållbar. 
 
Ett amerikanskt ställningstagande mot reformen visar sig även i stilen då journalisten gör sig 

löjlig över en aktörs uttalande: “[says Ron Pollack] "This affects the people who are the poorest 

of the poor." It also affects already stretched state budgets [...]” (A7). I och med den 

efterföljande meningen gör journalisten det tydligt att delstaternas budgetar är viktigare än de 

fattiga. Således speglas journalistens egen mening och syn på reformens effekter. I likhet med 

Entmans resonemang kring information ges de ansträngda budgetarna en framträdande roll i 

sammanhanget (Entman, 1993: 53), eftersom de understryks med det lexikala ordvalet “also”. 
 
Genomgående visar den lexikala stilen i de amerikanska artiklarna på ett engagemang från 

journalistens sida, oavsett om det är för eller mot reformen. Värdeladdade ord eller formuleringar 

förekommer och exempel på dessa är ”darned”, ”soul searching”, ”number crunching”, 

”dramatically different”, “remedy for the nation's ailing health care system”, “forcing”, “given 

up”. Också genomgående för artiklarna gäller journalisternas sätt att beskriva utsatta personer. 

Dessa beskrivs med många adjektiv och på ett mer skönlitterärt sätt. När journalisterna däremot 

skriver om delstaters budgetar blir språket mer kliniskt, inga målande beskrivningar förekommer 

utan läsaren får uppfattningen om att det handlar om “rena fakta” som presenteras. 
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4.2.5 Sociokulturella kontextualiseringar 
Nyhetsdiskurserna i artiklarna skiljde sig avseende de ideologiska processerna. En motverkade, 

en förhandlade och två var en del av den rådande ideologiska processen. I den första 

nyhetsdiskursen läggs fokus på företagare i allmänhet, och mer specifikt småföretagarnas 

problem och kluvenhet gällande sjukvårdsreformen. Diskursen bortser och duckar för det faktum 

att sjukvårdsreformen är till för att hjälpa arbetarklassen och lägre stående att få råd med 

försäkring. På detta sätt är nyhetsdiskursen en del av den ideologiska processen där kapitalismen 

är ett föredöme och styr västerlandet. Om nyhetsdiskursen i artikeln främjar kapitalismen som 

ideologi främjar detta i slutändan även kapitalistklassen.  
 
Den andra nyhetsdiskursen motverkar den ideologiska process som vill framställa USA som en 

medelklassnation. Diskursen motverkar bilden av bidragstagare och fattiga som icke-vita genom 

att deras hudfärg eller ursprung (med undantag för vilken stat de bor i) inte skrivs ut, att detta 

står osagt får ses som ett positivt fenomen. Ofta förekommer dock personernas yrken, vilket gör 

det lätt att kategorisera aktörerna i olika klasser. De som själva råkat illa ut eller har släktingar 

som råkat illa ut tillhör, såväl arbetarklassen som den lägre medelklassen. Sedan förekommer 

läkare, och då dessa innehar en högre position i samhället, kan dessa ses som att tillhöra 

toppskiktet av medelklassen. Dock är det så att arbetarklassen är de som får ta bidragen medan 

medelklassen intygar att sjukvårdssystemet är uppbyggt på fel sätt och behöver åtgärdas. Den 

tredje nyhetsdiskursen medverkar dock till att förstärka myten om att USA är ett 

medelklassamhälle. Visserligen pratas det om de fattiga, men huvudsakligt fokus ligger på att 

förmedla nyheten om att “om det skulle bli bättre för de fattiga, kommer det också bli sämre för 

ER”. ER=medelklassamerikanerna. I och med att inga fattiga representeras i artikeln blir det 

dessutom lite som att artikeln pratar över deras huvuden – journalisten bryr sig inte riktigt 

eftersom VI (av journalisten den tänkta publiken) inte är en del av deras (de fattigas) samhälle 

(eller tvärtom, de är inte en del av vårt samhälle).  
 
Nyhetsdiskursen i den fjärde artikeln förhandlar med de ideologiska processer som vill 

framställa USA som en medelklassnation. Den slår fast att det amerikanska sjukvårdsystemet är 

alltför kostsamt i det nuvarande läget och pekar på det orimliga i att systemet inte ens förser 

medborgarna med fullgod (täckt av försäkringen) sjukvård. 
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5. Jämförande diskussion och slutsatser 

Undersökningens ambition har varit att undersöka hur ras, etnicitet och klass speglas i svensk 

respektive amerikansk dagspressrapportering om den amerikanska sjukvårdsreformen. 

