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ABSTRACT 
 
Den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) visade på en omfattande 

kunskapsbrist i Sverige om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån. 

Utredningen pekade också på brister inom svensk journalistisk rapportering på EU-området. 

Mot bakgrund av utredningen undersöks i denna uppsats hur information om EU förmedlades 

av två etablerade nyhetsmedier, Aftonbladet och Dagens Nyheter, åtta dagar före EU-valet 

2014. Detta görs i syfte att ta reda på vilken information om, och bild av, EU och dess 

politiker läsarna fick möjlighet att ta del av. Studien är av kvalitativ art och totalt analyseras 

77 artiklar både på en makro- och mikronivå. Studien utgår ifrån en kombination av tidigare 

forskning, teoretiska utgångspunkter rörande identitet, transnationalism och gestaltning, samt 

en massmedieretorisk och diskursinspirerad analys. Med hjälp av dessa utgångspunkter tolkas 

och problematiseras journalistiken som upplysningsaktör och folkbildare, samt dess bidrag till 

skapandet av en europeisk gemenskap och demokratisk legitimitet. Vidare synliggörs 

skiftande medielogik och publicistisk prioritering mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet. 	

 

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen visar på ett relativt stort utbud av EU-

relaterade nyheter dagarna innan EU-valet 2014. Det viktigaste resultatet vår studie levererar 

är den diskrepans mellan Dagens Nyheters mer utförliga och frekventa inkorporering av 

transnationella perspektiv samt förklarande ansatser och Aftonbladets mer “domesticerade” 

och replikerande nyheter.  
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1. INLEDNING 
Sverige har varit medlem i det representativt lagstadgande organet Europeiska unionen (EU) i 

över 20 år och dess inflytande över sina medlemsländer har ökat till stor del sedan dess. Enligt 

den nu nedlagda tidningen Riksdag & Departement syftade exempelvis 43 procent av alla 

propositioner som framfördes av den svenska regeringen 2012 till att upprätthålla, anpassa 

och efterleva EU-direktiv (Melchoir 2016, s. 10). Likväl har Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) kommit fram till att 50 respektive 60 procent av de dagordningspunkter som 

tas upp i både kommun- och landstingsfullmäktige har påverkats av EU-regler — såväl 

indirekt som direkt (Melchoir 2016, s. 11). Trots detta visade den statliga utredningen “EU på 

hemmaplan” på en omfattande kunskapsbrist om det svenska demokratiska systemets relation 

till EU-nivån (SOU 2016:10, s. 10). I det senaste EU-valet 2014 låg valdeltagandet på cirka 

51 procent, vilket förvisso innebar en ökning på cirka fem procent jämfört med föregående 

EU-val 2009, men likväl en siffra som kan jämföras med valdeltagandet i riksdagsvalet 

samma år, där närmare 86 procent deltog. Siffrorna visar på en tydlig skillnad i engagemang 

och enligt tidigare gjorda enkätundersökningar om varför folk väljer att inte rösta i EU-valet i 

samma utsträckning som i riksdagsvalet är en av de vanligaste anledningarna att man just inte 

är tillräckligt insatt i vad valet handlar om (Hedberg et al 2001, s. 44). Vidare visar en 

Eurobarometerundersökning, som “EU på hemmaplan” redogör för (SOU 2016:10, s. 151), att 

de tillfrågades näst viktigaste källa till information om EU efter TV, är svenska tidningar. 

Tidningstyper som vi i denna studie kommer ta en närmare titt på.  
	

Den statliga utredningen “EU på hemmaplan” riktar utifrån sina resultat en stor kritik mot 

svenska medier då de menar att dessa misslyckas med att förmedla ett kontinuerligt offentligt 

samtal om EU-relaterade frågor och således med de demokratiska uppgifter som utredningen 

lyfter fram som centrala för svenska massmedier: att informera, granska och fungera som ett 

forum för olika åsikter1 (SOU 2016:10). Dessa uppgifter är inte något som enbart “EU på 

hemmaplan” framhåller som viktiga. Enligt den svenska regeringsformen är fri åsiktsbildning 

en nödvändig förutsättning för en fungerande demokrati och för att en fri åsiktsbildning skall 

kunna äga rum och vara meningsfull för medborgarna krävs en fungerande offentlighet där 

åsikter fritt kan skapas, artikuleras och diskuteras. Eftersom medierna vidare anses vara just 

                                                
1	Dessa demokratiska uppgifter artikulerades och skrevs ned i den statliga pressutredningen år 1972, och reviderades år 1994. (se SOU 1995:37)	
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den sociala sfär där de demokratiska processerna får offentlighet och där samhällets aktörer 

framträder spelar de således en central roll i demokratins infrastruktur (Asp & Bjerling 2014, 

s. 9). Genom medier i olika former får vi som människor också de gemensamma 

referensramar som gör att vi kan föra samtal om frågor som vi själva inte har någon erfarenhet 

av (Nygren 2005, s. 58). Att informationen är sparsam för den som vill få insyn, vara delaktig 

och påverka den europeiska politiken menar utredarna från “EU på hemmaplan” således leder 

till ett “demokratiskt underskott”. Med vilket de avser brister på demokratiskt inflytande, 

bristen på öppenhet och svårigheter att utkräva ansvar av beslutsförfattare. 
 

Känslan av samhörighet och viljan att engagera sig i demokratiska processer är ofta nära 

sammanlänkade (Nygren 2005, s. 60). EU innebär inte bara en omstrukturering av den 

nationsfokuserade offentliga sfären utan även en omstrukturering av traditionella nationella 

identiteter (se t ex Olausson 2005). EU är en del av Sverige och Sverige är en del av EU, 

vilket innebär att vi i Sverige inte “bara” är svenska medborgare utan också européer.  Mycket 

forskning visar dock på att nationalstaternas gränser fortfarande är det mest centrala när det 

kommer till kollektiv politisk identifikation, vilket står i diskrepans med EU:s ökande 

inflytande (se t ex Berg & Lewander, 2014). EU uppfattas fortfarande enligt ”EU på 

hemmaplan”, av svenska medborgare som något avlägset, komplext och svårtillgängligt och i 

en Eurobarometerundersökning från år 2009, som den statliga utredningen redogör för, 

svarade endast 4 procent av de tillfrågade svenskarna att de ansåg att beslut på EU-nivå 

påverkar vardagslivet (SOU 2016:10, s. 58). I ett samhälle där vi är beroende av medier för att 

orientera oss blir vi också beroende av de bilder av “vi” och ”dom” som medierna ger oss, och 

således även av den bild som ges av EU. Medierna kan bli den plats där läsaren får möjlighet 

att omförhandla sina tankar om världen och dess plats i den, men likväl reproducera och 

bekräfta redan etablerade åsikter och tankar (Nerman 1981, s. 42). Trots EU:s ökade 

inflytande och ett uttalat behov av att öka förståelsen för den europeiska gemenskapen visar 

tidigare gjorda studier, inklusive ”EU på hemmaplan”, att det inte är ovanligt att svenska 

medier dels beskriver EU som en “bortaplan”, och således som något frånskilt från den 

svenska politiken, och dels utifrån en nationell logik där en ”svensk identitet” skild från resten 

av EU är en ständigt återkommande mediekonstruktion (se t ex Olausson 2010).  

 

Den statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10, s. 10) visade även på 

kunskapsbrister hos journalistkåren i sig – ett resultat som är centralt i vår uppsats. I nuläget, 



3 
	

år 2016, sker ett samarbete mellan EU-kommissionens svenska representation och tidningen 

Journalisten, där de utgivit en EU-handbok för journalister för att åtgärda detta problem. Att 

EU som institution är komplext, förenat med journalisters okunskap, framstår i utredningen 

som en förklaring till den bristfälliga EU-bevakningen. Att medieföretagens budgetar krymper 

samtidigt som konkurrensen hårdnar gör dessutom att det sätts en betydligt större press på 

journalister att producera mycket material på kort tid, likväl producera material som attraherar 

en bred läsargrupp (Moloney et al. 2013, s. 265f). Utrymmet för politiskt relevant innehåll 

krymper samtidigt som underhållning och lättare material tar större plats (Nygren 2005, s. 

41). Tid eller resurser ges kanske således inte till journalisterna att sätta sig in i olika 

sammanhang som berör EU. Medieforskaren Gunnar Nygren menar att det mesta tyder på att 

gapet ökar mellan det politiska systemets förväntningar på medier och den verklighet som 

mediesystemet förmår att leverera (ibid: s. 51). 
	

En period som medierna brukar vara bättre, mängdmässigt, på att publicera material om EU är 

under valtider. Under en valrörelse menar Kent Asp och Johannes Bjerling (2001) att 

mediernas funktion för mobilisering och förmåga att påverka väljares åsikter ställs på sin 

spets. Vilket det vidare skulle kunna argumenteras för att även deras demokratiska uppgifter 

och vikt av att visa på EU:s inflytande således gör. Enligt siffror från den Statistiska 

Centralbyrån, SCB, bestämmer sig var tredje svensk för hur de ska rösta så sent som sista 

veckan innan valet (Järnbert, 2014). Det är i denna utgångspunkt som vår studie tar sitt 

avstamp. EU-valet 2014 präglades av, om än ett litet, ett uppsving i valdeltagande och vi är 

intresserade av att undersöka hur information om EU förmedlades av två etablerade 

nyhetsmedier: Aftonbladet och Dagens Nyheter, (DN)2. Aftonbladet, som är en kvällstidning 

och till största delen säljer lösnummer, och DN som är en morgontidning och till största delen 

läses av prenumeranter, brukar man även säga utgår ifrån skiftande konventioner (se Weibull 

och Wadbring, 2014). Utifrån detta perspektiv är vi även intresserade av att titta på huruvida 

rapporteringen tidningarna emellan, åtta dagar innan EU-valet 2014, kan ha skiljt sig åt.	

  

                                                
2		I vår studie kommer vi hädanefter att referera till Dagens Nyheter genom deras vanligt förekommande förkortning ”DN”. Aftonbladet brukar man som regel 
inte förkorta, vilket vi således inte heller kommer att göra.		
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

2.1 Syfte 
 
Studiens syfte är att analysera artiklar som publicerades i DN respektive Aftonbladet åtta 

dagar före EU-valet den 25 maj 2014. Med utgångspunkt i den statliga utredningen ”EU på 

hemmaplans” resultat om bristande kunskap hos såväl medborgare som journalister utforskar 

vi i denna uppsats hur mer exakt rapporteringen av EU-nyheter såg ut inför valet 2014 och 

analyserar detta i termer av identitet, gestaltning, offentlig sfär samt föreställningar om 

medierna som en av grundbultarna i en fungerande demokrati. Genom att närläsa ett urval av 

artiklarna kommer vi att utforska hur frågor rörande den EU formulerades och framställdes i 

DN respektive Aftonbladet. 
 

 Eftersom DN tillhör kategorin morgonpress och Aftonbladet kvällspress utgår de ifrån olika 

mediekonventioner. Med den aspekten i åtanke kommer vi även att synliggöra skiftande 

medielogik och publicistisk prioritering för att undersöka huruvida den som läste DN fick 

tillgång till en annan typ av information om EU än den som läste Aftonbladet och vice versa.  

2.2 Frågeställningar 
 

● Vilken information om, och bild av, EU och dess politiker fick läsarna möjlighet att ta 

del av åtta dagar före EU valet 2014 i Aftonbladet respektive DN ? 	

● Finns det någon skillnad i rapporteringen och framställningen mellan dessa 

tidningstyper, i så fall vilken?  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
För att sätta in denna studie i ett forskningsfält kommer detta avsnitt presentera tidigare 

forskning som gjorts inom teman som tangerar ämnet för studien. 	

3.1 Forskning kring val, EU och nyhetsbevakning 
Ett vanligt förekommande namn inom medie-, val- och demokratiforskning är Kent Asp. I ett 

flertal forskningspublikationer har han studerat mediers inflytande över politiken ur ett makt- 

och demokratiperspektiv. Bland annat gör han detta i studien Mediekratin – mediernas makt i 

svenska val (Asp & Bjerling, 2014) som han har skrivit tillsammans med Johannes Bjerling. 

Det empiriska underlaget grundar sig på studier av svenska valrörelser från 1950 fram till 

2010 och i fokus står medier och valbevakningens långsiktiga trender. I studien påpekar de att 

Sverige har gått från en partidemokrati till en mediekrati – då medierna i hög grad avgör 

åsiktsbildningsprocessen, opinionsbildningsprocessen och politiseringsprocessen. Mediekratin 

kan jämfört med partidemokratin ses som både sämre och bättre – den är dels mer lyhörd då 

folkets efterfrågan styr utbudet av politiken via medierna, och dels svårare att arbeta med 

långsiktiga intressen då medierna verkar och porträtterar ett nuläge, inte en lång 

påverkanslinje, i sin rapportering.	
	

