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Abstract 

 

The presidency of the European Union (EU) is one of the main institutional 

players in the field of negotiation. The role performance of the presidency 

varies a great deal between the member states. But does roles performance 

shift when a member state enters its second term in office? This paper 

visualizes the Swedish roles performance during its presidencies in both 2001 

and 2009. Has the Swedish role performance changed between the 

presidencies? There are several different country characteristics that have 

transformed since the first Swedish presidency of 2001. There is clearly a shift 

in leadership performance between the two presidencies. The first term as 

president innovation and leadership was not compatible with the Swedish 

traditional role as consensus seeker and mediator. The EU was, during the 

Swedish presidency of 2009, in great need of a leader who, in the aftermath of 

the economical crisis, had the ability to gather and unify its member states. 

During Compared to the Presidency of 2001 the dilemmas concerning 

environmental politics, the climate change conference in Copenhagen and 

institutional changes formed a shadow over international priorities.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Ordförandeskapet i Europeiska Unionens (EU) ministerråd har agerat 

som en huvudingrediens i styrningen av EU samt även som en vägande 

kraft i de förhandlingsprocesser som äger rum i organisationen 

(Elgström 2003:1). I och med det roterande ordförandeskapet får varje 

medlemsland en unik möjlighet att påverka EU nationellt samt vara det 

land som representerar organisationen utåt. Ordförandeskapet kan dock 

fungera mer eller mindre bra. Rollförväntningar är höga både nationellt 

och internationellt och omfattar utfall och agerande för respektive 

ordförandeland (Tallberg 2001:18). Ordförandelandet skall hantera 

oförutsedda händelser, arrangera och ansvara för över tusentals möten, 

samt även uppfylla rollen som en god ledare för hela EU. Att ständigt ha 

världspolitikens mest kritiska blickar på sig är något man måste räkna 

med som EU:s ordförandeland (Elgström 2003:3-7).  Ett lyckat omdöme 

baseras på förmågan att hantera ordförandeskapets funktioner eller så 

kallade roller, så som exempelvis rollen som ledare, medlare och 

representant. Detta gäller inte minst för Sverige, ett medlemsland som 

innehaft denna titel både 2001 och 2009 under sitt medlemskap i EU. 

Ordförandeskapets roller präglas bland annat av olika 

landskaraktäristiska skiljelinjer. Under ordförandeskapet 2001 kan de 

svenska rollprestationerna till viss del förklaras beroende på Sverige 

karaktäristiska drag som småstat, nykomling och EU skeptiker. Har 

Sveriges funktion som ordförande förändrats? Finns det skillnader i det 

Svenska ordförandeskapets roller och de landkarakteristiska 

skiljelinjerna? Fokuset för denna kandidatuppsats är därmed att studera 

de roller och eventuella rollförändringar Sverige har haft som ordförande 

över ministerrådet 2001 och 2009.  
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1.2 Tidigare forskning 

Det finns flertalet forskare och tidigare studier som riktar in sig på 

ordförandeskapet och dess olika roller och funktioner (Bunse 2009, 

Elgström 2003, Kirchner 1992,Svensson 2001, Tallberg 2001). 

Under Sveriges första ordförandeskap i ministerrådet 2001 så pågick 

forskningsprojektet Comparing Council Presidencies vid Lunds 

Universitet. Detta projekt gav sedan upphov till boken ”När Europa 

kom till Sverige - Ordförandeskapet i EU 2001” där femton olika 

forskare med väsentliga kunskaper inom olika EU-frågor beskriver, 

diskuterar och analyserar det svenska ordförandeskapets 

förväntningar, omdömen och utfall. I boken presenteras bland annat 

ett kapitel som betonar ordförandeskapet och pressen 

(Broman,Rosén 2001:205-222). Detta kapitel är en sammanställning 

av studien Nationella och europeiska mediabilder av 

ordförandeskapet i ministerrådet av Matilda Broman och Malena 

Rosén
1

. Broman och Rosén hade som syfte att belysa de 

förväntningar och omdömen kring ordförandeskapet som förekom i 

pressen både nationellt och i övriga Europa. Genom att utföra en 

jämförande pressanalys mellan det Svenska ordförandeskapet och 

det föregående ordförandelandet Frankrike ville Broman och Rosén 

bland annat tydliggöra de teoretiska rollskillnader som finns i 

respektive medlemsland (2001:3). Broman och Roséns studie har 

varit en stor inspirationskälla och har används som ett kumulativt 

metodologiskt fundament i denna kandidatuppsats (Teorell 2007:18). 

Infopaq har för den svenska regeringens räkning gjort en analys över 

effekten av det svenska ordförandeskapet i ett urval europeiska 

medier under perioden mellan den 1 juni till 12 december 2009. Med 

syfte att visa hur det svenska ordförandeskapet framställs (Infopaq 

2009). Infopaqs rapporten redovisar varken metod eller kodningen 

av artiklarna har gått tillväga vilket minskar reliabiliteten och 

validiteten i dess utfall. Detta till trots har jag valt jämföra dess 

resultat med de tendenser som uppvisas i analysen.    

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
1 Studien har i vis mån varit svår att få tag på och kan därmed fås på begäran av författaren till 

denna uppsats. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att få fram ett svar på vilka huvudsakliga roller och 

funktioner Sverige har haft som ordförande över ministerrådet, samt 

att visa på eventuella rollförändringar mellan det svenska 

ordförandeskapet 2001 och 2009. För att uppnå detta syfte kommer 

jag i denna kandidatuppsats att vidareutveckla Broman och Roséns 

studie Nationella och europeiska mediabilder av ordförandeskapet i 

ministerrådet (2001). Med hjälp av deras statistiska resultat över det 

Svenska ordförandeskapet 2001 samt metodologiska ramverk och 

teoretiska utgångspunkter kommer jag att göra en jämförande analys 

över det svenska ordförandeskapets roller och funktioner med 

utgångspunkt ifrån svenska medier. Mitt mål att på ett kumulativt sätt 

kunna ge ett bidrag till forskningen om Sveriges roll i EU. 

 

Detta syfte skall uppnås genom att avgränsa studien till följande 

frågeställningar:  

 

 Vilka roller har Sverige intagit som ordförandeland över 

ministerrådet 2001 och 2009? 

 

 Hur har dessa roller förändrats? 
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2 Bakgrund 

 

Ordförandeskapet tenderar att fungerar mer eller mindre bra. Detta 

i sin tur beror på hur landet i fråga hanterar uppgiften som ordförande 

samt på externa händelser som ligger utanför landets kontroll. 

Möjligheten att få ett gott resultat och att verkligen kunna påverka 

beror på ordförandelandets resurser och begränsningar. Detta har en 

tendens till att variera beroende på vilket land som håller i 

ordförandeskapet, det politikområde som avhandlas samt när 

ordförandeskapet hålles (Bunse 2009:57).  Efter en kortare definition 

av ordförandeskapet som begrepp kommer de teoretiska 

utgångspunkterna att preciseras. Denna kandidatuppsats har som syfte 

att försöka synliggöra det svenska ordförandeskapet roller och 

funktioner. Begreppet roller kommer alltså att användas i syfte att 

belysa ordförandeskapets olika ämbetsfunktioner. Därmed kommer 

teorier kring ämbetets olika funktioner och egenskaper och vad som 

anses karakterisera ett dåligt respektive bra ordförandeskap att 

presenteras.  

 

 

 

2.1 Ordförandeskapet – en del av den 

politiska processen 

Ordförandeskapets uppgifter i Europeiska Unionens ministerråd 

har växt fram som en reaktion på de funktionella krav som finns inom 

EU:s förhandlingsprocesser (Svensson 2000:19, Tallberg 2006:45). 

Ordförandeposten etablerades redan på 1950-talet och har från dess 

start ingen formel politisk makt. Historien bakom ordförandeskapets 

nuvarande position beror på återkommande misslyckanden i 

agendasättande och representation inom EU:s förhandlingsprocesser 

och organisationens externa politiska ambitioner. Detta har gett 

upphov till en delegering av mer omfattande ansvarsområden till 

ordförandeposten som därmed ökar möjligheten för politiska 

influenser från respektive medlemsland (Elgström 2003:4-5, Tallberg 

2006:43, Bomberg et al 2008:57). 
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Ordförandeskapet, som varar i 6 månader, roterar efter ett fast 

schema mellan Europeiska Unionens medlemsländer. Det har dock 

visats sig vara en utmaning för respektive ordförandeland att nå sina 

respektive mål under ämbetsperioden. För att underlätta arbetet 

införde man 2007 ett system där man delar ett gemensamt 

arbetsprogram, det så kallade 18-månadersprogrammet, mellan tre 

medlemsländer som intar ordförandeskapet efter varandra (Bunse 

2009:30). Under perioden juli 2008 till december 2009 utgjorde 

Sverige en trio tillsammans med Frankrike och Tjeckien (Bomberg et 

al 2008:57). Med ordförandeskapet medföljer huvudansvaret över 

arbetet i Ministerrådet samt i det närliggande Europeiska Rådet. 

Ordförandelandet ansvarar därmed för att förbereda och samordna 

arbetet inom ministerrådet genom att utarbeta och förebereda en 

dagordning och ge underlag till denna. Dess uppgift är även planlägga 

och sammankalla alla möten samt ansvara för uppföljningsarbetet 

(Elgström 2003:5). Ordförandelandet leder arbetet som pågår inom ett 

större antal instanser av mellanstatliga förhandlingar och 

beslutfattande (Tallberg 2001:13).  