Övergripande bygger slutsatserna på att det existerar skillnader mellan respektive 

dagsrapportering vilka framkommit i analysarbetet. Klass har generellt erhållit större 

medieutrymme än ras och etnicitet.  
 

5.1 Framställningen 
5.1.1 Ras eller etnicitet? 
I de amerikanska artiklarna omnämns aldrig aktörernas ras eller etnicitet. Är det så att 

Dyers teorier om den vita raslösheten bekräftas – att alla aktörer som förekommer är vita? 

Eller är USA mer medveten i sin rapportering och utelämnar aktörernas ras eller etnicitet 

för att behandla alla lika? Något som säger emot Dyers teori är att Obama är svart, något 

som inte nämns i artiklarna. Kanske är det så att detta numera anses vara ett vedertaget och 

allmänt känt faktum som inte behöver påtalas. Möjligen skulle utelämningen av ras och 

etnicitet även kunna bero på en rädsla hos journalisterna att stämplas som rasister. Eller så 

förekommer endast vita i rapporteringen: även om den behandlar personer som har svårt att 

betala sjukhusräkningarna porträtteras uteslutande arbetande personer, inga lata personer 

som försöker leva på statliga bidrag utan att arbeta, vilket går i linje med Gilens 

resonemang om att media porträtterar fattiga svarta i negativa sammanhang och vita fattiga 

i positiva sammanhang (Gilens, 2004: 51). 
 

Som framkommit i teorin särskiljs begreppen ras och etnicitet. Då inget av dessa begrepp 

förekommer i den amerikanska rapporteringen går det inte att svara vilket begrepp som 

skulle kunna ha förekommit i rapporteringen. I den svenska rapporteringen förekommer 

dock resonemang om icke-vita. Är det en del av journalistens ansvar att förmedla 

aktörernas hudfärg till läsaren? Om man ser till Kovach och Rosenstiel skulle svaret bli nej 

på denna fråga, eftersom journalistiken ska förhålla sig till sanningen och stå i proportion 

till verkligheten och dessutom vara lojal mot samhällets invånare, vilket den svenska 

rapporteringen inte är då den porträtterar endast icke-vita i en bidragstagarsituation i en 

verklighet där även vita är bidragstagare (jfr Kovach & Rosenstiel, 2007). Men handlar det 

om ras eller etnicitet i den svenska rapporteringen? Inramningen klumpar samman 

invandrare (nordafrikaner, latinamerikaner och pakistanier) till en grupp och ger på så sätt 
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dessa icke-vita en stämpel som en etnisk grupp: de ska känna samhörighet med varandra 

eftersom de är icke-vita invandrare. Även om vi nu fastställt att det i detta fall handlar om 

etnicitet kan paralleller dras till Allans resonemang om rasneutral rapportering. 

Rapporteringen anses vara rasneutral eftersom den speglar verkligheten, men därmed 

befäster den även vitas dominerande ställning i ett samhälle med olika etniska grupper och 

naturaliserar dessas raslöshet (Allan, 2010: 183-185). Ras påtalas i den svenska 

rapporteringen i samband med de vitas raslöshet, som demonstreras i samband med att 

bidragstagarnas etnicitet påtalas. Den vita raslösheten stämmer överens med Dyers 

resonemang, liksom etnicitetens samhörighet stämmer överens med Downing & Husbands 

resonemang, då det har fått en positiv stämpel i dagens samhälle men likväl är ett mycket 

effektivt kategoriseringsverktyg för att påtala väsentliga skillnader mellan människor då de 

etniska grupperna per automatik definieras som underlägsna minoritetsgrupper 

subordinerad den vita majoriteten (Downing & Husband, 2005: 12-13). 
 