Det finns även forskning som fokuserar på själva EU-rapporteringen inför val. Statsvetaren 

Ulf Wallin undersöker exempelvis i sin avhandling Vad fick vi veta? (1994), vilken 

information om EU-frågor som svenska massmedier gav åren före folkomröstningen om 

medlemskap i EU. Hans slutsats är att svenska massmediers rapportering åren före 

omröstningen var bristfällig, framförallt eftersom den i huvudsak handlade om handel och 

ekonomi. De andra mer allmänpolitiska områdena försummades vilket han menar borde ha 

bidragit till att de flesta medborgarna var okunniga om EU när den svenska EU-debatten drog 

igång. Vidare har Mikael Gilljam och Sören Holmberg (1998) även utfört två liknande studier 

vilka redogör för hur debatten om det svenska EU-medlemskapet tedde sig innan det 

beviljades. Där argumenterar de för att kunskapen om EU var låg och intresset för ett 

eventuellt medlemskap ljummet överlag i samhället. De Vreese et. al (2006) och Schuck et.al 

(2013), är två andra forskare som har publicerat studier som behandlar hur den politiska 

rapporteringen tett sig kring Europaparlamentsval. Här har dock fokus legat på hur 

rapporteringen korrelerat mellan olika medlemsländers medier samt mellan olika val. I den 

förstnämnda studien (Vreese et.al, 2006) kunde forskarna påvisa ett vanligt förekommande 

nationellt fokus i mediernas rapportering om EU-frågor, samt att olika EU-aktörer ofta var 
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frånvarande. I den andra undersökningen (Schuck et.al 2009, s. 23) påpekas en dominans av 

strategiska inramningar där man betonar maktspelsaspekter, politikernas egennytta, vinnare 

och förlorare i rapportering kring EU-val. Medieforskaren Hans-Jörg Trenz (2008) har i sin 

studie, där han undersöker hur medierna kan ha inverkan på europeisk integration, kommit 

fram till att spelgestaltning är vanligt förekommande inom EU-journalistik och menar att en 

sådan typ av ”framing” leder till en ökad cynism och en minskad vilja till att stödja EU. 
 

Med utgångspunkt i ett 50-tal intervjuer med redaktionsanställda belyser medieforskaren 

Göran Palm i sin studie (Palm 2002) den översättningsproblematik som uppstår för 

journalister i försöken att etablera EU i nyhetsmedier. I sin studie utgår han ifrån en annan 

medieforskares, Graham Murdocks, fyra krav på en fungerande medieoffentlighet: den bör 

vara en öppen arena för representation och främja mångfalden, verka för att bryta ned 

gränserna som åtskiljer olika diskurser, erbjuda en balanserad mångfald av information och 

möjlighet till systemförståelse samt vara tillgänglig via en social och geografisk spridning 

(Palm 2002, s. 45). Genom utsagor från yrkesverksamma journalister i kombination med 

Murdocks krav redogör Palm för redaktionella aspekter av den bristfälliga rapporteringen. Det 

han kunde påvisa var att det oftast rapporteras ur ett nationellt perspektiv och att händelser 

ofta prioriteras över processer. Likväl kunde Palm påvisa att det även råder en stor avsaknad 

av system- och konsekvensanalyser i rapporteringen överlag. Journalisterna själva pekar på 

svårigheter med att kunna etablera EU-journalistiken som ett fält, då de publicistiska målen 

står i diskrepans med marknadsstyrningen som råder.  

3.2 Forskning om den offentliga sfären inom EU 
Att undersöka möjligheten/omöjligheten av en existerande europeisk offentlig sfär3 är en 

annan gren som tangerar ämnet för studien. En forskare som har undersökt den “offentliga 

sfären” som råder i EU och dess funktionalitet är filosofen Maximillian Conrad (2009). Med 

utgångspunkt i att det just nu inte existerar en enhetlig gemensam europeisk identitet 

undersöker han hur dagspressens antingen kan bidra eller inte bidra till att skapa ett forum för 

transnationell debatt. Dagspressen är, enligt honom, viktiga aktörer i den offentliga debatten 

eftersom de är en samhällsinstitution som kan reproducera och producera flertalet normativa 

perspektiv, framför allt när det kommer till på vilken nivå som en demokratisk 

opinionsbildning gällande EU-frågor bör placeras. Conrad framhäver att debatten om EU och 

                                                
3 Den offentliga sfären brukar benämnas som ett rum, alternativt många rum, där människor i sina roller som medborgare kan ta del av ”det offentliga samtalet”. 
Att tala om den offentliga sfären menar vissa är att inbegripa medierna i ett kritiskt perspektiv som accentuerar just deras uppgifter för demokratin. (Nygren 
2005, s. 46) 	
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det transnationella engagemanget i dagspressens överensstämmer med och följer nationella 

mönstren tillika tidningarnas konventioner och orientering. Även kommunikationsforskaren 

Fransisco Soeane Pérez (2013) har undersökt hur väl fungerande den offentliga sfären är inom 

EU, och påpekar att det inte enbart är mediernas fel att det råder en kommunikationsklyfta 

mellan EU som organ och dess unionsmedborgare. EU beskrivs som något “avlägset” och 

“där borta” av såväl medier som makthavare. Likväl menar han att det är svårt för medborgare 

att hitta en politisk identifikation på EU-nivå eftersom EU som organ är svårt att översätta till 

den nationella politiska skalan som utgörs av “höger mot vänster”-spänning. 
	

EU-forskaren Jan-Henrik Meyer (2010) påvisar genom en historisk redogörelse för de 

utmaningar och möjligheter som följer med en offentlig sfär inom EU. En europeisk offentlig 

sfär tillskriver han, med hjälp av tidigare forskning, ett antal kriterier. Den ska dels verka som 

en samlingspunkt där aktörer adresserar och debatterar om/med europeiska institutioner och 

dess politik. Den ska även behandla samma händelser samtidigt i flertalet av EU-länderna. 

Detta menar han är något som diskursivt befäster integrationen av den offentliga sfären. 

Därtill ska det helst även ske en transnationell kommunikation mellan länder och medierna 

ska även kontinuerligt inkludera transnationella referenser i sin rapportering. Detta för att till 

slut frammana en europeisk identifikation hos läsaren (Meyer 2010, s. 26f.). I sin historiska 

redogörelse kunde han peka på en viss problematik för den offentliga sfären och det 

europeiska identitetsskapandet i och med att vi i EU inte har ett enhetligt språk. Vidare kunde 

han uttyda en ”domesticerad nyhetsrapportering”4 i flertalet av länderna som han undersökte. 

Något som han menar är problematiskt eftersom det är något som motverkar den 

transnationella kommunikationen (Meyer 2010, s. 40). 
 

Ytterligare några EU-forskare som behandlar denna problematik kring den europeiska 

offentliga sfären är Patrick Bijsmans & Christina Altides (2007). I sina resultat poängterar de 

att EU-kommissionen och nationella medier lägger emfas och fokus på vitt skilda aspekter av 

EU-politiken. Något som de menar kan skapa ett legitimitetsproblem för EU:s policys 

eftersom det innebär att medborgarna inte får tillgång till den information som de borde 

(Bijsman & Altides 2007, s. 323).	Hans-Jörg Trenz, påpekar i en annan studie (2004), där han 

undersöker förekomsten/icke-förekomsten av en bristande kommunikation inom EU, att det 

råder en viss elitism i den europeiska offentligheten. Något som han menar grundar sig i att 

                                                
4 Domesticerad nyhetsrapportering är en typ av rapportering som beskriver utrikeshändelser genom att lägga ett stort fokus på det egna landets involvering. ( 
Berglez 2015, s. 471)		
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”kvalitetstidningarna” i Europa arbetar för ett homogent kulturellt fält som tilltalar och 

överensstämmer med högutbildade. Det skapas en skiljelinje mellan journalisterna och 

resterande inhemska läsare i samhället, mer än det skapas en skiljelinje mellan olika 

nationella medier (ibid: s. 302). 
 

Hur olika medier väljer att rapportera om EU är något som också Yolanda Zografova, Diana 

Bakalova & Bistra Mizova (2012) har undersökt. I sin forskning belyser de ett 

fragmenterande mönster i rapporteringen av EU-nyheter. Fragmenteringen sker genom ett 

beständigt nationellt fokus och är, enligt dem, en av de främsta orsakerna till den rådande 

kommunikationsbristen mellan EU och dess medborgare (Zografova, Bakalova & Mizova 

2012, s. 79). I likhet med dessa forskare påpekar även Martin Gleissner och Claes H. Vreese i 

sin studie (2005) att det nationella fokuset är beständigt, men tillägger att fragmenteringen 

även är tidsbunden. Det sker en mer intensiv bevakning av EU vid viktiga politiska händelser 

för att sedan försvinna ut i etern när journalisterna återigen går tillbaka till den rutinmässiga 

och vardagliga bevakningen (Gleissner & Vreese 2005, s. 224). 	
 

Sammanfattningsvis kan man säga att många publikationer har gjorts kring massmedier i 

relation till EU som aktör och samhällsorgan. Studierna varierar i fokus, från demokrati till 

den offentliga sfären. Somliga tar sin utgångspunkt i en nationell kontext medan andra väljer 

att studera hur informationen ser ut i ett flertal medlemsländer. Utöver detta är flertalet 

forskare intresserade av att undersöka perioderna kring olika EU-val. Många studier som vi 

har lyft här påpekar olika brister i informationsförmedlingen om EU. Bristernas orsak finner 

forskarna olika svar på, några pekar på en domesticering av EU-frågor, medan andra pekar på 

EU:s konstruktion som sådant. Vidare påvisar Asp och Bjerlings studie hur medierna har fått 

ett ökat inflytande i politiseringsprocesser. Vår studie kommer att skilja sig från tidigare 

forskning eftersom vi dels kommer att ta avstamp i den specifika tidpunkten, dagarna före 

EU-valet 2014 och dels eftersom vi ämnar att urskilja om det finns en skillnad i den 

information som förmedlas av Aftonbladet respektive DN.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de teoretiska utgångspunkterna för analysen. 

Analysen kommer till stor del att utgå ifrån teorier om medielogik, gestaltningsgrepp, retorik, 

offentlig sfär, diskurs och identitet. Ett forskningsfält som således är väldigt brett men vars 

viktigaste aspekter, med vår studie i åtanke, vi kommer att diskutera och behandla här.  

4.1 Massmedieretorik, medielogik och gestaltning  
Begreppet massmedieretorik myntades av Bengt Nerman i den bok han gav ut 1973 med 

samma titel, Massmedieretorik. Därefter har många forskare såsom exempelvis Cecilia Aare 

och Kristina Lundgren använt sig av och vidareutvecklat Nermans teorier kring massmedier. 

Mycket av massmedieretorikens inspiration kommer från humanioras mer tentativa 

tolkningstraditioner, såsom litteraturvetenskap och stilistik, och teorin har mycket gemensamt 

med olika diskursanalytiska resonemang (se Lundgren, 1997). Begreppet “diskurs” i sig 

rymmer flera betydelser kopplade till olika tanketraditioner, men en utav de mer 

grundläggande definitionerna är att en diskurs skapas och produceras när två eller flera 

personer till exempel pratar med eller skriver till varandra. Vidare kan man se hela samhället 

som en diskurs, dvs. summan av all interaktion i ett samhälle inklusive dess mer abstrakta och 

“osynliga” strukturer såsom normer och värderingar (Berglez 2010, s. 271f.). Diskurs kan 

alltså appliceras på eller omfatta såväl högt som lågt, makro och mikro. Kristina Lundgren 

(1997) har försökt att bena ut och jämföra de olika tanketraditionerna och hon finner stora 

likheter mellan diskursanalytiska resonemang och Nermans syn på bland annat språket som 

icke-neutralt och ideologibärande, att medier inte speglar verkligheten utan konstruerar den, 

att det sker en interaktion mellan och inom texter (s.k. intertextualitet) och att det sker under 

givna produktionsvillkor i ett givet socialt sammanhang (Lundgren 1997, s. 67). 
 

Nyheter kan förstås diskursivt i det att de utgör ett slags språk. Den sociala verkligheten 

paketeras på ett särskilt sätt, vilket framträder genom språket inom nyhetsrapporteringen. 

Enligt Nerman är att tala eller skriva i ett massmedium att invitera till en språklig gemenskap 

och framför allt en gemensam bild av världen och oss själva (Nerman 1981, s. 15). Det 

viktigaste för medier som vill erbjuda läsning som många ska få lust att läsa, menar han, är 

inte att i första hand peka mot verkligheten utan snarare att skapa en förbindelse mellan 

skribent, medium och läsare i texten, så kallade “identifikationsmöjligheter” (ibid: s. 20). För 

att kunna skapa en sådan förbindelse krävs det gemensamma och igenkänningsbara 

språkvanor samt någorlunda lika erfarenheter. Medierna arbetar således med något som 
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Nerman kallar för “schablonbilder”, vilka han menar är föreställningar om vilka slags 

världsbilder eller ”rum” läsaren har och/eller kan tänkas acceptera. Medierna skapar 

förenklade förtydliganden och konventionella föreställningar om verkligheten, dess aktörer 

och läsare och frammanar kognitiva scheman som läsarna redan på förhand antas vara 

införstådda i (ibid: s. 38f.). Läsaren känner igen en schablonroll, den vänjer sig vid och 

accepterar det förslag till läsarbeteende mediet erbjuder och den värld mediet bjuder henom 

att delta i. Något som, enligt Nerman, leder till en rutinbaserad och rituell läsning. En läsning 

där läsaren kan vila, drömma och agera ut bestämda sidor, men inte nödvändigtvis uppnå en 

ökad förståelse för världen hen lever i (Nerman 1981, s. 38ff.). Även Aare (2011) delar denna 

uppfattning och menar att nyhetsjournalistiken inte bara gestaltar givna värderingar, den är i 

viss mån också självgenererande i att tillhandahålla givna perspektiv. Dock görs detta inte 

alltid medvetet. Nerman menar att detta är tendenser som förs vidare anonymt i textmassan 

och i den redaktionella succession som ärvs från artikel till artikel (Nerman 1981, s. 35). Detta 

betyder däremot inte att skribenterna är slavar under mediets konventioner och att medierna 

har en förmåga att “spruta” in värderingar i läsarnas huvuden. Precis som Stuart Hall under 

1980-talet pratade om ”encoding”/”decoding” menar Nerman att allt meningsskapande sker 

och ändrar form i samklang med olika personers runtomkringliggande diskurs, var och ens 

aktiva tolkningar samt användning av mediers representationer (Nerman 1981, s. 17ff.).  
 

