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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Den 13 juni 1999 valde svenska folket för andra gången representanter till Europaparlamentet. Valdeltagandet stannade på det katastrofalt låga
38,3 % och en av orsakerna till det låga valdeltagandet har ansetts vara medias bristfälliga bevakning: det som inte finns i media finns inte heller
i folks medvetanden.
Syftet med pro gradu-avhandlingen är att undersöka hur rapporteringen kring EU och EU-valet såg ut i Aktuellt och Rapport under en månad
före det svenska EU-valet 1999 för att se om detta kan tänkas ha ett samband med det låga valdeltagandet. Syftet är inte att avgöra om
mediabevakningen var orsaken till det svala intresset, utan att undersöka om kritiken ens är befogad, d.v.s. att se hur rapporteringens såg ut.
I studien ingår både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Alla inslag som helt eller delvis har att göra med EU har ord för ord transkriberats och
analysen har utgått från dessa noteringar. I studien fästs uppmärksamhet både vid text och bild för att få en helhetsuppfattning av hur nyheterna
valde att presentera de ämnen och personer som förekom i de EU-relaterade inslagen.
För att rama in problemområdet tillämpas fyra teorier som sammantaget beskriver vilken effekt media har på sin publik, nämligen learning,
agenda setting, framing och persuation. Teorierna presenteras bland annat i Ansolabehere, Behr & Iyengar (1993) The Media Game: American
Politics in the Television Age.
Studien visar att Aktuellts och Rapports bevakning av EU-valet 1999 var betydligt mer begränsad än under ett nationellt val, både vad gäller
antalet inslag och den totala sändningstid som nyhetsprogrammen ägnade åt EU. När EU väl togs upp i nyhetsrapporteringen handlade det i
mångt och mycket om det förväntat låga valdeltagandet och valet i sig, inte om sakfrågorna.
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