Avseende den begreppsteoretiska diskussionen kan konstateras att skillnaderna mellan 

begreppen ligger främst i den kontextuella användningen. I den amerikanska kontexten är 

rasbegreppet en avdramatiserad term som används företrädesvis etnicitetsbegreppet. I den 

svenska kontexten är det annorlunda. Där ser man rasbegreppet som något fult och 

kontroversiellt, medan etnicitetsbegreppet får symbolisera en modifiering och kompromiss 

– en mer politiskt korrekt benämning. Likheten mellan ras- respektive etnicitetsbegreppet 

ligger i deras karaktär. I både svensk och amerikansk kontext skulle man kunna säga att 

begreppen lider av en dubbelbottnad natur, av både positivt och negativt slag, men som 

framför allt förhålls dold. Å ena sidan är rasbegreppet en avdramatiserad term, å andra 

sidan fortfarande ett begrepp som tydliggör skillnader mellan folk. Samma sak gäller 

etnicitetsbegreppet som tolkas som en korrekt benämning, men fortfarande befäster 

begreppet i sig existerande skillnader. Delar av begreppens innebörd och betydelse 

genererar kontrovers i samhället fast man inte vill låtsas om detta – en gömd konflikt hos 

begreppen. Den existerande begreppsdiskussionen har inte lyckats problematisera detta 

tillräckligt och inte heller utmynnat i alternativa begrepp. 
 
Som slutsats kan dras att den svenska rapporteringen åkallar etnicitetsbegreppet i samband 

med icke-vita personer. Rasbegreppet åkallas i samband med den vita rasens raslösa 

maktövertag. Anledningen kan tänkas vara det faktum att etnicitet har fått ett positivt 
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jakande och inte klassas som rasistiskt. I den amerikanska rapporteringen förekommer inga 

resonemang om vare sig ras eller etnicitet och det kan bli vanskligt att dra alltför stora 

slutsatser angående orsaken till detta. Vi finner det dock osannolikt att rapporteringen 

medvetet/omedvetet exkluderat icke-vita från att figurera som aktörer.  
 
5.1.2 Klass som främsta kategoriseringsverktyg 
Det är inte alltid lätt att kategorisera aktörer i artiklar utifrån det lilla man får veta i 

rapporteringen. I denna undersökning har kategoriseringen till stor del utgått från att indela 

aktörerna efter deras yrken eftersom det oftast inte skrivs ut vilken livsstil de för, om de har 

andra inkomstkällor eller vilka anställningsförutsättningar de arbetar under. Deepa Kumars 

resonemang om samhällsinflytande har varit till hjälp för klasskategoriseringen av 

aktörerna. I slutänden är dock inte det viktigaste huruvida en läkare verkligen är medlem av 

arbetar- eller medelklassen, utan hur denna läkare porträtterades och uppfattades i texten, 

vilken auktoritet denna gavs. Klass är på ett sätt ett mer accepterat kategoriseringsverktyg 

än ras och etnicitet då det inte anses vara biologiskt betingat. Ras och etnicitet kan kopplas 

till rasism i olika utsträckning, men klass har ingen sådan motsvarighet, varpå det är ett 

mycket tacksamt verktyg. Journalister som hänger sig till objektivitetsideal ser inte heller 

något fel i att porträttera människor som medlemmar av olika klasser, eftersom det är så 

verkligheten förhåller sig. En människa med ett inflytelserikt arbete och stora tillgångar 

tillhör kapitalistklassen medan en medelklassperson är beroende av kapitalistklassen för 

arbete. Detta ses inte som en ordinarie kategorisering av människor utan snarare som en 

spegling av (kapitalismens) verklighet. Denna diskussion mynnar ut i en slutsats där klass – 

i amerikansk såväl som svensk inramning relaterat till den tematiska strukturen där åsikter 

speglas – används för att underlätta för läsaren att kategorisera aktörerna och förstå vilken 

roll de spelar i relation till sjukvårdsreformen. I amerikansk kontext demonstrerar 

medlemmar av arbetarklass och lägre medelklass baksidorna med dagens sjukvårdssystem 

och vikten av att en sjukvårdsreform införs. Den övre medelklassen används för att 

demonstrera medelklassens kluvenhet ifråga om vilket ställningstagande som bör göras. 

Slutligen porträtteras och citeras kapitalistklassen som för att understryka att det är denna 

klass som faktiskt avgör frågan. Övriga klasser får tycka vad de vill, men 

sjukvårdsreformens vara eller icke-vara avgörs av kapitalistklassen. Klass framställs som 

den avgörande faktorn i frågan om hur mycket samhällelig makt en aktör har, och 

framställs på liknande sätt i den svenska rapporteringen. I svensk kontext demonstrerar 
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medlemmar av arbetarklassen baksidorna med dagens sjukvårdssystem samt vikten av att 

en sjukvårdsreform införs. Medelklassen är ett sätt för journalisterna att visa på motståndet 

som reformen möter/har mött. Kapitalistklassen figurerar i den svenska rapporteringen utan 

att citeras, som för att understryka att det är denna klass som faktiskt avgör frågan. 
 