Ett annat teoretiskt område som är relevant för vår studie är gestaltningsteori. Liksom 

massmedieretorik tar gestaltningsteori avstamp i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

sociala fenomen. Utgångspunkten är att mänsklig interaktion formas genom meningsskapande 

processer. Medierna beskriver inte verkligheten som den är utan rekonstruerar och gestaltar 

den. Något som följer av att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsat 

(Strömbäck 2012, s. 271f.). De journalistiska gestaltningarna anses vidare fungera som 

ramverk för människors tolkningar av nyheterna och i förlängningen av verkligheten (ibid). 

Vilka specifika vinklar, fakta och källor som används är ett resultat av de journalistiska 

värderingar, rutiner och praktiker som präglar det redaktionella arbetet på 

nyhetsorganisationen, något som brukar kallas för ”medielogik” (se t ex Shehata 2015, s. 

362). Enligt Jesper Strömbäck finns det två dominerande gestaltningsgrepp: sak- respektive 

spelgestaltning. Med sakgestaltad journalistik avses i grova drag journalistik som fokuserar på 

politikens sakliga innehåll, exempelvis vad någon har föreslagit eller vad någon har sagt i den 

mån det syftar på politikens innehåll. Med spelgestaltad journalistik avses journalistik som 
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fokuserar på politik som spel, strategi etc. (Strömbäck 2012, s. 272). Ytterligare ett grepp är 

vad Adam Shehata (2015) kallar konfliktgestaltning. Det kännetecknas av en konflikt mellan 

flera aktörer som utgör kärnan i den journalistiska berättelsen (Shehata 2015, s. 362). Ur ett 

demokratiskt perspektiv är en sedan länge etablerad uppfattning att journalistiken i huvudsak 

bör gestalta politik sakligt, då denna gestaltning ligger närmare de demokratiska idealen om 

vilken typ av information medborgaren behöver för att kunna ta ställning i samhällsfrågor. 

Det är denna information som bidrar till att göra medborgaren informerad (se t ex Schudson 

1995). Spelgestaltande journalistik, där det underliggande temat ofta blir att politik är en 

tävling om makt, brukar inte rekommenderas eftersom den i tidigare studier har visat sig 

kunna spä på misstro gentemot politiker (Strömbäck 2012, s. 272). Däremot menar Darren 

Lilleker och Mick Temple (2013) att tillspetsning, konkretisering och personifiering av 

politiken gör att människor, som annars kanske aldrig hade intresserat sig för politik, nu 

åtminstone får upp ögonen för det. Vissa, skriver de, menar till och med att 

”underhållningsfaktorn” har gjort journalisters granskning ännu mer genomträngande, 

avslöjande och penetrerande än den tidigare, lite artigare, rapporteringen (Lilleker & Temple 

2013, s. 286). De nyheter som i forskning visat sig engagera flest människor har också varit 

just lättsamma nyheter (Wadbring 2015, s. 401). Detta positiva sätt att se på mediernas 

inverkan kallas inom vissa grenar av den akademiska världen för ”mobiliseringsteorin” och 

går ut på en tro på att medierna och journalistiken i det stora hela har positiva effekter på 

människors politiska engagemang och för demokratin (se Strömbäck 2012, s. 270). Även 

Pippa Norris (2000) som har forskat om EU-journalistik stödjer denna teori och menar att det 

viktigaste är att människor över huvud taget konsumerar journalistik. Det hela är en god cirkel 

menar hon: nyheter ger kunskap som ökar intresset för frågor och därmed mer 

kunskapsinhämtning via medierna. Däremot ser Norris, med flera, en risk med den 

fragmenterade mediemarknaden som hon menar kan spä på klyftorna mellan informationsrika 

och informationsfattiga (Norris 2000, s. 135, 228). En tendens som vi kommer gå in närmare 

på i följande avsnitt.  

4.2 Medierna och den offentliga sfären i en transnationell värld  
Begrepp som ”liberal demokrati”, ”offentlig sfär”, ”medborgarskap” och ”identitet” associerar 

i mångt och mycket till frågor om individernas formella relation till ett givet samhälle, 

nämligen nationalstaten. Staten betraktas i sin tur som ett avgränsat territorium, 

sammanfallande med gränserna för den etniska gemenskapen (Olausson 2005, s. 29). Enligt 
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Olausson (ibid) har den “upplysta medborgaren” och den ”offentliga sfären” länge ansetts 

vara viktiga beståndsdelar av det demokratiska nationella systemet eftersom ett sådant baseras 

på människors aktiva deltagande i de demokratiska processerna. Den ”offentliga sfären” är i 

sig, i enlighet med Jürgen Habermas offentlighetsteori, den sfär där ett utbyte av idéer och 

information mellan medborgare möjliggörs. Ett informationsutbyte som vidare är tänkt att 

fastställa den allmänna opinionen, som i sin tur ska vara vägledande för det politiska 

beslutsfattandet och således ge det demokratisk legitimitet (Nygren 2005, s. 16). I det 

moderna samhället brukar man säga att medierna utgör den viktigaste delen av den offentliga 

sfären. De utgör det torg där nyheter förmedlas, där politiska frågor förs fram i offentligheten 

och diskuteras (ibid: s. 10). I globaliseringens spår har dock medborgarens, liksom den 

offentliga sfärens och mediernas traditionella koppling till nationalstaten ifrågasatts. I och 

med att nya nivåer för politisk handling och demokratiskt deltagande har aktualiserats 

argumenterar många för att nationen, som kulturell, politisk och ekonomisk bas för 

medborgarskapet, håller på att förlora makt (Olausson 2005, s. 30). Nationalstatens 

förändrade roll medför även att nya krav ställs på demokratin, de politiska institutionerna, 

medborgarna och, som vi framför allt fokuserar på i vår studie, på medierna (ibid). 
 

I en värld där den digitala kommunikationsteknologin har utvecklats explosionsartat skulle 

man å ena sidan, i enlighet med ett flertal kommunikationsteoretiker (se t ex Karlsson 2012), 

kunna argumentera för att medborgarna inte längre behöver journalistiska ”arenor” för att föra 

fram åsikter och nå ut till den övriga världen. Å andra sidan visar ett flertal studier på att 

etablerade nyhetsmedier fortfarande är de som i störst uträckning sätter agendan för vad som 

diskuteras på diverse forum och att de således fortfarande har ett stort ansvar och förmåga att 

påverka, framför allt när det kommer till abstrakta frågor som politik (Shehata 2012, s. 331). 

Dessa lärosatser korrelerar med en gren inom den akademiska världen som brukar kallas för 

“dagordningsteorin”, vilken handlar just om mediernas makt över vilka samhällsfrågor vi som 

medborgare anser är viktiga (ibid: s. 318). Enligt denna teori förlitar sig de flesta människor 

på information som har aktiverats och blivit lättillgänglig i minnet när de uttrycker en 

uppfattning om vad som utgör viktiga samhällsproblem. Forskning har också visat på att de 

aktörer som dagligen framträder och görs till föremål för medierapportering också är de som 

hamnar på människors “mentala kartor”, medan de medialt osynliga tenderar att glömmas bort 

eller marginaliseras. Vissa teoretiker pratar även om dagordningsteorins andra nivå, vilken 

handlar om vilka attribut som tillskrivs olika sakfrågor och aktörer. Forskare har kunnat se ett 
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samband mellan de attribut som journalistiken använder för att beskriva politiker och de 

attribut som nyhetskonsumenterna tillskriver dessa. Om EU genomgående i medierna 

exempelvis tillskrivs egenskaper som orättvist eller abstrakt kan det implicit bli de egenskaper 

som konsumenterna undermedvetet själva tillskriver EU (Shehata 2015, s. 356f.).	
	

Generellt brukar man idag säga att det finns ett underskott av den nyhetsdiskurs som gör oss 

medvetna om olika globala och EU-relaterade processer (se Berglez 2013). Axiomet är att alla 

påverkas av globala problem och kriser, att dessa problem kräver transnationellt politiskt 

engagemang och att ett underskott av transnationell information i etablerade nyhetsmedier 

således leder till ett demokratiskt legitimitetsproblem (ibid). Vissa forskare pekar på att det 

behövs en gemensam offentlig global och europeisk sfär för att kunna ge det globala och 

europeiska systemet samma demokratiska legitimitet som det inomstatliga (se avsnittet: 

tidigare forskning). Några kritiker, däribland Nancy Fraser (2007), menar dock att detta inte 

är möjligt och att begreppet “transnationell offentlig sfär” per definition är en skenbar 

motsägelse eftersom de som samtalar inte tillhör en politisk gemenskap och inte har samma 

rättigheter att delta i det politiska livet (ett resonemang där faktumet att EU är ett 

lagstadgande representativt organ förvisso påvisar något annat). Likväl menar hon att det är 

svårt att associera begreppet “effektiv kommunikativ makt” med diskursiva utrymmen som 

inte korrelerar med suveräna stater. Men, menar hon, vi borde inte heller kasta hela tanken på 

en “transnationell offentlig sfär” över bord. Ett sådant begrepp är nödvändigt för dem som 

syftar till att rekonstruera demokratiteorier i den nuvarande "postnationella konstellationen” 

(Fraser 2007, s. 11). En teoretiker som delvis har gjort detta, det vill säga vidgat vår förståelse 

av den offentliga sfärens innebörd till att omfatta en transnationell kontext, är Peter Berglez. I 

ett flertal studier har Berglez utvecklat ett begrepp som han har kommit att kalla för “global 

journalistik”, något som han definierar som journalistik som har en förmåga att visa på hur 

processer, beslut, händelser med mera på lokal, nationell och global nivå hänger ihop (Se t ex 

Berglez 2013, 2015). Precis som man kan se summan av alla världens medier som en enda 

stor global offentlighet, menar han att man också kan se nationella nyhetsmedier som har en 

förmåga att täcka in hela världen i sitt informationsutbud som en global offentlighet (se 

Berglez 2015, s. 466f.). Han menar att mediernas demokratiska potential framför allt ligger i 

deras förmåga att leverera globala utblickar och således fungera som en primär introduktion 

till ett alltmer globaliserat samhälle. Om de gör det, menar han, kommer nyhetspubliken att 

öka sin förståelse för hur processer, beslut och händelser på lokal, nationell, EU- och global 



14 
	

nivå hänger ihop. Något som i sin tur skulle kunna ge olika politiska engagemang och kamper 

inom nationalstater, såväl som mellan nationella gränser, större legitimitet (Berglez 2013, s. 

12). Att de medier som vi framför allt konsumerar i dagens samhälle har vuxit fram i symbios 

med den moderna svenska nationalstaten menar Berglez förklarar varför de vanligen sätter det 

egna landet i centrum och delar in verkligheten i en inrikes och utrikes värld, samt 

“domesticerar” utrikeshändelser genom att lägga ett stort fokus på det egna landets 

involvering. “Det primära för dess journalistik är att fokusera på den nationella politiken, 

eliten och medborgarna samt att reproducera en nationell identitet, det vill säga 

föreställningen om ett svenskt folk” (Berglez 2015, s. 471). Detta sätt att rapportera om 

globala händelser definierar Berglez som “traditionella utrikesnyheter” och ska alltså inte 

förknippas med “global journalistik”, där medierna i det senare begreppet snarare bidrar till 

nya slags ”domesticeringar” genom att det lokala/nationella och omvärlden mer aktivt 

sammanknyts (ibid: s. 472f.). I en alltmer globaliserad värld menar Berglez att det är av stor 

demokratisk vikt att svenska medier börjar sätta in Sverige i en transnationell kontext. Detta 

dels eftersom ”domesticering” kan leda till ett “nationellt containertänkande”, med vilket han 

menar ett alltför provinsiellt och begränsat sätt att förstå den samhälleliga utvecklingen, och 

dels eftersom han ser en risk i att om de etablerade medierna fortsätter att ignorera det globala 

samhällets framväxt så kommer “global journalistik” enbart att konsumeras av en liten, bildad 

elit, via specialiserade nyheter, medan den stora massan kommer leva kvar i ”mainstream 

medias” mer de-globaliserade nyheter (Berglez 2013, s. 14). 
 

Det senaste resonemanget knyter an till Norris farhågor som vi lyfte upp under föregående 

rubrik där hon etablerade en oro över att den fragmenterade mediemarknaden kan komma att 

spä på klyftorna mellan informationsrika och informationsfattiga (Norris 2000, s. 135, 228). 

Den tekniska utvecklingen har möjliggjort för ökade möjligheter att söka information och att 

delta i de demokratiska processerna, samtidigt krymper de gemensamma offentliga ytorna i 

takt med publikernas fragmentering. De gemensamma kommunikativa sfärerna där 

gemensamma frågor undersöks vittrar bort, något som förutom ökade klyftor mellan 

informationsrika och informationsfattiga även anses motverka att människor inkluderas i de 

demokratiska processerna (se Nygren 2005). Nygren talar i detta sammanhang om något han 

kallar “social polarisering”, med vilket han menar den spänning som byggs upp mellan de 

“globala eliterna” som ständigt är i rörelse och som inte är beroende av en geografisk plats 

och således lättare kan identifiera sig med en europeisk identitet, och de “lokala människorna” 
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som är bundna vid sina geografiska platser och fortfarande ser den nationella identiteten som 

det primära (ibid: s. 67). Att detta berör frågor om identitet och identitetsskapande är en 

självklarhet inom rådande forskning och i nästa och avslutande avsnitt beskriver vi närmare 

hur. 	