I och med utvidgningen av EU samt att själva EU-samarbetet har 

intensifierats har behovet av administration och samordning även 

tilltagit (Bomberg et al 2008:57). Ordförandeposten har även som 

uppgift att presentera och driva fram ett program med politiska 

prioriteringar som skall verka under ordförandeperioden. Posten har 

därmed en möjlighet att aktivt påverka den politiska dagordningen 

genom fastställandet av politiska prioriteringar och belysa utvalda 

frågor som finns på den politiska agendan (Bomberg et al 

2008:57,Elgström 2003:6, Svensson 2000: 14-15). Enligt Jonas 

Tallberg innebär ratificeringen av Lissabonfördraget stora 

förändringar för ordförandeskapet.  

 
Den nya posten som ordförande eller "president" i Europeiska 

rådet, EU:s toppmötesinstitution, är av stor betydelse då innehavaren 

kommer att ha huvudansvaret för att leda EU:s stats- och 

regeringschefer till överenskommelser i de tunga politiska frågor som 

normalt hamnar på deras bord, men också ska företräda EU 

internationellt.” (DN 2009-11.15). 
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3 Teori 

3.1 Ordförandeskapets roller och funktioner 

  

Ordförandeskapets uppgifter kan sammanfattas till fyra 

huvudsakliga funktioner som enligt Ole Elgström och Eva Carlsson är 

huvudingredienserna för ett lyckat ordförandeskap (2000:79): 

 

1. Opartisk, att man har en balans mellan allmänna och egna 

intressen.  

2. Effektivitet genom resultat och beslut. 

3. Goda färdigheter i hanteringen av administration och 

samordning. 

4. Skicklig problemlösare och kreativitet. 

 

Dessa funktionella förväntningar har Broman och Rosén sedan 

översatt till ordförandeskapets roll som medlare, ledare, administratör 

och extern representant (Broman, Rosén 2001:10, jämför Kirchner 

1992:79-96, Tallberg 2001:13-16). Även förmågor i representation, 

externa relationer samt den goda relationen mellan andra EU- 

institutioner är avgörande för ett lyckat ordförandeskap (Kirchner 

1992:79-96). Dessa roller, som kommer att definieras ytterligare 

nedan, har visat sig vara svåra att hantera på grund av 

ordförandeskapets paradoxala karaktär. Ordförandeposten kan ses som 

ett nav för olika särintressen som sällan är enade, och det bör även 

tilläggas att posten som helhet varken är nationell, mellanstatlig eller 

supranationell. Detta innebär en motsättning i ordförandets sätt att 

fungera. Ordförandeskapet förväntas både föra fram nationella 

ståndpunkter på agendan och samtidigt inta en roll som medlare 

mellan EU:s medlemsländer för leda EU i riktning mot ett gemensamt 

mål (Bunse 2009:39). Ordförandeskapet påverkas också av att en stor 

del av agendan, upp till 80-90%, ärvs från deras föregångare 

(Elgström, Tallberg 2001:36). Genom att man tvingas att hantera de 

frågor som redan finns på agendan så minskar möjligheterna till att 

framföra nationella prioriteringar. De egna prioriteringarna reduceras 

även av externa händelser utanför dess kontroll. Dessa händelser kan 

vara av nationell, europeisk eller internationell karaktär. Inom EU kan 
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exempelvis ett ofullbordat fördrag vara förödande för 

ordförandeskapet (Tallberg 2001:23).  

 

Opartiskhet 

Neutralitet och opartiskhet är av yttersta vikt och nämns även i 

rådssekretariatets handbok för ordförandeskapet. 
 

The Presidency must, by definition, be neutral and impartial. It is 

the moderator for discussions and cannot therefore favour either its 

own preferences or those of a particular Member State.” (Rådets 

generalsekretariat 2006: 14).  

 

Neutraliteten till trots så är ordförandelandet en strategisk aktör 

som försöker uppfylla nationella prioriteringar. Alla medlemsländer 

har alltså en del i agendasättandet genom att man aktivt väljer vad som 

skall belysas ,”gömmas undan” eller negligeras. Det är dock av 

yttersta vikt att finna en balans mellan nationella prioriteringar och 

rollen som en opartisk ledare över hela EU (Bunse 2009:43,Tallberg 

2003:5).  

 

Ledarskap 

Ledarskap har länge varit ett centralt problem i EU. 

Förväntningarna på ordförandeskapet som neutralt och opartiskt 

försvårar funktionen som effektiv ledare över organisationen 

(Elgström, Tallberg 2001:43-44). EU:s medlemsländer besitter även 

olika visioner för organisationens utveckling. En del länder vill öka 

integrationen och införa mer federala instanser, medan andra länder 

vill bevara det mellanstatliga samarbetet (Tallberg 2001:25).  

 

Medlare 

Ordförandeskapet har även som uppgift att föra förhandlingarna i 

rådet framåt och vidare mot beslut genom konsensusbyggande och 

medling. Utvidgningen samt övergången till kvalificerad majoritet 

som främsta röstningsprincip i ministerrådet har gett denna funktion 

en ökad tyngd i EU (Tallberg 2001:15). Kraven på en aktiv medlare 

har ökat, vilket innebär att man som ordförande skall eftersträva bästa 

möjliga kompromiss och koalitionsbyggande (Elgström 2003:5). 

 

Representation  

Representation är även en viktig funktion då ordförandeskapet har 

till uppgift att företräda Ministerrådet såväl internt, i relationen mellan 

olika EU-institutioner, och som, vid externa relationer mellan 

internationella organisationer samt länder som befinner sig utanför EU 

Tallberg 2001:15-16). Ordförandeskapets uppgift att representera 

rådet och att föra rådets talan har växt i och med det ökade 

kontaktbehovet som finns mellan EU:s institutioners 

förhandlingsprocesser. Den informella medlingen i 
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medbeslutandeproceduren mellan Europeiska Parlamentet, 

Kommissionen samt Ministerrådet har ökat vikten av ordföranderollen 

i och med dess huvudansvar vid förhandlingar för ministerrådets 

räkning (Elgström 2003:7) .  Behovet av den externa representationen 

i utrikespolitiska åtaganden har även skärpts genom EU:s ökade 

internationella engagemang och även på grund av utvecklandet av 

EU:s utrikes - och säkerhetspolitik (Tallberg 2001:16). 

 

Administration 

Som tidigare nämnts har ordförandeskapet det yttersta ansvaret i 

att utarbeta dagordningen samt även att samordna och planera 

ministerrådets möten. En av de största förändringarna i och med 

utvidgningen är införandet av informella möten i ordförandelandet. 

Detta leder indirekt till en ökning av de ekonomiska, logistiska och 

administrativa kraven på ordförandeskapet (Tallberg 2001:15). Det 

krävs även goda kunskaper i EU:s tillvägagångssätt för att på ett så 

effektivt sätt som möjligt kunna hantera denna administrativa 

belastning (Kirchner 1992: 80). 

 

 

3.2 Ordförandeskapets agerande 

Det finns olika förklaringsmodeller, så kallade logiker, för 

ordförandeskapets handlande. Genom att presentera dessa modeller 

kan man sedan försöka belysa och beskriva de variationer som finns i 

ordförandeskapets roller. Med nedanstående modeller vill jag med 

denna studie även visa på hur ordförandeskapet kan genomföra sina 

uppgifter och vilka rollideal som prioriterats och sist men inte minst 

definiera hur ordförandeskapet kan kombinera olika strategier för att 

nå sina mål (Elgström 2003:8). 

3.2.1 Landkaraktäristiska skiljelinjer 

I detta avsnitt kommer landkaraktäristisk skiljeliner att presenteras. 

Dessa egenskaper tenderar att favoriseras av journalister och praktiker 

som anser att det är landets individuella kvaliteter och drivkraften som 

formar individuella aktörer och därmed ordförandeskapets agerande 

(Elgström 2003: 8). Det andra steget är att beskriva två förklarande 

logiker som har sitt ursprung i statsvetenskapliga teorier. Enligt Logic 

of expected consequences så kan ordförandeskapets agerande bäst 

förklaras som målorienterat och rationellt och enligt Logic of 

appropriateness så understryks de förväntningar och normer som 
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läggs på ordförandeskapet som förklaringsmodell ( March & Olsen 

1998:949-952). 

 

Varje ordförandeland hanterar ordförandeskapet efter fyra 

huvudsakliga skiljelinjer baserade på landkaraktäristiska drag. Med 

varje skiljelinje följer olika antaganden om ordförandeskapets 

agerande. 

 

1. Storlek har betydelse. Om ordförandelandet är stor stat 

med inflytande och goda resurser, anses man kunna hantera 

de administrativa och ekonomiska bördorna som kan 

uppkomma. Större stater anses även ha en mer mångsidig 

expertis. Om landet även är innehavare av stark politisk 

statut kan detta bli ett gynnande incitament till goda 

resultat och många fattade beslut. (Elgström 2003: 8-9). En 

liten stat har begränsad makt i kombination med 

begränsade administrativa och ekonomiska resurser. Man 

kan dock åtgärda detta genom att ta över ordföranderollen 

som en pålitlig ledare med väldigt neutrala politiska 

prioriteringar med syfte att effektivisera beslutfattande och 

representera den Europeiska Unionen. En mindre och mer 

sammanhållen administration kan också innebära starkare 

band och närmare relation med kommissionen och 

rådsekretariatet i Bryssel (Tallberg 2001:24, Elgström 

2003:9). 