5.2 Likheter och skillnader mellan svensk och amerikansk rapportering 
Analysen visar att skillnaderna var fler än likheterna mellan ländernas rapportering. Likheter 

inkluderar arbetarklassens begränsade utrymme i rapporteringen – läsaren får känslan av att 

media näst intill pratar över deras huvuden. Detta fenomen återkommer i amerikansk såväl som 

svensk rapportering. I de amerikanska artiklarna råder en märkbar noggrannhet, som saknats i de 

svenska artiklarna. Detta främst med tanke på den gedigna förekomsten av siffror, beräkningar 

och generellt av ekonomiska argument samt komplettering av berättelser från “verkligheten”. I 

jämförelse har de svenska artiklarna få detaljer och enbart ett större samhälleligt fokus.  
 
5.2.1 Likheter i rapporteringen   
Framing fungerar på liknande sätt i både den amerikanska och den svenska dagspressen. 

Oavsett vilka begrepp – ras, etnicitet eller klass – som hanteras är resultaten en inramning 

som sker efter samma kriterier och uppfattningar. Dessa bygger på van Gorps argument om 

den kulturella kontextens inblandning i inramningen – begreppen baseras fortfarande på 

samhälleliga stereotypa normer, vars syfte är att befästa redan etablerade maktstrukturer 

och existerar för att manifestera raslösheten hos vita. Respektive begrepp har 

differentierade innebörder, det är begreppens funktion som är likheten. I detta fall speglas 

tydligt samhörigheten mellan van Gorps teorier om hur inramningen sker utefter kulturella 

premisser och Allans teorier om begreppen som sociala och kulturella konstruktioner. 
 
I både den svenska och amerikanska dagsrapporteringen används klassbegreppet som ett 

kategoriseringsverktyg av förekommande aktörer i rapporteringen. En aktörs 

klasstillhörighet spelar stor roll för vilken auktoritet samt trovärdighet som aktören erhåller 

i rapporteringen. Fynd i den schematiska strukturen visar att en aktör tillhörande 

kapitalistklassen, med ett viktigare, mer inflytelserikt arbete tillåts dra slutsatser gällande 

vad som är rätt och fel medan arbetarklassen och den lägre medelklassen endast tillåts tala 

för sin egen situation. Visserligen får de uttrycka sina åsikter om vad som bör ske, men 

dessa argument ges inte lika stor tyngd. Likheterna ligger även i framhävandet av 
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kapitalisterna som den bestämmande klassen – klassen som i slutändan innehar den 

samhälleliga auktoriteten. Som tidigare nämnt är arbetarklassen utestängda från diskursen 

och framstår därmed som utan självbestämmande. Förvisso är det fler människor från 

medelklassen som kommer till tals i den amerikanska rapporteringen, men fortfarande 

framhävs medelklassen som offren i sammanhanget – inte arbetarna. Medelklassen måste 

lyckas övertala och blidka kapitalisterna eftersom denna klass har sista ordet. Kapitalisterna 

som auktoriteten, medelklassen som offren och arbetarklassen som icke-existerande 

speglas i både den svenska respektive den amerikanska mediebilden. 
 
Vidare i den schematiska strukturen finns den gemensamma nämnaren att befolkningens 

nuvarande situation ses som en konsekvens av dagens sjukvårdssystem. I en av de 

amerikanska artiklarna ses privatindustrins ökade inflytande över sjukvården som en orsak 

till att systemet i slutändan enbart kommer styras av vinstintressen (A8). I svenska artiklar 

handlar resonemangen, då de porträtterar motståndarna mot reformen, om att 

sjukvårdsreformen kan få som konsekvens att försämra levernet för de som redan har det 

bra: “man gör inte om ett fungerande system för att rätta till en marginell brist [...], säger 

Claes Ryn.” (A3). Detta resonemang återkommer till viss del även i de amerikanska 

artiklarna, om än inte lika tydligt.  
 
Förförståelsen i både den svenska och amerikanska rapporteringen kräver att läsaren har 

grundläggande kunskaper om det amerikanska politiska systemet och sjukvårdsreformen 

som Obama lagt fram. I de svenska artiklarna saknas dock mer utförlig information, 

exempelvis att den amerikanska reformen inte innebär en heltäckande sjukvårdsförsäkring 

likt den vi har i Sverige. De amerikanska artiklarna förser ofta läsaren med mycket 

information, vilket kan vara ett resultat av att de är textmässigt längre än de svenska. 
 