4.3 Identitet  
Medier anses utgöra en viktig faktor både som uttryck för identiteter och som medskapare av 

identiteter. Dels eftersom de anses spela en viktig roll för människors orientering i samhället 

och dels eftersom de ger oss gemensamma referensramar som gör att vi kan föra samtal om 

frågor som vi själva inte har någon erfarenhet av (Nygren 2005, s. 60). Begreppet “identitet” 

är omdiskuterat och kan betyda olika saker inom olika forskningstraditioner (se t ex Widholm, 

2011). I vår studie kommer vi dock ta avstamp i den socialkonstruktionistiska 

forskningstraditionen där man ser på identiteter som skapande konstruktioner som kan 

förändras över tid, som något som aldrig kan bli slutgiltigt fixerat och som något som kan ske 

på olika nivåer samtidigt (Olausson 2005, s. 32f.). Enligt Linda Berg (2014), forskare och 

lärare vid centrum för Europaforskning, är det i Europa tydligt hur nationalstaten historiskt 

kommit att ses som nära förknippat med den nationella identiteten. Därigenom uppfattas även 

staternas gränslinjer som centrala eftersom dessa bidrar till den nationella identitetens ram, 

och en tydlig avgränsning av det område vari statens medborgare bor. I det nutida samhället 

brukar det dock sägas att identiteter är mer flytande än tidigare och att dess innebörd har blivit 

alltmer heterogent (Olausson 2005, s. 32). Enligt Olausson (ibid) kan man idag se identiteter 

som en väv av föreställningar, värderingar och attityder utan en egentlig mittpunkt. Medierna 

anses däremot fortfarande ha en tendens att reproducera gemensamma nationella 

referensramar (se t ex Berglez 2013). Olausson (2005) menar att detta är problematiskt 

eftersom hon precis som Nygren (2005), menar att det finns en relation mellan platsidentitet 

och demokrati, mellan känslan av samhörighet och vilja att engagera sig i demokratiska 

processer. Vidare påpekar hon vikten av att få medierna att inse sin roll i att kunna få 

medborgarna att tänka på sig själva som europeiska medborgare. Jostein Gripsrud är en av 

flera teoretiker som har studerat möjliggörandet av en europeisk identitet och han påpekar att 

det, för att det ska kunna skapas en europeisk identitet, först och främst krävs att det etableras 

vad Gripsrud väljer att kalla för en “diskursiv vana” analogt med den nationella identiteten. På 

så sätt kan eventuellt den europeiska gemenskapen så småningom anses vara lika “normal” 

som den nationella identiteten (Gripsrud 2007, s. 490). Olausson är inne på samma linje och 
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påpekar att känslan av en europeisk gemenskap inte enbart har att göra med en frekvent 

nyhetsrapportering om EU i medierna utan också om “gömda” och naturaliserade 

identitetskonstruktioner i den dagliga rapporteringen (Olausson 2010, s. 140). 
 

En annan teoretiker som är av intresse för vår studie är Chantal Mouffe (2008) och hennes sätt 

att se på identifikation som något som likväl kan ske med ett politiskt “vi” i relation till några 

givna händelser, fenomen eller problem, som med en kulturell homogenitet. Detta är av 

intresse eftersom en sådan syn på identitet öppnar upp för en möjlig och mer abstrakt 

europeisk identitet som löper och finns parallellt med vad man skulle kunna kalla en mer 

traditionell identitet. Med det sagt utesluter inte Mouffe vikten av ett avgränsat “dom” för att 

kunna skapa ett “vi”. Det här ligger i linje med Stuart Hall som menar att identiteter definieras 

genom olikheter (Hall 2013, s. 234ff.). Mouffe tar det ett steg till och menar att 

meningsskapande också handlar om en förmåga att kunna ”sortera in” saker i olika fack. 

Däremot är det ett politiskt “vi” och “dom” som hon pratar om och inte ett kulturellt. 

Närvaron “agonism”5 som hon uttrycker det, menar hon är nödvändig för den demokratiska 

politikens framtid. Kollektiva identiteter menar hon alltid innefattar en åtskillnad mellan “vi” 

och “dom” och vidare att sådana identiteter spelar en central roll i politiken. “Demokratins 

uppgift är inte att övervinna dem genom att frambringa konsensus utan att konstruera dem på 

ett sätt som håller liv i den demokratiska konfrontationen” (Mouffe 2008, s. 13). 	
	

Låt oss summera. Teorier kring offentlighet, demokrati, medier och identitet är ofta nära 

sammanlänkade. Det är svårt att prata om en fungerande demokrati utan att nämna en 

fungerande offentlig sfär. Vidare är det svårt att prata om både en fungerande demokrati och 

offentlig sfär utan att gå in på mediernas roll i samhället och teorier kring dess 

påverkningsförmåga – för att citera Gunnar Nygren: “Hur man än definierar demokrati så 

behöver en fungerande demokrati någon form av ett gemensamt torg, en offentlighet där 

medborgare och deras valda ombud kan mötas” (Nygren 2005, s. 9). Vi har under detta 

kapitel redogjort för de teorier som kommer att vara av relevans för studiens analys och syfte, 

nämligen att söka en djupare förståelse för mediernas roll när det gäller hur EU diskursivt 

representeras och hur detta får konsekvenser för bilden i termer av gemenskap och 

demokratisk legitimitet.  

                                                
5	Agonism beskriver Mouffe som en relation där parterna i konflikten, trots att de inte håller med varandra ändå erkänner sina opponenter som legitima. ”De är 
’motståndare’, inte fiender”. (Mouffe 2008, s. 27). Den agonistiska konflikten utspelar sig i ett gemensamt symboliskt rum där de olika parterna, trots deras 
åsiktsskiljaktigheter, ändå uppfattar sig som tillhöriga samma politiska sammanslutning.  (Ibid).   
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5. METOD OCH MATERIAL  
I följande kapitel kommer studiens material, tidsperiod och metod redogöras för. Kapitlet 

kommer vidare även att kompletteras med en reflexiv redogörelse kring studiens validitet och 

reliabilitet. 	

5.1 Urval och material  
Studiens empiri bygger på två rikstäckande svenska nyhetstidningar, Aftonbladet och DN. 

Tidningsvalet grundar sig i en vilja att undersöka den största morgon- och kvällstidningen 

med nationell spridning i Sverige. DN kan ses som stockholmcentrerad men har ändå en 

nationell spridning. I mån av upplagor når Aftonbladet med sin tryckta tidning ut till närmare 

640 000 läsare dagligen6. DN uppger på sin hemsida att de, vid senaste mätningstillfället år 

2007, når ut till cirka 344 200 läsare dagligen7. Aftonbladet uppger själva inte vilken 

målgrupp de riktar sig till, medan DN väljer att på sina annonsförsäljningssidor beskriva sin 

läsarkrets som “vaken, välutbildad och medveten”8. Vidare av relevans att nämna är att 

Aftonbladet främst säljs i lösnummer och att DN med sin tryckta tidning främst når ut till fasta 

prenumeranter (Weibull & Wadbring 2014, s. 131ff.).  

5.2 Avgränsning  
Den tidsperiod som vi valt att undersöka är 18-25 maj 2014, alltså åtta dagar före EU-valet. 

Ett år som i folkmun kallas för “supervalår” eftersom det under samma år inföll val till såväl 

riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige som Europaparlamentet. Varför vi har valt 

åtta dagar istället för sju, det vill säga en vecka, beror på flera anledningar. Dels att själva 

valdagen inföll den 25 maj och att rapporteringen under den dagen främst präglades av 

artiklar som handlade om olika valvakor, dels eftersom det främst är veckan innan valet som 

var tredje svensk enligt SCB ännu inte har bestämt sig, och dels eftersom det är i väljarnas 

osäkerhet som medierna har störst möjlighet att påverka (Asp & Bjerling 2001, s. 8f.). Genom 

att ta med söndagen den 18 maj fick vi både med hur rapporteringen såg ut sju dagar innan 

valet, samt under själva valdagen. Eftersom studiens syfte inte är att jämföra hur 

rapporteringen skiljde sig åt dagarna emellan utan istället titta på hur rapporteringen såg ut 

som helhet under åtta dagar, samt hur rapporteringen skiljde sig åt tidningarna emellan, 

kommer faktumet att vi undersöker två söndagar inte att påverka studiens resultat, bortsett 

från faktumet att vi har mer material att analysera. Studien är dock på intet sätt heltäckande. 

                                                
6 Uppgifter finns tillgängliga på: (aftonbladet.se/siffror/, Hämtad 06-05-2016). 
7 Uppgifter finns tillgängliga på: (http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/dn-i-siffror/, Hämtad 06-05-2016) 
8 Uppgifter finns tillgängliga på: (http://dn.annonsberaknaren.se/Tidningar.aspx, Hämtad 06-05-2016)	
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Annat material som kan tänkas ha försett medborgarna med information om EU, som 

publicerade artiklar i andra tidningar, TV- och radioinslag eller valkampanjer, har exempelvis 

inte studerats. Detta på grund av tids- och utrymmesbegränsning eftersom det skulle innebära 

stora mängder material vilket även skulle kunna försvåra närläsningen och analysen.  

Artiklarna som vi har valt att analysera handlar om EU. Med ”EU” menas den Europeiska 

unionen med dess 28 medlemsländer. Även EU:s sju institutioner, Europaparlamentet, 

Europeiska kommissionen, Europeiska rådet, Europeiska unionens domstol, Europeiska 

unionens råd, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten, är en del av 

begreppet. I vår sökning i mediearkivet Retriever har vi avgränsat resultaten efter vår 

tidsperiod, 18-25 maj, och efter kategorin “storstadspress”. Söksträngen som vi har använt är 

tämligen enkel: “EU”. Detta eftersom den dels gav flest sökträffar i systemet, 2 402 stycken, 

men även eftersom den inte begränsade utbudet till artiklar som enbart använde sig av 

benämningen “EU” utan även gav oss träffar på artiklar som innehöll benämningar som “EU- 

kommissionen”, “EU-parlamentariker/Europaparlamentariker” etc. Bland dessa 2 402 artiklar 

hade Aftonbladet totalt publicerat 154 artiklar, medan DN hade publicerat 180 stycken. Vilket 

sammanlagt blev 234 artiklar från 18-25 maj 2014.  

Då studien är av kvalitativ art kommer endast en del av de artiklar som handlar om EU och 

som publicerades i Aftonbladet och DN åtta dagar innan EU-valet 2014 att analyseras. 

Material som vi har valt bort är exempelvis artiklar där EU inte framträder på ett tydligt sätt. 

Exempelvis valdes artikeln “Här prövar Hovrätten fallet – ute på sjön”9 bort eftersom texten 

handlar om en båtolycka vid Stora Barskäret och det enda stället som EU kommer in är i 

meningen “Enligt Transportstyrelsens föreskrifter behöver inte fritidsbåtar [...] Det är ett 

undantag från EU:s sjöfartsregler”. EU benämns alltså bara i en bisats. Hade artikeln 

exempelvis istället handlat om hur Transportsstyrelsens föreskrifter är ett undantag från EU:s 

sjöfartsregler hade den tagits med. Vidare har vi även valt bort åsiktsbaserade texter som 

ledare, krönikor, kommentarer och “idé & kritik” samt artiklar utan namngiven skribent som 

TT-material. Detta eftersom vi är intresserade av det spänningsfält som uppstår i det 

journalistiska yrket mellan plikten att informera och producera material som i en hårdnande 

konkurrens även “säljer”. I plikten att informera ingår, enligt de pressetiska reglerna, krav på 

sanning, relevans och saklighet (Hammarlin & Yngvesson 2015, s. 97). Ur denna slutgiltiga 

                                                
9	Artikeln fulla referens återfinns i artikelappendix, med titel, skribent och publiceringsdatum. 
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gallring återstod totalt 77 artiklar att analysera, varav 33 är skrivna av Aftonbladet och 44 av 

DN.  

5.3 Massmedieretorisk- och diskursinspirerad analysmodell  
Då denna studie är tänkt att analysera framställningar kring EU-frågor i två väletablerade 

medier åtta dagar före EU-valet 2014 är en massmedieretoriskt inspirerad analys en lämplig 

metod. I massmedieretorisk analys fästs stor vikt vid hur den språkliga värld ser ut som 

läsarna inviteras att dela, dess drag av realism och schablon, samt den auktoritet och de 

sanningsanspråk med vilka den uppträder. Genom att titta på dessa aspekter går det att säga 

något mer om, i det här fallet, nyhetsartiklarna och dess “demokratiska funktion” för läsaren 

än vad som uttryckligen står i texten. Språkets avgörande roll för hur vi uppfattar oss själva 

och andra går inte att förneka. Det är när man kombinerar kunskapen om läsaren och 

massmedieindustrin i dagens samhälle med källkritik och retorikens skrivmönster som vi får 

massmedieretorik (Lundgren et al.1999, s. 53). 	
	

Även om massmedieretorik har mycket gemensamt med diskursanalytiska tanketraditioner 

brukar man säga att den massmedieretoriska analysen först och främst håller sig på en 

mikronivå, där man analyserar texten utifrån iakttagelser av retorik och stil (ibid: s. 53f.). 

Eftersom vi i vår analys kommer att analysera ett större material och även vill kunna 

synliggöra diskursiva tendenser på en makronivå, kommer vi förutom Nermans 

massmedieretoriska analysverktyg, även att använda oss av kritisk diskursanalys som den 

beskrivs av t ex Andreas Widholm (2011). Inom den kritiska diskursanalysen utgår man, 

precis som Nerman gör, ifrån att språket i massmedier är resultatet av olika sociala praktiker. 