 

2. Opinionen påverkar. Är staten positiv inställd till 

europeisk integration anses den vara mer pålitlig och mer 

duglig till att hantera ämbetet. Man ser skeptiskt på stater 

som visat på bakåtsträvande tendenser till vidare 

integrering. Dessa stater kan i viss mån vara mindre 

benägna att offra inhemska intressen för normen om 

neutralitet och opartiskhet (Kirchner 1992:93, Tallberg 

2001:25).  

 

 

3. Erfarenhet ger färdighet. Är staten en erfaren medlem i EU 

bör man ha lärt sig av sina misstag från föregående 

ordförandeskap samt att man vårdar och fördjupar det 

nätverk som redan grundats. Debutanter har tendenser att 

offra en avsevärd mängd energi och resurser för att kunna 

komma ut ur ordförandeskapet som en vinnare (Kirchner 

1992 93-94). 

 

4. Nationellt lugn alstrar stabilitet. Har regeringen långvarig 

stabil inrikespolitisk ställning kommer genomförandet av 
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ett gott ordförandeskap underlättas, men då staten är 

drabbad av inrikespolitiska spänningar så som till exempel 

nationella val eller en koalitionsregering med 

konkurrerande viljor resulterar det ofta i turbulens under 

ordförandeskapet (Tallberg 2001:25). 

 

3.3 Ordförandeskapets Logiker 

 Logic of expected consequences 

Logic of expected consequences ser på agerande som något drivet från 

förväntningar på konsekvenser, en handling utförs först efter en 

evaluering mellan de alternativ som finns och de sannolika 

konsekvenser som de kan resultera i både för den egna personen samt 

för kollektivet (March & Olsen 1998: 949). Logiken utgår ifrån att alla 

aktörer ser på sina handlingsalternativ utifrån samma rationella logik. 

  
Rational choice focuses on strategic interactions in which agents 

participate on the basis of their given identities and interests and try to 

realize their preferences through strategic behaviour (Risse 2000:3).  

 

Politiska utfall ses som ett resultat av förhandlingar och en medveten 

interaktion som guidas av olika preferenser, intressen och resurser. 

Den egna förhandlingspositionen kan också påverka utfallet (March & 

Olsen 1998: 949). Stater och individuella aktörers agerande förklaras 

genom att redogöra för de konsekvenser som förklarar handlingen 

(March & Olsen 1998: 950). 

 

          Logic of appropriateness 

Då man bara belyser agerande med rationalistiska och strategiska mått 

så anser denna logik att man mörkar det som faktiskt formar mänskligt 

agerande. Logic of Appropriateness ser på handlingar som något som 

styrs genom redan givna regler. Då man utför en handling innebär det 

att man tar hänsyn till den identitet eller roll som man har och 

kombinerar dessa med de förpliktelser som tillfaller den identiteten 

eller rollen i den situationen som man befinner sig i. Anledningen till 

ett visst agerande är alltså inte kopplat till intressen utan till individen 

som utför handlingen (March & Olsen 1998: 950).  

 

Rule-guided behaviour differs from instrumentally rational behaviour 

in that actors try to „„do the right thing‟‟ rather than maximizing or 

optimizing their given preferences (Risse 2000:4) .  

 

Man kan alltså påverka ett handlande genom att lämna olika 

tolkningar om sig själv och den situationen man står inför. Politiska 
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aktörer agerar efter regler och praxis som är socialt konstruerade, 

allmänt erkända, accepterade och förväntade (March & Olsen 1998: 

950). 

 
Dessa ovanstående logiker kan sedan även kompletteras genom 

två andra förhållningssätt. Den rationalistiska principen ser 

ordförandeskapet som en rationalistiskt och strategisk aktör som utgår 

från att uppfylla egna nationella preferenser genom de formella 

uppgifter som tillfaller posten. Generellt sätt ses EU:s aktörer som 

rationella agenter vars agerande begränsas eller möjliggörs genom 

formella samt informella existerande procedurer, normer och regler 

(Elgström 2003:10). 

 

Den sociologiska principen ser på ordförandeskapet som en 

identitetsdriven aktör som försöker definiera vad som är det mest 

lämpliga gensvaret till en given situation. Statens identitet, som är 

formad av dess historiska bakgrund, samt även de givna identiteter 

och roller som ärvdes från föregående ordförandeskap, är en grund för 

beslutfattande.  ”Learning and path-dependence are thus essential 

elements of such an explanation. ”(Elgström 2003:11). Förväntningar 

baserade på de normer som omringar ordförandeposten tenderar även 

tydliggöra vad som är ett tillåtet beteende eller ej. 

 
The activities of EU actors are steered by notions of ´how a president 

should behave´, and of how other actor-types should act, rather than 

by cost – benefit calculations. “ (Elgström 2003:11). 

 

 

 

3.4 Medias roll och funktioner 

Det är i massmedier som det politiska skådespelet skapas, något 

man kan använda sig av för att få fram kunskap kring vilka roller som 

tas upp och vilken ton rapporteringen har om ordförandeskapen 

(Edelman 1988). Enligt Jesper Strömbäck är alla skildringar av 

verkligheten begränsade, inte minst i medier som konkurrerar med 

varandra om människors uppmärksamhet. ”I själva beskrivandet väljs 

vissa aspekter och fakta, det vill säga attribut, bort, medans andra 

framhålls.” (Strömbäck 2000:216). Medias roll är att fungera som en 

aktiv kanal och spegling för förväntningar, farhågor och omdömen, 

och agerar även som en egen opinionsbildande kraft i sig själv 

(Tallberg 2001:18).  Det är av intresse att studera de förväntningar 

som uttrycks av opinionen inom ordförandelandet. Bland allmänheten 
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och även i media är förväntningarna om ordförandelandets förmåga att 

påverka EU i en nationellt önskvärd riktning ofta mycket uppdrivna 

(Tallberg 2001:19). Mediabilden av ordförandeskapet skapar på så sätt 

förväntningar av ordförandeskapet i den bredare folkopinionen, något 

som kan förstärkas ytterligare om den sittande regeringen försöker 

tilldela sig inrikespolitiska poäng genom att ta med nationella 

hjärtefrågor i ordförandeskapsprogrammet och de politiska 

prioriteringarna (Ibid.). Oavsett vem det är som den ledande 

ställningen i relationen mellan media och politik så utgör media och 

pressen en del av verkligheten vilket är av yttersta vikt i denna uppsats 

(Broman, Rosén 2001:15).   
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4 Metod och material 

4.1 Att kombinera kvantitativ med kvalitativ 

Denna kandidatuppsats använder sig av kvantitativa inslag i form 

av innehållsanalys, en metod som används för att på ett systematiskt 

sätt kunna finna ett mönster i en större mängd texter (Bergström & 

Boréus 2005:43,45). Som tidigare nämnt kommer jag att utgå ifrån 

Broman och Rosens studie Nationella och europeiska mediabilder av 

ordförandeskapet i ministerrådet (2001). Jag kommer att använda 

Broman och Rosens statistiska resultat över det Svenska 

ordförandeskapet 2001 och använda mig av samma kodschema i min 

undersökning. Innehållsanalysen är en självklar metod för denna 

studie då den har som avsikt att jämföra textmängder från olika 

tidpunkter. Det som utmärker denna metod är att det som söks i 

texterna är de manifesta inslagen, alltså det som uttrycks tydligt i 

materialet (Bergström & Boréus 2005:45). Genom att räkna 

frekvensen av ord, omdömen eller formuleringar kommer denna 

studie att redovisa för deras förekomster i det utvalda materialet. Detta 

möjliggör att jag kan uttala sig om skillnader eller likheter mellan 

skiftande ståndpunkter. Man kan alltså klargöra hur textmassor 

förändrats över tid (Beckman 2005:42).  

 

Genom att använda mig av kvantitativ analysteknik kommer jag 

att ta hjälp av siffror för att beskriva det utvalda pressmaterialet. 

Innehållsanalysen kräver att man använder sig av förutbestämda 

definierade kategorier (Bergström & Boréus 2005:45). Detta arbetas 

fram efter en genomgång av hela eller större delar av det urvalet av 

artiklar som gjorts (Bergström & Boréus 2005:48). Nästa delmoment 

är att konstruera ett analysinstrument som kan ange vad det är som 

skall uppmärksammas och noteras i materialet. Man skapar ett så 

kallat kodschema (Bergström & Boréus 2005:49)
2
. I kombination med 

detta kommer jag även att aktivt ställa frågor till artiklarna under 

genomläsningen, detta för att på ett så genomgående sätt så möjligt 

                                                                                                                                 

 
2 Se Bilaga 1 
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kunna säkerställa ett kodschema som kan få fram både det explicita 

och det outtalade i materialet (Teorell 2007:100). Varje utvald artikel 

utgör en analysenhet som studeras utifrån kodningsinstruktionerna i 

kodschemat (Bergström & Boréus 2005:50) . Man genomför sedan en 

provanalys av det kodschemat man planerat att använda sig av vid den 

fullständiga studien. Detta görs för att säkra både reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen (Teorell 2007: 57.).  

 

Målet med att använda innehållsanalys är att finna mönster och det 

är därför av yttersta vikt att man använder kodschemat systematiskt 

och konsekvent under hela studien (Ibid.). För att undvika mätfel bör 

kodinstruktionerna vara så tydliga som möjligt. (Bergström & Boréus 

2005:51). Man sammanställer materialet genom att räkna fram 

frekvenser av kodningsenheterna (Bergström & Boréus 2005:52). Det 

är de variationer eller likheter som uppkommer i den kvantitativa 

analysen som jag sedan kommer att betrakta genom kvalitativt 

textanalytiska redskap. Genom att kvalitativt gå igenom ett mindre 

antal relevanta artiklar kommer jag att få ingående information kring 

min frågeställning. Jag kommer sedan att teoretiskt pröva de 

tolkningshypoteser som kommer fram angående rollförväntningar och 

omdömen om de olika ordförandeskapen (Teorell 2007:273). Då detta 

är en jämförande studie över tid synliggörs de frågor som inte hade 

blivit uppmärksammade om den ena tidsperioden inte hade blivit 

belyst av den andra (Lundquist 1993:102).  