5.2.2 Skillnader i rapporteringen 
I framställningen av ras- respektive etnicitetsbegreppet framkom skillnader. I den svenska 

rapporteringen förekom rasbegreppet i samband med vitas raslöshet medan 

etnicitetsbegreppet hade en mer framträdande position och förekom i samband med icke-

vita. Båda begreppen var helt frånvarande i den amerikanska rapporteringen. Allan menar 

att medierna konstruerar vår definition av vad ras innebär. Detta är dock även applicerbart 

på etnicitet. Definitionen och konstruktionen av meningen, inramningen av begreppen och 
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vilken lexikal stil som omgärdar begreppen leder till att läsarna förknippar begreppen med 

vissa problem. I den svenska rapporteringen innebär detta att läsarna förknippar en icke-vit 

etnicitet med socialt utanförskap och bidragstagande (jfr Allan, 2010: 171-172). 
 
Den tematiska strukturen visar på skillnader i rapporteringen i form av att den amerikanska 

rapporteringen lägger stor vikt vid att beskriva den nya lagstiftningen och hur den kommer 

påverka olika delar av befolkningen på olika sätt. Den svenska rapporteringen däremot 

lägger större vikt vid att beskriva det nuvarande sjukvårdssystemet och dess brister, men 

förklarar inte utförligt vad reformen innebär rent konkret. Två av de teman som 

uppenbarats i rapporteringarna (am: åsikter och sv: medelklassens och motståndarnas 

rädsla) ger intrycket av att medelklassen ur ett amerikanskt perspektiv är kluven medan 

den svenska rapporteringen förmedlar en medelklass och motståndarsida som känner rädsla 

över hur reformen kommer försämra deras liv. Medelklassen är i amerikansk kontext 

fångad i en dragkamp mellan kapitalistklassen och arbetarklassen. I den svenska kontexten 

framställs medelklassen å andra sidan som i princip lojal endast mot kapitalistklassen. En 

annan aspekt i den amerikanska rapporteringen som skiljer sig från den svenska kontexten 

är den gedigna förekomsten av siffror, mätningar, beräkningar och ett flitigt användande av 

dessa kan ses som ett verktyg att utesluta vissa delar av den amerikanska populationen från 

nyhetsdiskursen. Utöver att journalisterna använder siffror som ett sätt att befästa sin 

objektivitet, kan mångfalden av ofantligt höga siffror i artiklar ses som ett sätt att stänga ute 

arbetarklassen som inte befattar sig med samma typ summor. Siffror, mätningar och 

beräkningar blir ett kapitalisternas språk. 
 
En skillnad angående inramningen av de olika artiklarna gäller det faktum att de svenska 

allt som oftast inkluderar ett rekommenderat sätt att bemöta händelsen på (jfr Entman, 

1993:52), vilket innebär ett ställningstagande för reformen. Den amerikanska 

rapporteringen förefaller mer balanserade, båda sidor kommer till tals vilket inte alltid är 

fallet i de svenska. Dock är vissa av de amerikanska artiklarna vinklade åt ett håll så att 

man som läsare kan läsa ut vilken ställning journalisten tagit i frågan och en viss moralisk 

summering skymtas även i alla de amerikanska artiklarna.  
 
Den schematiska strukturen visar en skillnad: den numeriska förekomsten av aktörer inom 

olika klasskategorier. I den amerikanska rapporteringen förekommer sammantaget en 
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majoritet av medelklassen, varpå kapitalistklassen och därefter arbetarklassen följer i 

nedstigande ordning. I den svenska rapporteringen figurerar flest aktörer från 

kapitalistklassen, följt av arbetarklassen och därefter medelklassen.  
 
Stilen i respektive länders artiklar visar på skillnader då det gäller det journalistiska 

ställningstagandet. De svenska journalisterna tar sig större tolkningsfriheter, medan de 

amerikanska i stället låter aktörerna stå för tolkandet. Båda använder på det stora hela lika många 

värdeladdade ord, vilket i sig kan signalera ett ställningstagande, men trots allt utmärker sig dock 

de svenska artiklarna på det området: ”[d]en dagen kommer hon aldrig att uppleva, så långt 

sträcker sig inte Obamas sjukvårdsreform” (A2). Citat som detta förekommer relativt ofta i de 

svenska artiklarna men är ovanliga i de amerikanska artiklarna.  
 