En nyhetsartikel är inte “bara” text utan också en “kommunikativ händelse”10. Nyhetstexter 

har alltid en potential att bli ideologiska i sin karaktär vilket sker när texten får viss 

information att framstå som sunt förnuft och således representerar en viss asymmetri av makt 

(ibid).  
 

Att studera ”kommunikativa händelser” innebär att man tittar på tre nivåer: A) text, B) 

diskursiv praktik, C) sociokulturell praktik. Den diskursiva praktiken är den som “länkar” 

texten till en vidare sociokulturell praktik, vilket involverar en analys av den kunskap som 

texten erbjuder och dess eventuella effekter (ibid: s. 48). Tillsammans med Nermans 

massmedieretoriska analysverktyg för en mikronivå kommer vi i vår analys inte att se de olika 

                                                
10	"Kommunikativa händelser" är, i enlighet med Foucaults definition av begreppet, kommunikativa objekt, exempelvis nyhetssändningar eller nyhetstexter, som 
utgörs av skriven text, ljud och/eller bild. Dessa objekt utgår alltid ifrån standardiserade format, genrer och diskurser (Widholm 2011, s.47). 	
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nivåerna som separata utan istället pendla mellan de olika nivåerna så att analysen av den 

diskursiva praktiken informerar den textuella och sociokulturella analysen och vice versa. 

Givet att medierna är en källa för identifieringsprocesser är det viktigt att dekonstruera hur 

och varför världen är konstruerad på vissa sätt och vilka konsekvenser mediernas olika 

representationer kan få, både för dem som är inkluderade i det upplevda samhället, och de 

exkluderade (ibid: s. 43).  
	

För att sammanfatta kommer vi i vår analys att röra oss mellan en mikro och makronivå. Detta 

för att vi dels i enlighet med en massmedieretorisk analys på en mikronivå vill kunna 

synliggöra drag av realism och schablon samt skrivmönster och konventioner, men även på en 

makronivå i enlighet med den kritiska diskursanalysen analysera och diskutera frågor om 

EU:s möjligheter och problem gällande en gemensam europeisk identitet samt om 

journalistiken som upplysningsaktör och folkbildare. Genom att upprepa det förment 

självklara som om det vore objektiv kunskap, kan medierna befästa och reproducera 

förställningar om exempelvis en enbart svensk identitet. Likväl kan medierna och 

journalistiken bidra till förskjutningar i betydelse (Widholm 2011, s. 48ff.). 

Forskningsfrågorna som kommer att ställas till vårt material är tänkta att fungera som nycklar 

till olika dimensioner av såväl nyhetstexten som dess kontext. Dessa kommer vi att redogöra 

för i följande kapitel. För att förstå artiklarna i en vidare redaktionell kontext har vi även ställt 

den specifika texten i relation till närliggande material. 

5.4 Reliabilitet och Validitet  
En viktig del av varje studie är dess vetenskapliga kvalitet. Inom kvantitativ forskning är det 

mer givet hur validiteten ska hanteras eftersom det finns på förhand uppställda tekniker 

utifrån vilka man kan dra statistiska slutsatser. I kvalitativ forskning blir det svårare eftersom 

det där läggs större fokus på att tolka och förstå fenomen som är svåra att förnimma och räkna 

på (Ahrne, Svensson 2015, s.26). För att öka den här studiens validitet har vi sett till att 

frågeställningarna är utformade på ett sätt så de verkligen går att svara på, samt valt material 

som kan uppfylla syftet. Vidare har vi även, för att öka förståelsen för vårt ämne, sett till att 

lära oss så mycket som möjligt kring ämnets kontext.  
 

För att öka studiens reliabilitet har vi under hela arbetets gång försökt att vara tydliga med hur 

studien genomförts, fört en noggrann motivering av teori, metod och urval, samt kontinuerligt 

stärkt tolkningar med citat och referat. För transparensens skull bifogas även en artikel från 
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respektive tidning i sin originalform. Vidare har vi även ställt samma frågor och krav till 

samtliga texter. Eftersom alla människor har erfarenheter och attityder som spelar in på deras 

tolkningsförmåga medför alltid tolkning av text en risk för subjektivitet. Faktumet att vi i 

denna analys har varit två har dock inneburit att vi har kunnat korsläsa alla texter och således 

minska risken för subjektivitet. 
 

I denna studie kan vi inte med säkerhet eller med någon känd sannolikhet veta vad som skulle 

ha hänt om vi även hade valt att studera medierapporteringen om EU i tidigare val, andra 

tidsperioder, andra länder eller andra tidningar, således har de generaliseringsanspråk som 

förekommer i vår studie gjorts med stor försiktighet och en stor portion självkritik. Vi vill 

redan här understryka att vi är väl medvetna om att studien på intet sätt är heltäckande, att 

valperioder brukar innebära avvikelser gentemot mediernas vardagliga rapportering, framför 

allt när det kommer till den politiska fokuseringen, samt att olika tidningars rapportering 

brukar skilja sig åt. Således är vi också väl medvetna om att tidningarnas innehåll och 

ämnesfokusering under vår urvalsperiod inte kan likställas med hur det brukar se ut under 

andra perioder eller tidningar. Tendenser som vi hittar under vår urvalsperiod kan enbart peka 

på en möjlig överförbarhet till andra områden och miljöer. Vi vill även understryka att syftet i 

denna studie inte heller är att säga något om hur det brukar rapporteras under val eller hur 

tidningar i allmänhet skriver om EU. Vårt syfte är att titta på hur mer exakt rapporteringen av 

EU-nyheter såg ut åtta dagar innan EU-valet 2014 i våra specifikt utvalda artiklar från DN 

respektive Aftonbladet. En urvalsperiod på åtta dagar kan kännas knappt men är likväl 

tillräckligt för att kunna svara på våra frågeställningar och bidra till vidare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
	

6. ANALYS  
Kapitlet inleds med en redogörelse för de teman som kommer att utgöra stommen för vår 

analys. Vidare kommer vi att redogöra för de frågor som kommer att utgöra studiens 

analysverktyg. Därefter följer presentation av analysen. Studien kommer sedan att avslutas 

med en sammanfattning av de viktigaste punkterna, samt de diskursiva tendenserna. I den 

avslutande diskussionen kommer vi även att belysa eventuella skillnader mellan DN och 

Aftonbladet. 	
	

Eftersom det här är en kvalitativ studie kommer vi inte att redogöra för alla artiklar per se utan 

istället visa på de aspekter som är av intresse för vår studie. För att kunna göra detta har vi 

placerat ut artiklarna under olika övergripande ”teman”/”framställningssätt” som DN 

respektive Aftonbladet rapporterade om EU åtta dagar innan EU-valet 2014. Teman som vi 

kunde uttyda efter en första närläsning av vårt material och som vi har valt att rubricera: 

“Utblick”, “EU i vardagen”, “Fakta och bildning”, “Kampanj och debatt” och “Statistik och 

mätning”. Under rubriken “Utblick” ingår artiklar som fokuserar på vad som händer i övriga 

medlemsländer inför EU-valet. Under rubriken “EU i vardagen” ingår artiklar som belyser 

EU:s politiska processer som på något sätt berör oss medborgare i vardagen. Under rubriken 

“Fakta och bildning” ingår både längre artiklar och grafiska inslag där läsaren ges tillfälle att 

få fördjupade kunskaper om exempelvis EU-parlamentet som organisation. Under rubriken 

“Kampanj och debatt” ingår artiklar som lägger fokus på vad som har sagts i diverse 

slutdebatter och hur olika kandidater och partier “kampanjar” när valet lider mot sitt slut. Och 

slutligen, under rubriken “Statistik och mätning” ingår artiklar där tidningarna redogör för hur 

de olika kandidaterna och partierna ligger till enligt olika undersökningar och mätningar. 

Vilka artiklar som ingår under varje ”tema” kommer vidare att förklaras under analysens 

gång. För att kunna få en djupgående förståelse och analysera framställningar kring EU 

krävdes en kvalitativ metod. De forskningsfrågor som kommer att utgöra studiens 

analysverktyg är anpassade efter ett flertal av de teorier som vi lyfte i teoridelen, bland annat 

Nermans massmedieretorik, men även direkt eller indirekt inspirerade av Widholms, 

Faircloughs, Mouffes, Gripsruds, Berglez och Olaussons förståelse av  begreppet ”diskurs”.   
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De frågor som vi har utgått ifrån ser ut som följande: 
	

Medielogik och publicistisk prioritering: Hur stor plats får artiklarna som berör EU- 

relaterade frågor uppta? I vilka frågor/händelser lyfts EU-relaterade frågor? 	
	

Identifikation och gemenskap: Görs det försök till att skapa en känsla av gemenskap? I så 

fall hur och med vem? Möjliggör texten för en transnationell offentlig sfär eller sker det en 

”domesticering” av materialet? Hur framställs relationen mellan EU och Sverige, samt EU:s 

funktion?	
	

Journalisten som lärare: Är framställningen konkret eller abstrakt? Förutsätts förkunskaper 

eller förklarar reportern informationen som ges? Vilka organisatoriska delar av EU kommer 

till tals eller behandlas i texten? 	
	

EU-politiken som process, spel eller konflikt: Gestaltas EU-politiken som en process (dvs, 

saklig och opartisk), som ett spel eller som en konflikt? Fylls “EU” med en positiv eller 

negativ innebörd?  	
	

Varje “tema” kommer att behandlas utifrån dessa forskningsfrågor, samt i relation till tidigare 

forskning och teori. Vissa “teman” kommer att korrelera och fokusera mer på vissa 

forskningsfrågor än andra, till exempel “Fakta och bildning” med “Journalisten som lärare”. 

Med det sagt har vi fortfarande behandlat samtliga “teman” utifrån samtliga analyspunkter. 

För att göra läsningen så smidig som möjligt kommer vi under analysens gång att referera till 

våra artiklar via ett nummersystem där varje artikel har fått ett specifikt nummer, 1-77. 

Information om artikelförfattare, publiceringsdatum och full titel kommer inte alltid att 

skrivas ut. För att få mer exakt information om vilken artikel som hör till vilket nummer, 

liksom information om publiceringsdatum, författare och full titel, hänvisar vi till bifogat 

appendix.  
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6.1 Utblick 
Under vår urvalsperiod hittade vi ett flertal artiklar som rapporterar om hur det politiska 

klimatet ser ut i andra medlemsländer än i Sverige. Dessa har vi valt att placera under 

rubriken ”Utblick”. Under det här temat är det framför allt relevant att titta på de 

forskningsfrågor som korrelerar med “identifikation och gemenskap” och teoretiska 

utgångspunkter som skapandet av en känsla av en gemensam europeisk identitet och offentlig 

sfär. 	
	

Ifrån Aftonbladet har vi under vår urvalsperiod hittat framför allt tre artiklar med ett tydligt 

fokus på utlandet. Gemensamt för artiklarna är att de alla har en reporter på plats i landet de 

skriver om, att de alla får uppta ett uppslag och att de alla, med avstamp i det pågående EU-

valet, fokuserar på en växande extremism. Ämnesvalet är relativt kontroversiellt och skulle, i 

ljuset av olika nyhetsvärderingsteorier, kunna grunda sig i en vilja att locka till sig en bred 

grupp läsare (Strömbäck 2015, s. 155). Ämnesvalet är dock även gränsöverskridande och 

skulle således i enlighet med Berglez (2013) kan tolkas som “global journalistik”. En växande 

högerextremism är ett problem på många ställen i Europa och således ett problem som man 

skulle kunna peka på kräver lösningar på såväl lokal som regional nivå och i så fall ett 

problem som läsarna bör få kunskap om. Likväl kan man utifrån Nermans teorier om 

igenkänning se ämnesvalet, som även existerar i Sverige och därmed inte är så främmande, 

som något som erbjuder läsarna en trygg utgångspunkt. Enligt Nerman måste textens “rum” 

vara igenkännbart för att en läsare ska vilja “stiga in i det” (Nerman 1981, s. 42). 
	

Två av de tre artiklarna, “Hon hatas från högsta ort”(59) och “Här är det otänkbara 

verklighet”(66), är publicerade under en vinjett som Aftonbladet valt att kalla för 

“motståndet”. Ett tema där Aftonbladet har låtit två journalister resa runt i EU för att träffa 

människorna som “vägrar att ge efter för växande högerextremism, rasism, homofobi och det 

allt råare tonläget”(59,66). Något som skulle kunna tolkas som en ambition från Aftonbladets 

sida att skapa en känsla av ett gemensamt “motstånd” mot högerextremismen i Europa. 

Användningen av begreppet “gemensam” används också i det inledande stycket: “Nu ska 

européer i 28 länder rösta för sin gemensamma framtid”(59,66). Där även begreppet 

“européer” är värt att notera eftersom det inte utgår ifrån en nationsbundenhet, såsom 

“svensk”, utan samspelar med idéer om en “europeisk gemenskap” (se t ex Widholm 2011). I 

texterna kan vi också hitta identifikationsmöjligheter med de människor som reportrarna 

stöter på. I “Här är det otänkbara verklighet” (66) kan man exempelvis läsa: “Han ser precis ut 
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som killarna på estetiska programmet när jag själv gick på gymnasiet i slutet av 90-talet.”(66). 

Vilket implicit säger något om att vi inte är så olika. Enligt Berglez (2015, s. 473) krävs det 

att man tonar ner kulturella särdrag för att underlätta för identifikation. Genom att göra det 

kan man skapa en reaktion hos publiken av att “hen där skulle kunna vara jag”. 	
	

Information om hur EU som organ fungerar är dock i Aftonbladets “utblicksartiklar” sparsam. 