 

 

4.2 Material  

Jag kommer att använda Broman och Rosens statistiska resultat 

över det Svenska ordförandeskapet 2001 och utgå ifrån samma 

metodologiska tillvägagångssätt och kodschema i min kvantitativa 

pressanalys över ordförandeskapet 2009. Med hjälp av analysens 

resultat skall jag sedan försöka synliggöra det svenska 

ordförandeskapet roller och funktioner samt synliggöra eventuella 

förändringar. Jag har därför varit i behov av en större mängd 

tidningsartiklar på ämnet. För att tydliggöra syftet med studien krävs 

det dock en viss avgränsning för materialinsamlingen (Bergström & 

Boréus 2005:43,45).  
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Min empiriska studie över ordförandeskapet 2009 kommer att 

baseras på samma svenska rikstäckande dagstidningar som i Matilda 

Broman och Malena Roséns pressanalys, det vill säga Dagens Nyheter 

(DN) samt Svenska Dagbladet (SvD) (2001). Att endast begränsa sig 

till detta pressmaterial kan minska validiteten i utfallet av analysen, 

dock tillhör båda dessa tidningar Sveriges mest lästa och 

opinionsbildande dagstidningar och är därmed ledande för den bild 

som förmedlas både från och till politiker, forskare och allmänheten 

(Broman, Rosén 2001:4). 

Broman och Malena Rosén använde sig av Utrikesdepartementets 

Pressarkiv för att finna material till sin studie. Materialet var framställt 

av Personalen på UD:s pressarkiv som under det Svenska 

ordförandeskapet 2001 dagligen sammanställde artiklar från ett stort 

antal svenska och utländska tidningar(Broman, Rosén 2001:4). Denna 

studie kommer inte att kunna använda sig av samma metod. Under 

ordförandeskapet 2009 avvecklades denna tjänst på UD då man ansåg 

att de digitala arkiven var tillräckligt täckande samt utvecklade för att 

få fram samma information (Ola Hennung, Presschef Sekretariatet för 

kommunikation EU 2009 KOM-09). Då UD inte längre erbjuder ett 

redan samlat pressmaterial över det svenska ordförandeskapet så har 

dessa artiklar tagits fram genom databassökningar i Mediearkivet samt 

Presstext. De sökord som har används för att få fram de artiklar som 

medverkar i pressanalysen är: 

Svenska ordförandeskapet EU, EU ordförande, EU ordförandeland 

och svenska ordförandeskapet i EU. 

 

För att avgränsa och tydligöra syftet med materialet ytterligare 

innehåller analysen ej: 

 

- artiklar som inte handlar om ordförandeskapet. 

- artiklar som endast uppger att Sverige är ordförandeland eller 

de artiklar som endast nämner ett ministernamn, eller räknar 

upp möten och enskilda evenemang som är aktuellt under 

urvalsperioden för materialet. 

- artiklar som behandlar  utvalda politikområden utan att nämna 

dem i kombination med det svenska ordförandeskapet. 

 

Dubbletter och irrelevanta omnämnanden har valts bort efter 

ovanstående kriterier. 

 

 

 

Tidsperioden för materialet har även begränsats och infaller mellan 

den 1 juni 2009 till den 31 januari 2010 . Genom att inkludera artiklar 

från månaden före samt månaden efter den officiella 

ordförandeskapsperioden så får jag även en bild av de förväntningar 
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och omdömen som förekommer både före och efter den aktuella 

perioden.  

Sammanlagt är det 280 artiklar som ingår i studien varav 174 

artiklar är hämtade från SvD och resterande 106 är från DN. Det 

förekommer alltså gradskillnad i antalet artiklar från respektive 

tidning. Detta är något som har tagits i beaktande under analysen.   

 

 

 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

 

Huvuddelen av analysen kommer att utgå från artiklarnas innehåll 

och ton. Fört att kunna synliggöra de roller som ordförandeskapet haft 

undersöks de förväntningar som nämnts samt de omdömen som finns 

på ordförandeskapets agerande samt på EU:s huvudsakliga 

politikområden, dessa redovisas i kodschemat (se Bilaga 1) . 

Artiklarna har sedan kodats i en skala från ett till tre där siffran ett 

visar på negativa eller låga förväntningar/omdömen, två visar på 

neutrala förväntningar/omdömen och tre visar på positiva eller höga 

förväntningar/omdömen (Broman och Rosén 2001). Man kan genom 

denna metod tydliggöra skillnader mellan förväntningar och omdömen 

samt avgöra skillnaden mellan hur media bedömt olika roller i 

jämförelse med tidigare uttryckta förväntningar.  

 

Problematiken med Broman och Roséns studie är att man inte 

redovisat för vad som anses vara positiva respektive negativa 

förväntningar/omdömen. Detta innebär ett problem då det är svårt att 

på ett kumulativt sätt använda sig av studien då man inte kan avgöra 

hur bedömningen har gått tillväga (Beckman 2005: 46-47). Detta till 

trots har jag valt att använda mig av samma metod i analysen av det 

Svenska ordförandeskapet 2009 och även lagt till nya variabler men 

kommer att redovisa exempel på hur artiklarna har kodats för att öka 

validiteten och intersubjektiviteten i analysen.  

På grund av de stora antal politikområden som kodas blir det litet 

antal artiklar (N) som hanterar vissa områden, detta innebär att vissa 

av de resultat som erhållits inte är statistiskt signifikanta men då de 

kvantitativa resultaten kompletteras med kvalitativ analys så kan man 

synliggöra vilka politikområden som legat i fokus under respektive 

ordförandeskap (Broman, Rosén 2001). Jag kommer därför inte att 

endast förlita mig på Broman och Rosén (2001) i min komparation 

mellan ordförandeskapen utan även förlita mig på tidigare forskning. 
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Kodningen i sig har kvalitativa inslag vilket innebär att den är baserad 

på en tolkning av budskapet och tonen i artiklarnas rapportering.  

 

Det praktiska utförandet av analysen baseras även på olika 

avväganden genom tolkning av vilka artiklar som tillhör respektive 

politikområde. Då jag har utfört all kodning på egen hand finns det en 

risk för bristande reliabilitet. Jag har därför lagt till kodschemat och 

dess kodinstruktioner som bilaga. Broman och Roséns material är 

baserat på både svensk och utländsk press vilket tas i beaktande under 

analysen. Kodningen i den tidigare studie har även en tidsbegränsning 

som påverkar utfallet i analysen. För det svenska ordförandeskapet 

2001 sträcker sig materialet fram till den 31 april 2001.  

Ordförandeskapsperioden varade mellan 1 januari 2001 till den 

siste juni 2001 vilket innebär att de sista två månaderna på det svenska 

ordförandeskapet 2001 saknas. Jag är väl medveten om denna 

begränsning i Broman och Roséns studie och detta kommer att tas i 

beaktande under min jämförelse mellan ordförandeskapet 2001 och 

2009. Dessa ovanstående begränsningar till trots anser jag att denna 

jämförelse kan synliggöra viktiga likheter eller skillnader mellan 

ordförandeskapen. Materialet kommer att kompletteras med tidigare 

forskning kring det svenska ordförandeskapet (Tallberg 2001, 

Elgström 2003, Svensson 2000) viket stärker validiteten i analysen. 

 

 

4.4 Förväntningar och omdömen 

Alla medlemsländer och deras respektive ordförandeskap i 

ministerrådet möts av förväntningar och förhoppningar från en stor 

mängd aktörer från den politiska arenan, både nationellt och 

internationellt. Dessa förväntningar rör både hanteringen av 

ordförandeskapet samt vilka politiska prioriteringar och sakfrågor som 

kommer att belysas (Tallberg 2001:18). Enligt Tallberg kan man 

generellt se fyra olika grupper av aktörer som tenderar att införa 

förväntningar och farhågor om hur ordförandeskapet kommer att 

hantera sina sex månader i politikens centrum: länder utanför den 

Europeiska Unionen, EU:s egna institutioner och de övriga 

medlemsländerna, de representanter som värnar svenska intressen och 

sist men inte minst den egna regeringen och själva statsförvaltningen 

(Ibid.). Dessa aktörer redogör sedan för sina förväntningar och 

omdömen i olika typer av medier.  