Porträtteringen av Obama skiljer sig också åt. I de amerikanska förekommer presidenten i ett 

sammanhang, som del av en part, medan han i de svenska framstår som ensam företrädare för 

sjukvårdsreformen. 
 
Medelklassamhället porträtteras i de svenska artiklarna med ord som “stillsamt”, “frihet”, 

“dröm”, “professor” och “till freds”, vilket innebär att läsarna får uppfattningen av en medelklass 

som inte vill ändra något i sin tillvaro och framförallt inte släppa igenom en sjukvårdsreform. I 

de amerikanska artiklarna bildar den lexikala stilen en annan sammanfattning av medelklassen: 

“survive”, “financial meltdown”, “soul searching”, “number crunching”, “hesitant” och 

“overcharged” leder till att läsaren uppfattar en kluven medelklass som inte har enbart lätta år 

bakom sig.  
 
Skillnader syntes även i fördelningen av huruvida nyhetsdiskurserna är en del av, 

motverkar eller förhandlar med de ideologiska processerna. I den svenska rapporteringen 

motverkade vissa av diskurserna en amerikansk, individualistisk syn på samhället, 

samtidigt som de var en del av svenska grundvalar. I en av diskurserna är det tydligt att den 

är en del av den ideologiska process som framställer USA som en medelklassnation. I en 

annan diskurs motverkas tidigare nämnda ideologiska process genom att arbetarklassen och 

fattiga porträtteras, dock förekommer endast icke-vita människor i dessa roller varav denna 

diskurs även är en del av den ideologiska process som framställer bidragstagare som icke-

vita. Övriga två diskurser motverkar och ifrågasätter den amerikanska individualistiska 
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synen på samhället och är därför en del av de grundvalar som det svenska samhället vilar 

på. Den amerikanska rapporteringens fyra diskurser innehöll en diskurs som motverkade de 

ideologiska processerna (vari USA framställs som en medelklassnation och bidragstagare 

som icke-vita), en som förhandlade med (de processer som vill framställa USA som en 

medelklassnation) och två var en del av de ideologiska processerna (vari kapitalismen är ett 

föredöme och medelklassen, snarare än arbetarklassen, är offer).  
 
5.2.3 Samstämmig klassbild men ojämn förekomst av ras och etnicitet 
De huvudsakliga likheterna i amerikansk respektive svensk dagspress kan därmed 

summeras till användningen av klassbegreppet. I respektive rapportering var 

kapitalistklassen de bestämmande, medelklassen offren och arbetarklassen icke-

existerande. Avseende ras- respektive etnicitetsbegreppet syntes tydliga skillnader mellan 

den amerikanska respektive den svenska rapporteringen. Rasbegreppet var närvarande men 

inte lika mycket som i etnicitetsbegreppet i den svenska rapporteringen. I amerikansk 

rapportering förekom inget av begreppen.   
 

5.3 Orsaker till likheter och skillnader 
5.3.1 Med västerländska mått mätt 
Det svenska och amerikanska samhället är i stora drag uppbyggda på liknande sätt – de är 

båda västerländska demokratier med en fri marknad (även om denna tradition måhända är 

starkare i USA än i Sverige). Medielandskapet har också vissa likheter i respektive länder: 

många tidningar ägs av stora koncerner – i Sverige är Bonnier en sådan aktör, i USA 

exempelvis Hearst Corporation. På frågan varför det finns likheter i ländernas rapportering 

gällande klass kan det finnas många svar. Att kapitalistklassen framställs i amerikansk 

såväl som svensk rapportering som den samlade auktoritativa klicken i samhället kan 

förklaras med argumentet att de äger media. Det kan också bero på att både Sverige och 

USA är västerländska demokratier vilka i stort sett bygger på ett system där folkvalda 

representerar befolkningen. Således är kapitalistklassens (politikernas) makt en konsekvens 

av ett samhälleligt system som växt fram efterhand. På något sätt har detta system blivit 

accepterat som det enda funktionella, och mest rättvisa. Kan det vara så simpelt att 

medierna framställer kapitalistklassen som den bestämmande klassen på grund av att det 

förhåller sig så i verkligheten? Rapporteringen om den amerikanska sjukvårdsreformen ger 

sken av att medelklassen får klaga hur mycket de vill, och arbetarklassen också för den 
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delen, men i slutänden har de inget att säga till om eftersom det är kapitalistklassen som 

bestämmer. En slutsats som kan dras av denna diskussion är att USA och Sverige är båda 

länder som vill hävda sig på en marknad där kapitalismens krafter styr. Detta har lett till 

samhällen där status, välfärd och framgångsrikhet mäts på liknande sätt vilket leder till att 

medierna tar till dessa vedertagna kategoriseringar för att göra rapporteringen mer 

tillgänglig för läsarna. Klasskategorisering är ett språk alla förstår.  
 