Hur EU jobbar med främlingsfientliga och homofobiska strömningar i medlemsländerna får 

man exempelvis inte något svar på. Istället lämnas citat som “Med regeringspartiet Fidesz 

goda minne har de fått in antisemitisk litteratur i läroplanen”(59) och “ I sin senaste rapport 

konstaterar EU-kommissionen [...] att Bulgarien även har problem med organiserad 

brottslighet och brist på oberoende rättsinstanser”(66), utan vidare förklaring. EU kan förvisso 

de facto inte påverka de inhemska läroplanerna, men värt att notera är att detta lämnas till 

läsaren att själv förstå. Och även om redovisningen av rapporten från EU-kommissionen säger 

något om att EU har koll på sina medlemsländer, så säger det för den delen inte något om vad 

de gör åt saken. Att lyfta ämnen som kräver lösningar på lokal, nationell och global nivå 

menar Berglez (2013) är viktigt för att skapa en förståelse för hur överstatliga processer 

påverkar politiken och demokratin hemmavid. Eftersom Aftonbladets läsare här varken får 

någon djupare information om hur EU som organ fungerar eller hur de jobbar med 

problematiska ämnen såsom högerextremism skulle man kunna argumentera för att poängen 

av hur allt hänger ihop går förlorad. 
 

DN hade under vår urvalsperiod ett näst intill dagligt flöde av artiklar med ett tydligt 

utlandsfokus. Sammanlagt kunde vi hitta sex artiklar. Formen och storleken på artiklarna 

varierar, några är längre reportage och får uppta över två sidor medan andra är mer 

notisliknande i sin utformning. Två av de längre artiklarna, “Barnbidraget spär på EU-

fientlighet” (9) som tar sikte på Danmark och “Segervittring för Ukip när Britterna går till 

val” (16) som utspelar sig i Storbritannien tar, liksom Aftonbladet, avstamp i en växande 

extremism. De som får komma till tals i texterna är övervägande högerextrema och här 

erbjuds få igenkänningsmöjligheter. Istället går det att uttyda ett avståndstagande i citat som 

“Inte ens ett hårt kritiserat uttalande från Farage [...] verkar ha rubbat stödet” (16) och “Det 

spelar ingen roll att det handlar om ytterst få verkliga fall eller att uträkningar visar att 

utländska arbetare i Danmark bidrar med mer pengar i skatt än vad de får i bidrag” (9). Där 

“inte ens” är värderande och indirekt signalerar att uttalandet i enlighet med journalistens 

värderingar borde ha lett till ett minskat stöd och det andra textutdraget (9) implicit berättar att 
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de EU-kritiska partiernas huvudfråga bygger på falska grunder. Avståndstagandet kan vara 

något som journalisterna antingen medvetet eller omedvetet ger uttryck för, men som oavsett, 

indirekt, kan säga något om det föredragna ställningstagandet. Enligt Nerman (1981) innebär 

en text genom olika appeller till allmänmoral alltid en invitation till läsaren att dela 

skribentens relationer och värderingar. Värt att notera är dock hur textutdraget från Danmark 

även visar på vissa analytiska tendenser, vilket även följande citat från Storbritannien gör: 

“De flesta som går över till det EU-kritiska partiet kommer från Tories och många väljer 

partiet för att visa sitt missnöje med de etablerade partierna”(16). Här redovisar skribenterna 

inte bara för vad någon har sagt eller gjort, utan visar också på en egen reflektion och 

efterforskning. Något som Palm (2002, s. 46), menar är viktigt för läsares fria åsiktsbildning. I 

anknytning till respektive artikel finns även information om övriga partier i respektive land 

vilket i ljuset av Berglez (2013) teorier skulle kunna tolkas som något som erbjuder läsarna en 

ökad transnationell förståelse. Dock så får DN:s läsare, precis som Aftonbladets, inte någon 

vidare information om kopplingen till EU och om hur EU som organ fungerar. Att det är EU-

val är utgångspunkten men vidare behandlas respektive artikel enbart utifrån respektive lands 

inomstatliga politiska kontext. För att göra avståndet mellan “här” och “där” mindre viktigt 

krävs det enligt den statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10, s. 49f) att 

läsaren förstår hur det lokala och nationella hänger ihop. Nerman (1981, s. 121) menar vidare 

att man bidrar till isolerade världar om man inte sätter in saker och ting i sitt sammanhang. 
	

“Staden där Europa syns som tydligast” (37)  är en “utblicksartikel” ifrån DN som visar på en 

stor publicistisk prioritering eftersom den får uppta fem hela sidor. I artikeln är en av DN:s 

lite mer väletablerade skribenter, Maciej Zaremba, på jakt efter det han kallar för “Europas 

själ”. En definition vars innebörd reportern flätar fram och lämnar till läsaren att själv förstå 

genom en redogörelse av hans iakttagelser, historiska kontextualiseringar och begrepp som 

“diskurs” och “psykoanalys”. Värt att nämna är att dessa begrepp, trots dess relativa 

komplexitet, inte förklaras. I artikeln går det att uttyda en tydlig kontrastering mellan Europa 

och Ryssland. Ryssland beskriver skribenten exempelvis som ett land av förtryck: “Ingen har 

uttryckt det bättre än Timothy Snyder: ‘Rysktalande kan säga vad de vill i Ukraina, med det 

kan de inte göra i Ryssland’". Europa beskrivs å andra sidan som ett ställe där man kan 

“åtnjuta sjukvård och skydd mot godtycke, slippa muta polisen samt resa visumfritt i 69 

länder, inklusive USA”(37).  Reportern beskriver också hur han ser människor hälla ut ryska 

vodkaflaskor i brunnar, en detalj som väldigt symboliskt ger intrycket av ett avståndstagande, 
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samt hur han råkar höra ett samtal där en man säger "Nej, för fan, vi är européer (...) 

Skadegörelse, det får ryssar stå för” (37). Notera att begreppet “européer” får komma in även 

här och hur det får stå i diskrepans mot begreppet “ryssar”. En liknande tendens går även att 

hitta i Aftonbladets “Hon hatas från högsta ort” (58) som utspelar sig i Litauen:   

	
Det kan vara svårt att se logiken i Litauens kovändning i ett Europa där hbtqrörelsen gjort historiska framsteg de 

senaste fem åren (...) Men Litauen är inte bara Europa. I öst (...), delar man gräns med Vitryssland och när politiker 

argumenterar mot homosexuellas rättigheter är det ofta med moralvarningen att man är på väg att bli "lika 

dekadenta" som länderna i väst. (58) 
	

Här kan man tycka att öst får symbolisera något som indirekt står och vill stå, i motsats till 

Europas lite mer öppna och liberala värderingar. Enligt Hall (2013), innebär kollektiva 

identiteter alltid ett skapande av ett “vi” som inte kan existera utan ett avgränsat “dom”, 

liksom att “vi:et” ofta fylls med en innebörd genom att skapa en gränsdragning mellan det 

“vi” är och det “vi” inte är. I ljuset av Halls teorier skulle man här kunna säga att artiklarna, 

genom att porträttera Europa som en plats där man exempelvis får säga vad man vill och 

kontrasterar det mot ett mer konservativt öst, ger uttryck för just en sådan gränsdragning. Men 

istället för ett “vi” och “dom” utifrån ett landsbundet perspektiv, ett ”vi” och ”dom” mellan 

Europa/“européer” och öst.  
	

Generellt publicerade DN kontinuerligt artiklar med ett utblicksfokus. Vissa har vi berört ovan 

medan andra var lite kortare och fungerar mer som uppdateringar om vad som händer i de 

övriga medlemsländerna, som exempelvis “Överraskning i Nederländerna: Geert Wilders 

PVV tappar och kristdemokraterna tar täten” (13). Under vår urvalsperiod hittade vi även en 

kolumn “DN frågar”(44) där människor från olika delar av Europa svarar på frågan ifall de 

har tänkt att rösta i EU-valet och vilka frågor de tycker är viktiga. Kolumnen som dessutom 

sträcker sig över fyra sidor bjuder således, genom den politiska knytpunkten EU-valet, in till 

samtal och blir en plats där “alla” Europas medborgare får vara med. Något som skulle kunna 

fungera som ett uttryck för, om än en liten, pluralistisk, transnationell mångfald och även 

kunna närma sig Meyers definition av en Europeisk offentlig sfär (se Meyer 2010). 	
 

Sammanfattning  
När utrikesnyheter “domesticeras”, det vill säga beskrivs utifrån ett nationellt perspektiv 

menar Widholm (2011, s. 49), att man kan uttyda en tydlig diskurs där nationen får en 

priviligierad position. För att kunna bidra till ett diskursivt skapande av en europeisk 

gemenskap och en förståelse för hur allt hänger ihop, menar vidare både Olausson (2005) och 
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Berglez (2013) att det är viktigt med en pluralistisk, transnationell mångfald inom medierna. 

De artiklar som vi har behandlat under temat “utblick” visar genom sitt näst intill explicita 

fokus på utlandet på en motsatt tendens till “domesticering”, vidare visar de även på vissa 

tendenser som skulle kunna möjliggöra för transnationell/europeisk identifikation och 

förståelse. När det kommer till att skapa en förståelse för EU som organ och hur allt genom 

det hänger ihop har vi dock kunnat påvisa brister. 	

6.2 EU i vardagen  
Enligt den statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10, s. 58) hänger intresse och 

kunskap till viss del ihop med uppfattningen om hur, och i vilken utsträckning, EU påverkar 

vardagslivet. Många av de artiklar som vi har undersökt korresponderar med denna 

utgångspunkt och följaktligen rubriceras ett av våra teman ”EU i vardagen”. Även här är det 

relevant att titta på artiklarna utifrån analyspunkten “Identifikation och gemenskap”, men 

även “EU politiken som process spel eller konflikt”, liksom “Medielogik och publicistisk 

prioritering”. 	
	

Ifrån Aftonbladet kunde vi hitta tre texter som på ett tydligt sätt kopplar EU till den svenska 

vardagen. En av dem är “Kolla – här är ditt keulskåp” (55). Här får läsaren genom faktarutor 

som kopplas till en bild av ett kylskåp fyllt med diverse matvaror information om hur EU-

regler har en inverkan på olika livsmedel. Ett upplägg som skulle kunna tolkas som en ansats 

från Aftonbladet att på ett roligt och enkelt sätt göra information om EU:s påverkan 

tillgängligt för en bred läsargrupp. Artikeln är publicerad under vinjetten “#jagskarösta”, 

vilket visar på en tydlig koppling till EU-valet. I artikeln får läsaren reda på att “Alla 

sammansatta livsmedel måste ha en innehållsdeklaration” och att anledningen till alla regler 

är att “EU ska vara en gemensam marknad [och att] varor från olika länder ska hålla samma 

basstandard för att konkurrera på lika villkor”(55). Värt att nämna här är användningen av 

begreppen “gemensam” och “lika villkor”. “Lika villkor”, är implicit synonymt med “rättvist” 

och kan således i relation till begreppet “gemensam” få EU:s regelverk att framstå som något 

positivt. Däremot antyder ordvalet “ska” att det kanske inte riktigt alltid fungerar som det 

borde. En antydan som blir tydlig i rutan som handlar om snus, där man kan läsa “ Här ska 

EU hålla fingrarna i styr. Fast det gör de inte”(55). Vilket implicit säger något om att EU även 

är inne och petar i saker som de inte har något med att göra. Likväl är det värt att nämna hur 

“EU” inte nyanseras och ges bemärkelsen “de”. “Dom” är motsatsen till “vi” och skulle kunna 

bidra till att skapa en känsla av EU som något frånskilt från Sverige (se t ex Berglez 2011). En 
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bild av EU som den statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) lyfter upp som 

problematisk. 	
	

I en annan artikel från Aftonbladet “Erlandsson vill bli av med bäst före-datum: Vi har ett 

förfärande svinn” (68) som handlar om hur jordbruksministern Eskil Erlandsson vill bli av 

med bäst före-datumen på produkter som kaffe och te för att få ner mängden svinn, får läsarna 

information om hur EU kan påverka vardagen i följande stycke:	
	

“Jordbruksminister Eskil Erlandsson uppmanar Europakommissionen att överväga om bäst före-märkningen kan 

tas bort från vissa matprodukter. Det framkommer i ett diskussionsunderlag som skickats till 

Europakommissionen”. (68)	
	

Textstycket säger något om hur EU, och ännu mer konkret EU-kommissionen, är ett organ 

som har makt att påverka konkreta saker som bäst före-datumen på matvaror, och således 

även indirekt att EU är ett organ som kan påverka vardagen. Likväl att svenska politiker kan 

vara med och påverka processer i EU-kommissionen. Artikeln får dock bara uppta en liten 

kolumn på en sida vilket kan visa på en ganska låg nyhetsvärdering från Aftonbladets sida. Ju 

mindre relevant något anses vara, en desto mer marginaliserad position får det i relation till 

huvudtemat (Berglez 2011, s. 275). 	
	

Den tredje artikeln som vi menar visar på hur EU kan påverka vår vardag är “Jag köper inte 

köttet – Vi börjar sakta förstå allvaret” (58). Artikeln får uppta ett helt uppslag och är således 

ganska högt prioriterad. Artikeln anspelar på en tidigare publicerad nyhet om hur ett fjärde 

dödsfall konstaterats i Danmark till följd av stafylokock-bakterien MRSA, och hur “vanligt 

folk” nu ställer sig till danskt fläskkött – där samtliga av de tillfrågade är negativt inställda. 