Den bild som finns kring olika funktioner samt i anslutning till 

olika ämnesområden kan ge olika förväntningar och omdömen som 

sedan kan utläsas ur materialet. Om de svenska mediernas 
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förväntningar vad gäller politikområde X är positiva/höga kodas de 

därefter och lyckas då Sverige föra politikområde X framåt blir även 

omdömet positivt(Broman, Rosén 2001:12). De höga förväntningarna 

kan leda till att utfallet, i detta fall omdömet, blir negativt medans de 

låga förväntningarna kan ge upphov till ett positivt omdöme. Att tolka 

förväntningar är mer problematiskt då det inte bara handlar om vad en 

artikel realistisk anser att ordförandeskapet skall kunna uppnå utan 

också de förhoppningar som förmedlas (Ibid.).  
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5 De Svenska ordförandeskapen   

5.1 Uppmärksammade politikområden 

 

EU verkar inom en rad olika politikområden 

(http://europa.eu/pol/index_sv.htm). Många av de olika 

politikområdena nämns endast i ett fåtal artiklar. De kvantitativa 

resultaten kommer trots dessa brister att diskuteras men även 

kompletteras med den kvalitativa analysen vilket kan stärka 

uppgifterna kring de politikområdena som varit i fokus under 

respektive ordförandeskap samt belysa olika förväntningar och 

omdömen. Siffrorna kring ordförandeskapet 2001 är hämtat från 

Broman och Rosén vars resultat bygger på 617 artiklar, jämfört med 

min analys som bygger på 280 artiklar (2001:4,6). Detta leder per 

automatik en till märkbara skillnader i antalet artiklar för varje 

politikområde mellan de båda studierna. Jag har detta till trots valt att 

se till de tendenser som man kan tyda ur en jämförelse mellan de olika 

analyserna. All statistik kring ordförandeskapet 2001 är hämtat från 

Broman och Roséns studie Nationella och europeiska mediabilder av 

ordförandeskapet i ministerrådet (2001) om inga andra referenser ges. 

 

5-i-topp lista bygger på sammanslagna förväntningar och omdöme 

för de olika politikområdena i antal artiklar: 

     Ordförandeskapet 2001 

1. Utvidgning (118) 

2. Ekonomi  (74) 

3. Öppenhet (72) 

4. GUSP/ utrikespolitiska rel. (59) 

5. Miljö (56) och Jordbruk (56) 

     Ordförandeskapet 2009 

1. Arbete med inst. reformer (47) 

2. Ekonomi (45) 

3. Miljö (42) 

4. GUSP/utrikespolitiska rel. (31) 

5. Utvidgning (15) 

 

 

http://europa.eu/pol/index_sv.htm
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Politikområden i fokus - 2001 

Under ordförandeskapet 2001 fokuserar regeringen på de tre E:na 

,enlargement, employment och environmet. Detta visar på att 

ordförandeskapets prioriteringar ändå hade förankring i traditionella 

svenska intressen. Dessa områden hade dock redan en naturlig plats på 

EU:s dagordning vilket kan ses som ett strategiskt skyddsnät. De tre 

E:na garanterade på så sätt en viss framgång (Elgström och Tallberg 

2001:40). 2001 toppas listan av utvidgningspolitiken, i jämförelse med 

flera andra medlemsländer, så som Frankrike och Portugal, hade 

Sverige höga ambitioner på utvidgningen av EU. Sverige hade ett 

drivande engagemang som ordförande i förhandlingar mellan blivande 

medlemsländer under ämbetet (Elgström och Tallberg 2001:41).  

Då Sverige sedan länge varit skeptisk till och står utanför den 

ekonomiska och monetära unionen (EMU) kan man ifrågasätta varför 

ekonomi står på andra plats på listan under 2001. En förklaring till 

detta kan bero på att just ekonomi är ett politikområde som är ständigt 

pågående i EU. Oavsett ordförandelandets politiska prioriteringar 

kommer detta ämne att vara med på agendan och de diskussioner som 

förs både internt och externt (Broman,Rosén 2001:16). Öppenheten, 

en del av svenska normen, har även fått mycket uppmärksamhet i 

media (Broman, Rosén 2001:16). Sveriges roll i att utarbeta EU:s 

öppenhetslagstiftning var ett politikområde som man ansåg att Sverige 

drev på allt för hårt under sitt första ordförandeskap (Elgström och 

Tallberg 2001:41). Detta berodde till stor del på de stora variationerna 

mellan EU:s institutioner och medlemsländernas olika kulturella 

värderingar kring öppenhet och sekretess (Bjurulf 2001:119). 

Gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken (GUSP), även kodat som 

utrikes relationer under de både ordförandeskapen, nämns i flera 

artiklar. Medparten av dessa handlar om relationerna mellan Ryssland, 

en prioriterad relation i och med den svenska strävan mot 

östutvidgningen. Även medlarresor ingår i kodningen av detta 

politikområde (Broman, Rosén 2001:16).  

 

Miljö och jordbruk hamnar på en delad femte plats under 

ordförandeskapet 2001. Den svenska regeringen hade Environment 

som en av de tre prioriterade E:na.Sverige har sedan länge ansetts vara 

en föregångar inom miljöfrågor vilket innebar höga förväntningar för 

ett positivt utfall på området (Kronsell 2001:106). Jordbruket har 

under detta ordförandeskap fått mycket medial uppmärksamhet via 

Mul- och klövsjukan och galna ko sjukan som då var aktuella. Inom 

svenska medier har flera artiklar manat för ett svenskt initiativtagande 

till förbättring på området. Sverige har även kritiserats av den 

inhemska pressen för bristande engagemang i just denna frågan 

(Broman, Rosén 2001:16).  
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Sysselsättning, som var den tredje delen i de politiska 

prioriteringarna, befinner sig på sjätte plats i Broman och Roséns 

studie (2001:17). Det fjärde E:et ”Equality” står för en viktig 

ståndpunkt för svensk politik och Sverige ses ofta som en föregångare 

på området. Jämställdhet hamnar långt ner på listan över de olika 

politikområdena, tillsammans med frågor kring institutionella 

reformer (Ibid.).  Ordförandeskapet hade även mycket låg 

engagemang kring EU:s fortsatta utveckling och inom framtidsfrågor 

(Elgström och Tallberg 2001:42). 

Politikområden i fokus - 2009 

”Vi antar utmaningen.”, så lyder den slogan som ligger till grund 

för det svenska ordförandeskapet 2009. Den Svenska regeringens 

största politiska prioriteringar under 2009 var ekonomi, 

sysselsättningspolitik och klimathotet (Regeringskansliet 2009:2). Det 

som toppar listan under 2009 är arbete med institutionella 

reformer.”Sverige äntrar ordförandeskapet under en tid när EU:s 

institutionella miljö är i limbo.” (DN 2009-06-23). Detta tillhörde inte 

de nationella huvudprioriteringarna utan hanterades som uppdrag som 

tillhör ämbetet. Ett nytt Europaparlament hade precis etablerats och en 

ny kommisson skulle utses. Valet till ny ordförande i Kommissionen 

var något som man i media ansåg var avgörande för ett fortsatt lyckat 

ordförandeskap. Det spänningar som uppkom kring relationen mellan 

Sverige och Europaparlamentet vid det omvalet av José Manuel 

Barosso innebar en dramatisk start för ordförandeskapet 2009. Detta 

sammanfaller även med Infopacs rapportering kring ordförandeskapet 

(Regeringskansliet 2009a:17). Arbetet bakom ratificeringen av 

Lissabonfördraget innebar höga förväntningar på det Svenska 

ordförandeskapet. ”Det är ordförandeskapets föresats att verka för att 

fördraget sjösätts i god anda.”(Regeringskansliet 2009:9).   Hanteringen 

av Tjeckiens motstridigheter kring det nya fördraget fick ett stort 

medialt intresse. 

Två av regeringens tre huvudprioriteringar sammanfaller med de 

politikområden som varit i medialt fokus under ämbetsperioden; 

ekonomi och klimathotet. Ekonomi, som kommer på andra plats och 

den internationella ekonomiska krisen är en avgörande anledningen 

bakom det stora mediala fokuset på detta politikområde. 

Finansministern Anders Borg lyckades även stärka publiciteten på 

området ytterligare genom Ecofinmötet i Göteborg och vid enandet 

kontrollmekanismer av banker (Regeringskansliet 2009:17).  En stärkt 

finanstillsyn i EU är ett av de huvuduppdrag som omnämns flitigt i de 

utvalda artiklarna.  

Miljöpolitiken ligger tredje plats på listan och sammanfaller med 

regeringens prioritering kring klimatfrågor och hantering av det 
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globala klimathotet inför förhandlingarna i Köpenhamn. Flertalet 

artiklar tvivlar på den påverkningsgrad som det svenska 

ordförandeskapet har inom detta politikområde. Klimatavtalets 

utvecklig försvåras i och med den pågående ekonomiska krisen. 

Miljö hamnar på första plats i Infopaqs undersökning (Infopaq 

2009:17) . 

GUSP/utrikespolitiska relationer har i och med det flertalet 

medlarresor resulterat till medial uppmärksamhet. Artiklar kring 

relationen till Ryssland har även varit frekventa inom detta område. 

Det globala samarbetet kring klimatfrågan har varit i fokus även 

under det svenska ordförandeskapets utrikespolitiska uppdrag.  

Utvidgning, ett av Sveriges skötebarn, kommer under 2009 

förvånansvärt nog bara på en femteplats på topplistan. Detta kan 

bero på att de mer vitala problemen så som ekonomisk kris, 

klimatfrågan och institutionella reformer kanaliserade bort fokuset 

från Svenska landkarakteristiska preferenser. 

Sysselsättningspolitiken har av samma anledning har fått ett mycket 

svagt genomslag i media. Sysselsättning, jämställdhet och öppenhet 

tillhör de områden som ligger längst ner på listan.  

Stockholmsprogrammet och Östersjönstrategin, områden som den 

svenska regeringen valt att vidareutveckla under sin 

ordförandeskapsperiod, har endast nämnt i ett fåtal artiklar.  

 

5.1.1 Politikområden Förväntningar och omdömen 

Vilken ton har då mediabilden om de olika politikområdena kring 

respektive ordförandeskap?  

 

Tabell 1: Medelvärdsanalys (avrundat till en decimal) av de förväntningar 

(F) och omdömen (O) inom de mest frekvent förekommande politikområden 

(en redogörelse för ovanstående 5-i topp lista).  