5.3.2 Amerikanska klassklyftor och samhälleliga skillnader 
Skillnaderna i framställningen av ras och etnicitet kan exempelvis bero på att den 

amerikanska journalistkåren är mer medveten än den svenska och aktivt utesluter 

människors hudfärg eller härkomst i rapporteringen. Bortsett från detta finns en rad olika 

förklaringar, också sådana som den här undersökningen inte har haft omfång nog att 

beröra; exempelvis att USA har en längre och annorlunda historia kring invandring än den 

Sverige har. Därmed finns det en svårighet att dra en definitiv slutsats om orsakerna till 

skillnaden i framställningen av ras och etnicitet, och en risk att dessa slutsatser i sådana fall 

endast skulle vara baserade på spekulationer.  
 
Även om likheter fanns kring användningen av klassbegreppet, skiljde sig länderna åt på 

vissa specifika områden. Exempelvis sågs medelklassen ur ett amerikanskt perspektiv som 

en klass som drogs mellan arbetar- och kapitalistklassen, medan den ur ett svenskt 

perspektiv var lojal mot kapitalistklassen eftersom ingen kluvenhet framkom där. 

Skillnaderna kan bero på att medelklassen och kapitalistklassen i Sverige är mer intimt 

förknippade och mer nära sammankopplade än vad de är i USA, där klassklyftorna är 

större. Där finns utrymme för medelklassen att vela medan den svenska medelklassen 

ligger närmare kapitalistklassen och det kan tänkas att de inte vill förstöra sina chanser att 

en dag ta steget upp dit. I amerikanska mått mätt är steget för medelklassen upp till 

kapitalistklassen alltför långt. Skillnaderna kan också bero på respektive lands politiska 

klimat. USA är ett mer konservativt land där klassklyftorna är större än i Sverige, där 

många år av socialism har präglat det nuvarande samhällsklimatet. Dessa samhälleliga 

skillnader har utmynnat i åsiktsskillnader där USA generellt ligger ett steg längre åt höger. 

Dessa åsiktsskillnader kan förklara de svenska diskursernas motverkande och 

ifrågasättande av de ideologiska processer som hyllar den amerikanska individualismen 

samtidigt som de är en del av svenska grundvalar där alla medborgare har en plikt att ta 
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ansvar för samhället. Åsiktsskillnaderna kan också förklara två av de amerikanska 

diskursernas del av en ideologisk process där kapitalismen är ett föredöme. Samtidigt kan 

man säga att åsiktsskillnaderna är påverkade av den kulturella kontexten vari dessa åsikter 

har genererats. Sammanhanget kan förklara av van Gorps argument om 

nyhetsproduktionen som formbar efter de kulturella aspekter som spelar in i detta fall. För 

att media ska porträttera situationen på ett visst sätt tar den stöd av den kulturella 

referensram som omgärdar mediet.  
 
Undersökningen är en indikation på att dagspressen fortfarande främjar en utveckling där 

olika kategoriseringsverktyg får stor plats i medieutrymmet. Dock kan dagspressen och 

övrig media tappa förtroende om den börjar tala ett språk publiken inte förstår. 

Kategoriseringsverktygen används av media för att de används i dagligt tal och kanske är 

det egentligen där som problemet bör tas upp. Detta bör samtidigt inte ses som ett försvar 

till att media tillämpar dessa verktyg, men bör tas i beaktande. Ytterligare forskning skulle 

önskvärt beakta dessa kategoriseringsverktyg – ras, etnicitet och klass – ur fler perspektiv, 

inte endast politiska företeelser såsom sjukvårdsreformen, för att slutligen kunna påverka 

den faktiska framställningen av dessa begrepp – hur de gynnar och missgynnar olika 

grupper i samhället – i det dagliga nyhetsflödet.  
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