Anknytningen till EU kommer först lite senare i artikeln och då i och med Annie Lööfs (C) 

förslag om gemensamma antibiotika mål: “Partiet kräver nu att EU inför gemensamma mål 

för att få ner användningen av antibiotika i djurskötseln [...] Straffet ska bland annat kunna 

innebära indraget jordbruksstöd ”(58). Här får EU återigen komma in som en institution som 

kan påverka och läsaren får indirekt information om att organet kan påverka konkreta saker 

som antibiotika i djurskötseln. I enlighet med dagordningsteorin kan detta mönster ses som 

något positivt eftersom de objekt som återkommande exponeras för nyhetsrapportering ofta 

blir mer framträdande i det mänskliga minnet (se Shehata 2015, s. 356). I en kontext där tre 

privatpersoner tidigare har fått uttala sig om hur viktigt de tycker att det är med en rimlig 

antibiotikahållning, skulle man också kunna säga att EU fylls med en positiv innebörd – tack 

vare EU kan vi se till så att fler länder än Sverige håller sig på en rimlig antibiotikanivå. I 
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anslutning till texten finns även en kolumn där de svenska EU-toppkandidaterna får svara på 

frågan om de anser att Sverige bör bojkotta danskt fläskkött eller inte. Citaten ges relativt stort 

utrymme och det blir tydligt att de olika politikerna ser olika på frågan när Marita Ulvskog (s) 

exempelvis säger “Handelskrig mellan grannar känns inte så där jättevettigt” medan Soraya 

Post (Fi) säger “Ja, jag tycker vi borde bojkotta och det har jag sagt länge”. Här blir alltså 

olika skiljelinjer mellan olika politiker i och om en sakfråga som kan påverka vår vardag 

synliga. Tydliga skiljelinjer inom politiken är något som Mouffe (2008) menar är av största 

vikt för en fungerande demokrati. Detta eftersom det enligt henne erbjuder olika 

identifikationsformer som tillåter människor att kunna ge “demokratiskt utlopp” för sina 

passioner. Vidare menar den statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10 s. 90), 

att information om de olika skiljelinjerna som finns mellan olika sakfrågor och partier är 

viktigt för att mediekonsumenterna ska kunna fatta självständiga beslut, engagera sig i 

debatter samt veta vem inom den europeiska politiska arenan som de kan utkräva ansvar ifrån. 

I ljuset av dessa resonemang skulle man alltså kunna säga att Aftonbladet genom att ta in olika 

politiker, och låta dem uttrycka sig om en sakfråga som engagerar många, mer eller mindre 

ger uttryck för olika politiska identifikationsformer på en EU-parlamentarisk nivå. Viktigt att 

poängtera är dock den nationalisering av frågan som sker i betoningen av något “svenskt” vs. 

något “danskt”.	
	

DN hade ett flertal artiklar som lyfte olika EU-frågor som på ett eller annat sätt påverkas oss i 

vår vardag. Exempelvis väljer DN, precis som Aftonbladet, att lyfta frågan om den Danska 

grishållningen. Förutom information om Annie Lööfs förslag till kommissionen, får vi även i 

“Svenska köttdebatten får danskar att se rött”(21), reda på att Ebba Busch Thor (KD) har 

anmält Danmark till EU-kommissionen för brott mot djurskyddsreglerna när det gäller grisar, 

“bland annat på grund av systematisk svanskupering”(21). Även här sker det alltså en stark 

betoning av det “svenska” vs. “danska”, å andra sidan får EU återigen komma in som en aktör 

som kan ställa länder inför rätta och utöva makt, samt påverka saker som djurens rättigheter. 

Vad kommissionen rent konkret är förklaras förvisso inte men det kan hända att en förståelse 

kan skapas diskursivt om kommissionen ofta kommer till tals i sammanhang som handlar om 

just ansvar och handlingskraft (se t ex Berglez om diskursivt meningsskapande 2010). I 

artikeln  “Danmark erkänner grisproblem”(7), som publicerades mot slutet av vår 

urvalsperiod (24 maj), får även läsarna information om att det “i EU nu förbereds nya direktiv 

om grishållning, liksom smittskydds- och djuromsorgslagar”(7). Information som med 
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bakgrund mot tidigare artiklar skulle kunna fungera som ett uttryck för den europeiska 

politiken som en process där kommunikation inom de politiska organen och mellan dessa och 

andra aktörer och organisationer i samhället leder fram till resultat. För att medborgare ska 

kunna bilda sig en uppfattning och ta ställning i enskilda frågeställningar och 

problemområden, vilket vidare leder till demokratisk legitimitet, menar Göran Palm (2002) att 

det är av stor vikt att EU gestaltas så att medborgare får insyn i just de institutioner, processer 

och den politik som utgör EU. 
 

En annan artikeln från DN som förmedlar information om hur EU kan påverka i vardagen är 

“E-handeln går trögt trots en gemensam marknad”(17). Där får läsaren information om hur 

frånvaron av enhetliga “etiketter” inom EU på den digitala marknaden ställer till det för 

företag. Artikeln gör problematiken konkret och påtaglig genom att ta avstamp i ett företag 

som påverkas direkt av EU:s digitala inre marknad och låter ägaren få komma till tals genom 

citat som:	
	

- Säg att en kund i England vill skicka tillbaka ett par trasiga skor. Det finns inget enkelt sätt för oss att förse den 

här personen med en frakthandling för returen. EU har inga enhetliga etiketter. Sådana detaljer ställer till det. (17) 	
	

Vidare vävs EU-parlamentarikern Cecilia Wikström in där även hon beskriver problematiken 

genom ett konkret och vardagligt exempel länkat till sina egna barn: 	
	

- Plötsligt kunde de inte lyssna på Spotify längre. Musik är också en digital tjänst och där är det fortfarande 28 

länders olika regelverk som gäller. (17) 	
	

På detta vis skulle man kunna säga att DN gör ett abstrakt regelsystem begripligt med hjälp av 

något konkret som många kan relatera till (se t ex Nerman, 1981, s. 94). Längs med en 

kolumn på sidan får man som läsare också information om hur de olika parlamentarikerna 

ställer sig till frågan och hur de på olika sätt arbetar för att effektivisera den digitala 

marknaden. Moderaterna vill exempelvis “kombinera skydd för personuppgifter med att skapa 

en digital inre marknad med nya tjänster”(17) och Folkpartiet “Underlätta digital handel 

genom gemensamma upphovsrättsregler”(17). Precis som i Aftonbladet synliggörs här alltså 

olika skiljelinjer mellan olika politiker på EU-nivå. Till artikeln finns även en tillhörande 

faktaruta där man kan läsa om E-handel, dataskydd, datalagringsdirektivet, upphovsrätten och 

telekompaket. Här får vi mer information om vad EU gör och ser på saken:	
	

“Kommissionen förbereder en modernisering. Bland annat ska det räcka med en enda licens för hela EU för den 

som vill använda ett verk”. (17)	
	



32 
	

Även denna information ger uttryck för en del av de processer som pågår på EU-nivå. Här 

framgår det också att EU är ett organ som har möjlighet att erbjuda enhetliga lagar. 

Visserligen framstår organet som delvis rätt så trögflytande genom exempelvis företagarens 

uttalande “Det finns inget enkelt sätt för oss att förse den här personen med en frakthandling 

för returen”, å andra sidan skriver skribenten att det som krånglar till “nuläget” är just 

“skillnader i konsumenträtt och olika system för betalningar”, precis som Cecilia Wikström 

betonar att problemet ligger i att det just nu är “28 länders olika regelverk som gäller”(17). 

Således, skulle man kunna säga, att artikeln ger uttryck för hur EU kan fungera som en 

enhetlig lösning på ett annars svårlöst problem.  
 

Sammanfattning 
När den politik som förs på EU-nivå är undanskymd i det offentliga rummet går, enligt den 

statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10, s. 41f.), värdefulla demokrativärden 

förlorade. Om kunskaperna om hur politiska beslut fattas och om de politiska alternativen inte 

når människors medvetande i vardagen, lyfter rapporten fram att det blir svårt för individen att 

kanalisera sina åsikter om hur samhället bör fungera. Under temat “EU i vardagen” har vi 

kunnat visa på några exempel där både DN och Aftonbladet i sin nyhetsrapportering har 

lyckats involvera EU och EU-processer som kan påverka olika människor i sitt vardagliga liv 

genom olika fokusområden. Likaså inkluderade de båda tidningarna olika EU-kandidater och 

lät dem uttrycka sin åsikt och skiljelinjer kring olika sakfrågor. En kontinuerlig rapportering 

av sådant slag som vi här har redogjort för skulle i enlighet med dagordningsteorin (se t ex. 

Shehata 2015) kunna bidra till en ökad kännedom och medvetenhet om EU, dess politik och 

aktörer.  

6.3 Fakta och bildning    
Under rubriken ”Fakta och bildning” tar vi upp ett återkommande tema i vårt artikelmaterial 

som har att göra med Aftonbladets och DN:s roll som informationsförmedlare. Artiklarna 

menar vi visar på demokratisk publicistisk medielogik från tidningarnas sida. Det vill säga en 

medielogik som inte främst prioriterar ekonomiskt lönsamma artiklar (se t ex Strömbäck 

2015, s. 158f.) utan istället ger uttryck för mediernas demokratiska ansvar som 

informationsförmedlare (se Palm 2002, s. 47). Här kommer vi således till stor del att titta på 

aspekter som korrelerar med analyspunkten “Journalisten som lärare”. 
 

Aftonbladet har under vår urvalsperiod inkluderat en del grafiska inslag genom vilka de förser 

läsaren med information. Förutom ”kylskåps-artikeln”(55) som vi tidigare nämnt får även 
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läsaren under vår urvalsperiod ta del av ett återkommande tema som Aftonbladet har valt att 

kalla för “Valguiden”(70, 71, 75). Här får läsaren genom ett rutsystem med olika symboler för 

de olika partierna läsa om vart de står i “de största frågorna inför EU-valet” ”(70, 71, 75). Alla 

partier lyfts genom likadana “Ja, eller Nej frågor”. Exempelvis “Tycker partiet att EU bör 

införa sanktioner mot länder som har för låga skatter på flyg?”(75). Det relativt konkreta 

upplägget skulle kunna tolkas som en ambition från Aftonbladet att nå ut till en bred publik 

med viktig politisk information inför valet. Information som skulle kunna göra det möjligt för 

läsaren att självständigt kunna bilda sig en uppfattning och ta ställning till de enskilda 

frågeställningarna och problemområdena. Palm (2002) menar dock att det är viktigt att en 

medieoffentlighet, för att fungera upplysande och demokratiskt, inte bara erbjuder läsaren 

relevant information utan också möjligheter till analys och reflexion. “Till exempel genom 

egna tolkningar för förståelse” (Palm 2002, s. 46). I detta moment skulle man kunna säga att 

Aftonbladet brister. Samtliga citat från de olika partierna lämnas nämligen utan en 

kommenterande del från journalisten. Citatet “Nej, vi tror mer på ekonomiska styrmedel som 

till exempel att flyget är en del av EU:s utsläppssystem”(75), följs exempelvis inte upp med 

en förklaring om vad EU:s utsläppsystem är. 	
	

Ett annat återkommande tema som går att hitta under vår urvalsperiod, ofta i anknytning till 

en större nyhet, är något som Aftonbladet har valt att kalla för “Mellins EU-skola”(69, 72, 74, 

76). Här får läsaren bland annat lära sig om hur EU-parlamentariker jobbar i parlamentet, om 

de gör någon skillnad, om vad EU egentligen kan påverka etc. Artiklar som delar upp och lär 

ut om EU bit för bit och som alltså inte heller följer den traditionella 

“kvällspresskonventionen” där vanligtvis artiklar som handlar om konflikt, skandal eller något 

avvikande prioriteras (se t ex Allern 2012, s. 246). På många ställen lämnas dock mycket till 

läsaren själv att förstå. Se till exempel “Lissabonfördrag, började gälla fem månader efter det 

förra parlamentsvalet“ (74) och “Det handlar om att få plats i ett utskott för frågor som man 

brinner för”(76). Där ord som “utskott” och “Lissabonfördragen” inte förklaras. Vissa 

resonemang ger dessutom sken av att vara mer antagande än faktabaserade: “Ett sannolikt mer 

effektivt sätt att skaffa sig inflytande ”. Här antyder begreppet “sannolikt” att skribenten 

resonerar fritt. I enlighet med Nermans teorier skulle detta kunna bli problematiskt i och med 

att skribenten, genom att utge sig för att peka på världen i egenskap av “lärare” i en ”EU-

skola”, kan få läsarna att tro att även dennes subjektiva resonemang är en del av den (Nerman, 

1981, s. 38f). 	
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DN knyter mer frekvent än Aftonbladet an faktarutor till texter, något som skulle kunna tyda 

på en konventionell vana. Under vår urvalsperiod har vi även hittat artiklar som i sin helhet 

korrelerar med en demokratisk publicistisk medielogik. Göran Palm (2002) menar att det är 

viktigt att journalistiken behandlar de historiska banden, erfarenheterna, utvecklingen, de 

externa och interna motsättningarna etc. för att medborgaren självständigt ska kunna ta 

ställning till “projektet” (EU) som sådant. Något som man skulle kunna argumentera för att 

DN gör genom att under vår urvalsperiod erbjuda artiklar som “EU-valet 1994. Jublande 

vinnare och besvikna förlorare dagen efter valet”(27) som handlar om hur det gick till när 

Sverige röstade JA till EU-medlemskapet samt artikeln “Kol och stålunionen. Frankrikes 

utrikesminister överraskade omvärlden”(31) som handlar om historien bakom EU. 	
	