 
Politikområden  Svenska ordförandeskapet 

                    2001 

      N                            Means 

Svenska ordförandeskapet  

                2009 

N                       Means 

Ekonomi F  58 1,8 37                   2,4 

Ekonomi O 16 2,2 12                        2,4 

 

Miljö F 

 

52 

 

2,1 

 

33 

 

                  2.2 

Miljö O 

 

4 2,3 10                   1.7 

GUSP m.m. F 47 2,1 10                   2.2 

GUSP m.m. O 

 

12 1,3 22                   1.6 

Utvidgning F 113 2,1 12                   2.7 

Utvidgning O  5 2,0 4                   2,5 
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Inst.Ref. F  

 

10 

 

2,2 

 

31 

 

                  2,2 

Inst. Ref.O  3 1,3 22                   2,8 

 

Öppenhet F 

 

42 

 

2,0 

 

2 

 

                  3 

Öppenhet O 

 

28 2,0 2                   1,5 

N: antalet artiklar. Means: medelvärde. (Skala 1 = negativt , 2 = neutralt , 3=positivt). 

Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:18. 

 

Politikområden 2001- Förväntningar och omdömen 

En medelvärdeanalys kring de tre E:na 

(Employment,Enlargement,Environment) under ordförandeskapet 

2001 visar på höga förväntningar om ett gott genomförande. Under 

ordförandeskapet 2001 var det endast ekonomi som fått ett högre 

omdöme i jämförelse med dess förväntningar. GUSP och 

utrikespolitiska relationer har fått låga omdömena under 

ordförandeskapet 2001, med generellt lägre omdöme än förväntningar 

(Broman, Rosén 2001:17).  

Enligt Broman och Rosen har tonen i förväntningar och omdömen 

gällande öppenhet skiftat kraftigt under perioden (2001:17). Under 

ordförandeskapet 2001 var förhoppningarna över förändringar av 

öppenhetsreglerna mycket varierande. På grund av detta har den 

svenska pressen har varit kritisk i sina omdömen om vad Sverige 

lyckats åstadkomma inom öppenhetspolitiken (Broman, Rosén 

2001:17). De nationella förväntningarna på att skydda den svenska 

konstitutionen samt även att utveckla öppenheten inom EU möttes av 

internationell misstänksamhet och misstro. Då man ansåg att om att 

Sverige hade svårt för att bibehålla neutraliteten inom detta 

politikområde (Bjurulf 2001:128). Det neutrala utfallet i omdömen 

kring öppenhetspolitiken är missvisade. Media har i viss mån bortsett 

från det faktum att ordförandeskapet lyckats få igenom ett en mer 

öppenhetsvänlig policy trots bristande stöd hos majoriteten i EU 

(Bjurulf 2001:134).  

 

Politikområden 2009 – Förväntningar och omdömen 

De prioriterade områdena under ordförandeskapet 2009 (ekonomi, 

sysselsättningspolitik och klimatfrågan) har fått ett varierande resultat 

i både förväntningar och omdömen. Ekonomi har fått både höga 

förväntningar och ett högt omdöme. En positiv kodning kring 

politikområdet ekonomi är exempelvis då nationell press tar upp att 
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finansminister Anders Borg kom på en aktad fjärdeplats när den 

brittiska tidningen Financial Times rankade EU:s 27 finansministrar i 

slutet på ämbetsperioden (SvD 2009-11-18). Trots att Sverige inte 

deltar i Eurosamarbetet ansågs ordförandeskapet ha goda 

förutsättningar att hantera finanspolitiken.  

Man hade höga förväntningar på ordförandeskapets hantering av 

miljöfrågan, dessa grusades dock snart på grund av det internationella 

motstånd kring de miljömål som diskuterades. 

 

Tabell 2: Medelvärdes analys över artiklar kring Köpenhamnsavtalet. 

 
Ämne  Svenska ordförandeskapet 2009 

            N                               Means 

  

Köpenhamnsmötet F  3,8 1,8 

Köpenhamnsmötet O 3 1 

 N: antalet artiklar. Means: medelvärde. 

 

Under ordförandeskapet 2009 är förväntningarna högre än 

omdömet kring miljöpolitiken. Tabell 2 visar på samma trend i artiklar 

som specifikt handlar om Köpenhamnsmötet. Dessa uppgifter kan 

säkerställas ytterligare genom resultat från den kvalitativa 

genomgången av artiklarna.  

 
EU-toppmötets ordförande Fredrik Reinfeldt misslyckades igår kväll i 

Bryssel att ena stats- och regeringscheferna bakom en gemensam 

position inför FN:s globala klimatmöte i Köpenhamn i december (DN 

2009-10-30).  

 

Samma fenomen kan även vara orsaken bakom tonen kring 

GUSP/utrikespolitiska relationer, där förväntningarna är höga men 

omdömet avsevärt lägre.  

Utvidgningen har som tidigare nämnt hamnat i skymundan under 

ordförandeskapet 2009. Det förekommer endast få artiklar inom 

området, dessa har dock gett upphov till starkare förväntningar än 

omdöme. Ett exempel på ett positivt omdöme inom utvidgning är ett 

uttalande från Svenska dagbladet kring Serbien ansökan om 

medlemskap i EU.  

 
Med Serbiens ansökan om medlemskap avslutas det svenska 

ordförandeskapet med en påminnelse om EU:s betydelse för freden i 

Europa. Och att Sverige kan göra skillnad.”  (SvD 2009-12-22).  

 

Omdömet kring institutionella reformer framställts som 

genomgående positiv i media. Sveriges landkarateristiska drag som 

neutral medlare och konsensusbyggare innebar höga förväntningar på 

hanteringen av bland annat ratificeringen av Lissabonfördraget (Bo 

Bjurulf: 2003:151). 
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Tabell 3:Medelvärdes analys över specifika institutionella reformer. 

 
Institutionella Reformer Svenska ordförandeskapet 2009 

              N                                         Means 

Nya EU- Kommissonen F 19 1,8 

Nya EU- Kommissionen O 11 2 

Lissabonfördraget F 21 2,3 

Lissabonfördraget O 15 2,7 

Ny permanent ordförande F  9 1,9 

Ny permanent ordförande O 6 3 

 N: antalet artiklar. Means: medelvärde. 

 

Även omdömen på detta kring Lissabonfördraget ger 

ordförandeskapet mycket väl godkänt.  

 
Även de bittraste kritikerna berömde, om än inte sakpolitik, så 

effektivitet.  – Sverige har levt upp till förväntningarna om ett 

effektivt, diplomatiskt maskineri och om att få Lissabonfördraget på 

plats. Det var mycket bra, sade den socialdemokratiske ledamoten Åsa 

Westlund (DN 2009-12.17).  

 

I kodningen av den nya EU-kommissionen ingår även valet av ny 

ordförande. Vilket ledde till en viss negativ trend i förväntningarna på 

området.  
Det sista EU-toppmötet innan Sverige tar över ordförandeklubban 

riskerar att bli ett bakslag för statsminister Fredrik Reinfeldt. Hans 

önskan om ett formellt återval av José Manuel Barroso till ordförande 

för EU-kommissionen hänger på en skör tråd (DN 2009-06-18).   

 

 

Tabell 4: Förväntningar och omdöme 

 

 

 

 

Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:19. 

 

Enligt ovanstående medelvärde är både förväntningar och omdöme 

något högre på det svenska ordförandeskapet 2001 än på 

ordförandeskapet 2009. Enligt Infopaqs undersökning är medias 

spegling av ordförandeskapet 2009 övervägande neutral. Totalt sett 

har artiklarna en marginell övervikt av negativ rapportering av 

ordförandeskapet (Infopaq 2009:18).  

 

Ordförandeskap Förväntningar       Omdöme 

2001 2,06 2,01 

2009 2,4 1,9 
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5.2 Ordförandeskapets roller - förväntningar 

och omdömen 

 

Teoridelen beskriver de olika funktioner som tillhör 

ordförandeskapet så som administratör, medlare, representant för EU, 

ledare och representant i kontakt med andra EU institutioner. Det har 

även lagts till en kategori för helhetsintryck. I detta avsnitt det svenska 

ordförandeskapets förväntningar och omdömen att analyseras utifrån 

båda fallen. Därefter kommer en jämförelse mellan de båda 

ordförandeskapen att presenteras.  

 

Tabell 5 : Förväntningar 
Förväntningar Svenska ordförandeskapet 2001 

     N                             Procent 

Svenska ordförandeskapet 2009 

       N                          Procent    

Administration 8 8 6 8 

Medling 19 19 8 11 

Representation 42 42 21 28 

Ledarskap 11 11 9 12 

Kontakt med EU inst. 4 4 4 3 

Helhetsintryck 17 17 29 38 

Totalt 101 100 74 100 

N: antalet artiklar. Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:19. 

 

Under ordförandeskapet 2001 är det sammanlagt 101 artiklar som 

har uttryckt förväntningar på Sveriges roll som ordförande i 

ministerrådet. Representation ett ämne som fått mycket 

uppmärksamhet i media (42 artiklar). Genom statsministern Göran 

Perssons åtskilliga besök utomlands utrycks ett flertal förhoppningar 

om Sveriges roll som representant för EU (Broman, Rosén 2001:19). 

Medling och ledarskap är några av de mer frekvent förekommande 

rollerna samt helhetsintryck (19 respektive 11 artiklar).  

 

 29 artiklar av de 74 sammanlagda rollförväntningarna under 

ordförandeskapet 2009 handlar om helhetsintrycket. Ett övervägande 

antal artiklar summerar sina förväntningar över de åtaliga riskmoment 

som finns under ämbetsperioden. Många artiklar redovisar 

förväntningar kring representationen för EU (21 artiklar). Även 

förväntningar kring ledarskap och medling förekommer relativt 

frekvent materialet (9 respektive 8 artiklar). 
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Tabell 6 :Medelvärde förväntningar (f)  

Min:1=låga f, Med:2=neutrala f, Max: 3 = höga f. Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:20. 

 

Kontakten med andra EU institutioner visar på en avgörande skillnad i 

förväntningar mellan de båda ordförandeskapen. Det bör dock tilläggas att 

det i vissa fall rör sig om mycket låga N-tal, vilket innebär att man bör ha en 

försiktig hållning till de siffror som presenteras.
3
 Förväntningarna inom 

administration är även avsevärt högre under ordförandeskapet 2001. De 

administrativa förväntningarna kan beror på det dåvarande nybörjarlandets 

kända landkarakteristiska drag som ”…effektivt, öppet och 

välorganiserat…”(Beckman 2001:51). Förväntningarna kring rollen som 

medlare, representant och ledare är högre under ordförandeskapet 2009 

vilket kan hänvisas till det ökade behovet av opartiskhet och samförstånd 

mellan medlemsländerna även som ansiktet utåt under ämbetet.  

 
Sverige ska lotsa unionen genom nya regler på finansmarknaden, nytt 

fördrag och ett nytt klimatavtal. Räkna med tuffa förhandlingar. Det är 

nu det svenska ordförandeskapet verkligen sätts på prov (DN 2009-

09-07).  

 

De förväntningar som finns på ordförandeposten är i regel betydligt 

högre än de resultaten som är möjliga att nå under den korta perioden på sex 

månader (Tallberg 2001:20). I genomsnitt ligger förväntningarna på det 

Svenska ordförandeskapet 2001 på 2,4 och ordförandeskapet 2009 på 2,3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 
3 Skillnaderna i materialet blir då icke- signifikant. 

Roller     Sverige 2001   Sverige 2009 

Administration 2,9 2,2 

Medling 2,2 2,6 

Representation 2,4 2,6 

Ledarskap 1,9 2,6 

Kontakt med EU inst. 2,5 1,5 

Helhetsintryck 2,3 1,9 

Totalt 2,4 2,3 
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Tabell 7: Omdömen 

Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:20. 

 

Omdömena på det svenska ordförandeskapets roller 2001 får ses 

som en så kallad halvtidsutvärdering, då man inte har material från 

hela perioden (Broman, Rosén 2001:20). Detta tidigare studier på 

området (Elgström 2003, Svensson 2001, Tallberg 2001). 

Omdömen kring representation och medling hamnar högt upp i 

antalet artiklar inom de både svenska ordförandeskapen. Återigen kan 

man se en avsevärd skillnad i antalet artiklar som behandlar kontakten 

med EU:s institutioner under ordförandeskapen. Anledningen till detta 

kan vara att Sverige som nybörjare i EU har tilldelats ett starkare 

medialt intresse i sitt samarbete med Kommissionen och 

Europaparlamentet. Dessa relationer faller mer naturligt och mindre 

nyhetsväckande under ordförandeskapet 2009, då man inte längre ses 

som varken nybörjare inom EU. Man har även genom sitt tidigare 

ordförandeskap etablerat goda kontaktnät och utökat kunskapen kring 

politiken på den Europeiska arenan (Tallberg, Elgström 2001: 235-

336).    

 

Tabell 8 Medelvärde omdömen (o)  

Roller     Sverige 2001 Sverige 2009 

Administration 1,6 0,3 

Medling 2,0 2,5 

Representation 2,0 1,8 

Ledarskap 1,6 2,7 

Kontakt med EU inst. 1,8 1,4 

Helhetsintryck 1,8 2,8 

Totalt 1,8 2,2 

Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:21. 

 

Skillnader i omdömen kan, som tidigare nämnt, bero på att 

statistiken från Broman och Roséns studie bygger på material där 

ordförandeskapet ännu inte är avslutat. Det bör därmed tydliggöras att 

jag med denna analys vill tydliggöra de tendenser som går att finna i 

Roller  Svenska ordförandeskapet 2001 

         N                          Procent 

Svenska ordförandeskapet 2009 

        N                        Procent    

Administration 16 10 2 3 

Medling 31 19 13 20 

Representation 41 25 29 45 

Ledarskap 26 16 6 9 

Kontakt med EU 

inst. 

26 16 5 8 

Helhetsintryck 23 14 10 15 

Totalt 163 100 65 100 
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materialet. Utöver åtskilliga besök utomlands kan den höga andelen 

artiklar om representation beror på att Sverige som nybörjare i 

Unionen uppmärksammades som en ny aktör man kunde räkna med 

(Broman, Rosén 2001:21).   

Ordförandeskapet 2009 får totalt sett ett bättre omdöme än 

ordförandeskapet 2001 (2,2 respektive 1,8). Ett medelvärde kring 2,0 

bör ses som ett godkänt betyg. Helhetsintrycket för ordförandeskapet 

2009 får där med väl godkänt. Nedanstående citat är hämtat från 

Svenska Dagbladet där en forskare vid det oberoende 

forskningsinstitutet Europeum i Prag uttalar sig om det Svenska 

ordförandeskapet. 

 
Generellt sett har Sverige skött sig väldigt bra. Särskilt viktigt är att 

Sverige återupprättade och visade trovärdighet i att små länder kan 

sköta ordförandeskapet i svåra tider, något som Tjeckien inte lyckades 

(SvD 2009-12-21).  

 

De låga siffrorna från 2001 kan till stor del bero på att omdömen 

från den sista delen av ordförandeskapet fattas i materialet. Det är 

även under de sista månaderna som olika omdömen kring 

helhetsintrycket har visat sig vara mest frekvent. Ledarskap har fått ett 

mycket gott omdöme under ordförandeskapet 2009. I jämförelse 

Sveriges första ordförandeskap i ministerrådet så hade man denna 

gång haft avgörande aktiv roll som ledare för Unionen. Fredrik 

Reinfeldts ledarskapsförmåga sammanställs i ett flertal artiklar och i 

majoriteten av fallen ett mycket gott omdöme. 

 
Reinfeldts lågmält förhandlande och lyssnande stil tycks ha gått hem. 

Speciellt får han beröm för att ha behållit kylan i relationen till den 

Tjeckiska presidenten Vaclav Klaus som till sist bevekades och skrev 

under EU:s nya regelbok, Lissabonfördraget (DN 2009-12-13).  

 

Tabell 9: Förväntningar och omdömen 

Ordförandeskapet 2001 från Broman, Rosén 2001:18. 

Roller Sverige 2001 Sverige 2009 

 Förväntningar Omdöme Förväntningar  Omdöme 

Administration 2,9 1,6 2,2 0,3 

Medling 2,2 2,0 2,6 2,5 

Representation 2,4 2,0 2,6 1,8 

Ledarskap 1,9 1,6 2,6 2,7 

Kontakt med EU 

inst. 
2,5 1,8 1,5 1,4 

Helhetsintryck 2,3 1,8 1,9 2,8 

Totalt 2,4 1,8 2,3 2,2 
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En Genomgående trend för de båda ordförandeskapen är att 

förväntningarna är märkbart högre än omdömet.  Under ordförandeskapet 

2009 är ledarskap och helhetsintryck de enda områden har överraskat media 

och har därmed fått ett högre positivt omdöme än förväntningar.  

  

 



 

 31 

6 Sammanfattning 

 

Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att synliggöra de roller 

och rollförändringar som Sverige har intagit som ordförandeland över 

ministerrådet 2001 och 2009. Detta genom att studera mediala 

förväntningar och omdömen som speglat ordförandeskapet i 

ministerrådet.  

 

Mycket har hänt sedan Sverige intog ordförandeposten för första 

gången 2001. Terroristattacken mot World Trade Center hade ännu 

inte inträffat. Den Europeiska Unionen bestod endast av 15 

medlemsländer till skillnad från dagens 27. Protektionism och 

utvidgning är något som försvårat beslutfattandet och samarbetet i den 

Europeiska Unionen. De ekonomiska situationerna har även varit 

mycket olika under de båda Svenska Ordförandeskapen. Ekonomin 

frodades under ordförandeskapet 2001 i motsats till den ekonomiska 

krisen som rådde under det senaste ordförandeskapet 2009. Under 

båda ordförandeskapen var man dock ovanligt förskonad från 

oförutsedda händelser och kriser. Det positiva utfallet under 

ordförandeskapet 2009 anses dock ha mer bakomliggande orsaker än 

enbart tur.”Dedication on the side of the Swedish leaders and careful 

preparation for the role are the predominant reasons for this positive 

grade.” (Kaczy´nski 2009:21).  

Rollförväntningarna på det Svenska ordförandeskapet byggde till 

stor del på en förhoppning om opartiskhet. Under ordförandeskapet 

2001 hade dess föregångare Frankrike dessvärre skapat viss turbulens 

inom EU genom att utnyttja posten för egna syften. Föregående 

ordförandelands utfall kan reflekteras i de prioriteringar och frågor 

som finns med i agendan (Elgström och Tallberg 2001:44). Genom att 

ta över från ett ”mindre lyckat” ordförandeskap kan förväntningarna 

på medling och neutralitet vara så pass höga så att de nationella 

prioriteringarna kommer i skymundan. Detta gäller i högsta grad 

under ordförandeskapet 2009. Arvet efter Tjeckien ledde till höga 

förväntningar på Sveriges etablerade roll som aktiv konsensusbyggare 

och effektiv administratör (Bjurulf 2001: 151). 

  
The role that best characterises the Swedish Presidency is – with few 

exceptions – that of the presidency as honest broker, paying more 

attention to finding common solutions than pushing their own interests 

and agenda (Lang, Von Sydow 2009:14).  
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Under 2001 befann sig det svenska ordförandeskapet mellan två 

typer av ledarroller. Sverige ville vara tydlig och effektiv i sina 

prioriteringar för att få igenom beslut men på samma gång balanserade 

man mellan en mer konsensusinriktad ledarroll. Öppenhetsfrågan, en 

vital nationell fråga, drevs framåt utan pardon (Elgström och Tallberg 

2001:46). Detta är något som inte sammanfaller med ordförandeskapet 

2009. Behovet av enat Europa utåt och att få medlemsländerna att 

samarbeta överskuggade nationella sakfrågor.  Sverige var tvungen att 

bryta den isolering som följde den ekonomiska krisen. ”Det Svenska 

ordförandeskapets viktigaste uppgift är att bryta denna depression och 

återskapa vad som högtidkigt kan kallas en Europeisk anda.”  (DN 

2009-06-11). Effektivt men lågmält är två egenskaper som väl 

sammanfattar ledarskapet under 2009 (SvD 2009-12-22). Det skall 

även tilläggas att det senaste ordförandeskapet fått kritik för den 

bristande öppenhet som rådde vid utnämningen av EU:s nya 

toppositioner.  

 

Landkaraktäristiska egenskaper, så som att Sverige är en liten stat, 

påverkar även förväntningarna om neutralitet. Sverige har fått 

genomgående goda omdömen om medling i bilaterala förhandlingar 

och interna överläggningar under de båda ordförandeskapen. Detta är 

något som enligt Jonas Tallberg och Ole Elgström ”…kräver 

diplomatisk finess och avsevärda påtryckningar från svensk sida.” 

Elgström och Tallberg 2001:45). Detta inte minst under 

ordförandeskapet 2009, där förhandlingarna kring Lissabonfördraget 

orsakade slitningar inom den Europeiska Unionen.  Under 

ordförandeskapet 2009 såg man inte på Sverige som en nykomling. 

Förväntningar på ett aktivt ledarskap var höga och ordförandeskapet 

visade tydliga riktlinjer inför de kriser man stod inför.”Tre dagar efter 

Irlands ja till Lissabonfördraget inser hela EU att unionens nuvarande 

ordförande är en försiktig general. Han tar en sak i taget och förklarar 

att allt har sin tid.”  (DN 2090-10-06).  

Ordförandeskapets arbete bakom ratificeringen av 

Lissabonfördraget har fått genomgående goda omdömen. Något om 

även uttrycktes av forskare på området. 

  
”...This could not be possible without an active role of the Presidency 

and the personal engagement of Prime Minister Reinfeldt and his 

cabinet ministers in directly negotiating the final deal with the Czech 

Republic.” (Kaczy´nski 2009:23-24). 

 

Sveriges skeptiska inställning till EU är under ordförandeskapet 

2009 endast marginell då man ser till det totala omdömet av 

ordförandeskapet (Infopaq 2009:18). En negativ opinion kan blockera 

ordförandeskapet från att fokusera på den löpande agendan samt att 

det i vis mån kan leda till ett kraftlöst ledarskap (Broman, Rosen 

2009:26). Något som man tyligt kan uppfatta under Sveriges första 
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ämbetsperiod.Generellt sätt har den svenska satsningarna i EU har till 

stor del bestått av politikområden där Sverige anser sig ha en god 

position i det Europeiska samarbetet. Detta underlättar säkerställandet 

av en liknande utveckling i hela EU. Detta gäller både för 

ordförandeskapet 2001 och 2009. Under ordförandeskapen har man 

medvetet tonat ner förväntningarna på att man kunde använda 

dagordningen för eget syfte (Elgström och Tallberg: 2001:37). 

Oannonserade positive utfall tenderar att resultera i ett gott omdöme.  

Avslutningsvis är en väl fungerande och effektiv administration 

något som stämmer överens under det Svenska ordförandeskapet 2001 

och 2009. ”The Swedish EU Presidency is perceived as highly skilful, 

well organized and well prepared.”( Kaczy´nski 2009:23). 

 

 

6.1.1 Avslutande kommentarer 

Den kvantitativa analysen hade flera begränsningar i att belysa 

ordförandeskapets roller. Den kvalitativa analysen har därmed varit en 

avgörande och nödvändig komplettering under analysarbetet. Trots det 

låga antalet artiklar i den kvantitativa analysen kan flera intressanta 

tendenser avläsas genom en mer kvalitativ genomgång av artiklarna 

samt vid användning av rapporter och tidigare studier på området.  
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Kodschema  

Artikel- id 

Kolumn Variabel Kod 

1 Tidning 1- DN  

2- SvD 

2 Datum År  0=2009 1= 2010 

3 Datum Månad 1-12 

4 Datum Dag  1-31 

5 Artikeltyp 1- Journalister  

2- Experter 

3- Svenska Regeringen 

4- Fredrik Reinfeldt 

5- Oppositionspolitiker  

6- Övriga Regeringar 

7- Intresseorganisationer 

8- EU-Kommissionen  

9- EU Parlamentariker 

 

Ordförandeskapets funktioner – förväntningar och 

omdömen 

Koda tonen i rapporteringen. Om det förekommer både positiva och negativa 

förväntningar och/eller omdömen: dela i första hand upp i olika roller och 

politikområden, i andra hand koda som neutralt om det inte ”tas ställning” i 

artikeln. Observera att varje variabel i kodschemat egentligen är två: en för 

förväntningar och en för omdömen. De markerade kategorierna är tillägg för den 

kvantitativa analysen för ordförandeskapet 2009.  

 

Kolumn Variabel Kod 

6 

 

6-11 

roller 

 

Administration samordning 

 

Sök: praktiska arrangemang, tillgänglighet, 

dokumentation, hantering av dagordningar m.m. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

7 Medling /relationer 

INOM EU 

Sök: opartiskhet, neutralitet, smidighet, honest 

Broker m.m. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 
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8 Representation 

EXTERNA RELATIONER, INKLUSIVE 

MEDLING   

Sök: utlandsbesök , internationella förhandlingar 

USA, Ryssland m.m. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

9 Ledarskap 

Sök: Effektivitet Innovatör, sakfrågedrivare, driva 

m.m. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

10 Helhetsintryck 

”vilka omdömen fälls om ordförandeskapet som 

helhet” 

Svensk typbild : korrekt men tråkigt  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

11 Ordförandelandets kontakt med andra EU- 

institutioner 

 

Sök: presentationer och relationer med EU 

parlamentet, kommissionen m.m. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

12 Köpenhamnsmötet 

 

Sök: Allt som skrivs om mötet kan tolkas som 

förväntningar eller omdöme. Sök tonen i 

rapporteringen och koda om möjligt även under 

andra kategorier som kan komma till tals.  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

13 Lissabonfördraget  

Sök: förväntningar om relationer för 

genomförande.  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

14 Ny permanent ordförande  

 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

15 

 
Nya EU-kommissionen  Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

16 Östersjönstrategin  Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

17 Stockholmsprogrammet Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 
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Politikområden relaterade till ordförandeskapet - 

förväntningar och omdömen 

 

 

Kolumn Variabel Kod 

18 Utvidgning 

Sök: ansökningsländers förväntningar, andra 

länder , politikområden som relateras till 

utvidgningen kodas för sig. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

19 Sysselsättning 

Sök: arbetsrelaterade frågor, försök skilja på 

jämställdhetsfrågor och sysselsättning. Vid 

svårigheter koda båda. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

20 Miljö  

Sök brett om miljöfrågor viktigt att särskilja 

denna variabel från Köpenhamnmötet. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

21 Öppenhet 

Sök: offentlighet, öppenhet, insyn, 

förhandlingsframsteg. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

22 Jämställdhet 

Sök: lönefrågor, daghemsplatser. Om det är 

svårt att skilja mellan variabel så koda båda.  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

23 GUSP, utrikes-el  säkerhetspolitik 

Sök: Gemensam utrikes och säkerhetspolitik  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

24 Socialpolitik 

Sök : socialpolitik generellt så som välfärd , 

bidrag, vård, omsorg och skola 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

25 Ekonomi 

Sök: finansmöten, ekofin, överläggningar 

,informella möten m.m. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

26 Inre marknaden 

Sök: De fyra friheterna  det vill säga fri 

rörlighet för varor, tjänster, kapital och 

personer mellan medlemsländerna. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

27 Jordbruk/djurhållning (inklusive livsmedel) 

 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  
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3 Positiva 3 Positiva 

28 Handelspolitik med ett tredje land 

Sök : GATT , WTO, Import och 

exportrelationer med länder utanför EU. 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

29 Schengern / tredje pelaren (inklusive 

droger/trafficking /människosmuggling/ 

flyktingpolitik)  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

30 Strukturfonder 

Sök: Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(ERUF) ,Europeiska socialfonden 

(ESF),projekt med syfte att öka ekonomiska 

och sociala sammanhållningen mellan 

medlemsländer och regioner. 

 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

 

31 

Arbete med institutionella reformer  

Sök: nytt fördrag, förbereda inför 

utvidgningen. Hänger samman med 

nyhetsrapporteringar om andra områden.  

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

32 Framtidsdebatt 

Sök: framtidskonferensen 2004 m.m. 

 

Förväntningar: 

1 Negativt  

2 Neutrala  

3 Positiva 

Omdöme: 

1 Negativa  

2 Neutrala  

3 Positiva 

 

 

 