En annan artikel som vi menar passar in under temat “Fakta och bildning” är artikeln “Snårig 

valprocess när ny EU-topp ska väljas”(25). Här erbjuder en av DN:s lite mer väletablerade 

skribenter, Annika Ström Melin, en inblick i hur det går till när EU:s ordförande ska väljas 

och indirekt även en inblick i EU:s politiska system. Genom att Melin jämför EU:s likheter 

och skillnader med ett välkänt fenomen, den svenska riksdagen, riksdagsval och politiker, 

skulle man i enlighet med Nermans kriterier för konkretion och identifikationsmöjligheter (se 

Nerman 1981, s. 35,92ff.) kunna säga att Melin gör politiken mer lättbegriplig: 
 

“Dels är kommissionen ingen regering. Den mäktiga överstatliga institutionen är ett tjänstemannastyrt organ som 

ska föreslå nya EU-lagar, övervaka att dessa lagar följs, straffa företag som bryter mot reglerna och dra länder som 

trilskas inför rätta. [...] Dels är valet av kommissionens ordförande reglerat i EU:s grundläggande lagbok, 

Lissabonfördraget. [...] I Lissabonfördraget heter det att en kvalificerad majoritet av stats och regeringscheferna i 

Europeiska rådet ska föreslå en kandidat [...] Flera stats- och regeringschefer, bland dem Fredrik Reinfeldt”. (25)	
	

Här får läsaren information om vad kommissionen är, samt gör, vad Lissabonfördraget är och 

vilka som sitter i Europeiska rådet. Värt att notera är också hur skribenten lägger till ordet 

“Lissabonfördraget” efter att hon har nämnt EU:s grundläggande lagbok. På detta vis skulle 

man kunna säga att artikeln, i ljuset av Palms (2002) kriterier för en fungerande 

medieoffentlighet, inte bara erbjuder läsaren relevant information utan också en möjlighet till 

analys och reflektion genom journalistens egna tolkningar och förståelse. 
 

Den tredje och sista artikeln som vi kommer att behandla ifrån DN under temat “Fakta och 

bildning” är “Val ingen garanti för god demokrati”(35). I artikeln beskriver journalisten hur 

han med utgångspunkt i att det är supervalår vill besvara några frågor om demokrati. I artikeln 
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är det dock inte reportern själv utan statsvetarprofessorn, Mikael Sandberg, som får stå för de 

pedagogiska förklaringarna:	
	

“Även om 100 procent av EU-medborgarna gick och röstade skulle det finnas ett demokratiskt underskott, eftersom väljarna inte 

har olika regeringsalternativ att ta ställning till [...] Vad det gäller Europeiska unionen är det inte det låga valdeltagandet som är 

det största problemet med demokratin. EU-parlamentet är ju inget parlament i vanlig mening. ” (35)	
	

I denna artikel uppstår samma problematik som med Aftonbladets “valguide” eftersom 

majoriteten av forskarens citat, som kan liknas vid det ovan, lämnas utan vidare kommentar 

från journalisten. “Det är inte tillräckligt att endast upplåta offentligheten till olika aktörer 

eller att referera till aktörer, journalistiken måste också kritiskt reflektera, värdera och 

granska” (Palm 2002, s. 46). Varför EU-parlamentet inte är ett parlament i vanlig mening får 

läsaren exempelvis inget svar på. Vidare är det värt att notera att den skepsis som forskaren 

framför gentemot EU:s demokratiska legitimitet får stå oemotsagd. I frånvaron av enkla 

förklaringar skulle man, i ljuset av Palms resonemang, kunna argumentera för att DN här 

misslyckas med att förse läsaren med information som skulle kunna ligga till grund för fritt 

åsiktsbildande. Avslutningsvis bör det dock poängteras att texten har en tillhörande layout där 

läsaren genom en grafisk design, med bilder, uppförstorade siffror, olika färger och diagram, 

kan läsa om allt från EU-valet, Europaparlamentet och dess kandidater, till att få information 

om presidentvalet i Colombia och Egypten. Ett inslag som således visar på transnationella 

tendenser. Däremot ger texten i faktarutan fortfarande inget svar på varför man ska rösta om 

nu demokratin i EU inte fungerar som den ska. 	
	

Sammanfattning 
I det här avsnittet har vi lyft artiklar som vi menar utgår ifrån en medielogik som inte främst 

prioriterar ekonomiskt lönsamma artiklar, utan istället ger uttryck för mediernas demokratiska 

ansvar som informationsförmedlare. Med andra ord har vi här behandlat artiklar som inte har 

tagit avstamp i någon, förutom EU-valet, specifik/aktuell händelse eller dramatik. Istället har 

fokus legat vid att förmedla information som på ett eller annat sätt skulle kunna öka 

kunskaperna om EU. Göran Palms förståelse av en “fungerande medieoffentlighet” har legat 

till grund för många av våra resonemang och utifrån dem har vi kunnat konstatera ett problem 

som uppstår då journalister undviker att väga upp citat eller fakta med egna reflektioner.  
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6.4 Kampanj och debatt 
Under vår urvalsperiod hittade vi ett flertal artiklar i både Aftonbladet och DN som mer eller 

mindre fokuserade på själva EU-valrörelsen. Detta är å ena sidan naturligt då valrörelsen var i 

full gång vid tiden för dessa artiklars publikation. Eftersom studiens syfte är att ta reda på 

vilken information om EU och dess politiker som DN respektive Aftonbladets läsare fick 

tillgång till åtta dagar innan valet är det å andra sidan relevant att titta på hur dessa debatter 

och kampanjer gestaltades, med andra ord framför allt utifrån ljuset av analyspunkten “EU-

politiken som process, spel eller konflikt”. 
 

Aftonbladet visade under vår urvalsperiod på en stor publicistisk prioritering när det kom till 

artiklar som handlade om olika debatter. Totalt sex artiklar, där samtliga får uppta ett helt 

uppslag, kom att tillägnas dels en debatt som sändes i SVT och dels en som var anordnad av 

Aftonbladet själva. I dessa artiklar går det att uttyda en tydlig konfliktgestaltning eftersom 

fokus läggs på dispyter och kontroversiella snarare än sakfrågor (se t ex Shehata 2015, s. 

362). I artikeln “Jävla skithög”(52) kan man exempelvis läsa “Ulvskog (S) och Gunnar 

Hökmark (M) rök ihop gång på gång i EU-debatten i ”Partiprogrammet”. Men den hårdaste 

attacken missade alla: – Jävla skithög” och i “Krigar vidare – om 'gubbarna'” (50) om hur 

“Valrörelsens slutspurt blir allt mer hätsk. I slutdebatten utbröt ett infekterat bråk om det 

konservativa gubbväldet i EU”. Enligt Mouffe (2008) är det aldrig eftersträvansvärt med en 

konsensus inom den pluralistiska demokratin, “motståndaren” menar hon till och med är en 

viktig kategori för den demokratiska politiken. Detta eftersom en motståndarstruktur erbjuder 

olika identifikationsformer som tillåter människor att kunna ge “demokratiskt utlopp” för sina 

passioner. En delvis ”agonistisk” aspekt skulle man kunna säga att Aftonbladets rapportering 

från debatterna ger uttryck för här, eftersom politiker trots meningsskiljaktigheter ändå 

diskuterar på en gemensam politisk arena. Däremot hamnar som sagt EU-politiska sakfrågor i 

bakgrunden. Den information som läsarna får med sig och som skulle kunna erbjuda dem en 

demokratisk identifikationsform inom EU-parlamentet handlar snarare om huruvida man är på 

Ulvskogs sida som anser att Hökmark är en ”gubbe”/”idiot” eller på Hökmarks sida som anser 

att “Det slängs skällsord om gubbar hit och dit [...] en del beter sig djävligt illa”(50). Samma 

tendens, där EU-politiken hamnar i bakgrunden, går att uttyda i artikeln “Här drabbar de 

samman”(56) där man istället för att få information om vad som sades i debatten, får reda på 

hur exempelvis “nykomlingen” Peter Lundgren (SD) värderar sin egna insats: 	
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“Inte heller [...] var helt till freds med sin egen insats. ’Det är man väl aldrig. Dessutom är jag ju fortfarande ganska 

färsk på det här. Jag går upp mot politiker som har hållit på med det här i halva sitt liv och somliga hela sitt liv’ 

[...]” (56)	
	

“På valtåget mot EU – med Bildt som lok”(48) är ett exempel på en artikel där Aftonbladet 

utgår ifrån en av alla de kampanjer som fördes av olika EU-kandidater innan valet. Men inte 

heller här ställs EU-politiska sakfrågor i förgrunden. Istället får vi reda på hur Carl Bildt (M) 

är positivt inställd till valrörelsen eftersom “han får träffa sin fru mer”(48), hur Anna Maria 

Corazza Bildt (M) har “målat naglarna i EU-flaggans färger”(48) och hur hon anser att 

“Schymans parti är rött, hon är en gammal kommunist”(48), utan vidare förklaring. Tidigare 

forskning har kunnat konstatera att episodiska gestaltningar, dvs gestaltningar med ett 

huvudsakligt fokus på enskilda händelser och individer där de enskilda händelserna inte sätts 

in i ett större sammanhang, leder till att läsare formar opinioner främst om de (privat) 

personer som artikeln handlar om snarare än politiken (Shehata 2015, s. 364f.). Vidare menar 

de Vreese (2002) att en av huvudorsakerna som bidrar till det påtalade demokratiska 

underskottet i EU är när det representativa EU-parlamentet framställs genom nationella 

kandidater som hamnar i konflikt över nationella problem och klyftor, snarare än över 

europeiska problem. De aktörer som kommer till tals i Aftonbladets artiklar är förvisso EU-

parlamentariker, eller kandidater, och således inte “nationella” kandidater i den ”vanliga” 

bemärkelsen, däremot är kopplingen till det större sammanhanget, EU och dess politik, vag. 

Istället för att politisera frågor för medborgarna och lyfta dessa från den privata till den 

politiska sfären vilket skulle kunna ge dem en möjlighet till politisk identifikation skulle man 

här kunna säga att Aftonbladet fastnar i det privata och således i en tydlig tabloidestetik11. 
 

DN lyfter olika debatter i betydligt mindre utsträckning än Aftonbladet. Under vår 

urvalsperiod kunde vi endast hitta två artiklar, där båda får uppta enbart en del av en sida. I 

”Hätsk ton när mycket står på spel”(6) läggs dock, precis som i Aftonbladet, fokus på 

kontroversiella uttalanden snarare än vad som sades i övrigt. I inledningen kan man 

exempelvis läsa “En kallades för skithög. En annan anklagades för att sakna empati. En tredje 

påstods syssla med ”trams”(6). ”Frågan om grisarna fick EU-debatten att hetta till”(2) är den 

andra artikeln som behandlar en debatt. Den här artikeln skulle kunna fungera som ett 

exempel på hur journalisten istället för att fokusera på kontroversiella uttalandena, likt ett 

                                                
11	Tabloidestetik är ett begrepp som omfattar både layout och språklig stil. När det gäller syntaktisk uppbyggnad och stil ska språket vara enkelt. Det präglas av 
en stor hänvisning till olika personer, kvalificerade adjektiv, och starka nominaluttryck. Kritik brukar riktas mot "tabloid journalistik" eftersom samhällsorienterat 
material byggd på källkritik blir försvagade. Man brukar säga att kommersiell tabloidjournalistik får höga poäng på "privat"- axeln och "underhållningsaxeln", 
medan den klassiska seriösa journalistiken får höga poäng på "offentlig" och "politik" axeln (Se t ex Allern 2012, s.246f).	
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referat, istället återger för vad som sades i helhet. Exempelvis får läsaren information om ”En 

annan av de mer konkreta valfrågorna är om EU-parlamentet ska rösta ja eller nej till det 

kommande frihandelsavtalet mellan EU och USA. Piratpartiets Christian Engström fick 

därmed en chans att komma in med sin profilfråga”(2) och “I debatten om danskt fläskkött 

ska bojkottas i Sverige säger Kristdemokraterna nej”(2).Textutdrag som alltså delvis ger 

information om EU-relaterade sakfrågor och dels vad de möjliga representanterna i 

parlamentet tycker om saken. Att i politiken fokusera på vad som har hänt eller kommer att 

hända, vad någon har föreslagits eller vad som har sagts, i den mån det syftar på politikens 

innehåll, brukar man definiera som sakgestaltad journalistik. En typ av journalistik som ur ett 

demokratiskt perspektiv brukar sägas ligga närmare idealen om vilken typ av information 

medborgarna behöver för att kunna ta ställning i sakfrågor (Strömbäck 2012, s. 272). 
 

“Kampanjandet” är något som DN lägger större publicistiskt utrymme på. Totalt kunde vi 

hitta fyra artiklar. I dessa artiklar går det att uttyda en spelgestaltning, likväl ett fokus på 

”svenska” aktörer snarare än aktörer med kopplingar till EU. I artikeln “Storsatsning på 

miljöfrågor ska säkra centerns plats i EU”(30) kan vi exempelvis läsa “Försöken att få upp 

eurofrågan på dagordningen har inte gått något vidare. De sista dagarna före valet satsar 

Centerpartiet i stället allt på miljöfrågorna”(30) och i artikeln “S kastar in Wallström i 

spurten”(20) kan man läsa “Här är Socialdemokraternas trumfkort i valspurten – Margot 

Wallström”(20). Att beskriva politiken som ett spel, anses av ett flertal forskare (se t ex 

Strömbäck 2012), ha en tendens att spä på cynism och misstro gentemot politiker. Detta 

eftersom det kan ge läsarna bilden av att politiker drivs av egenintresse och maktambitioner, 

snarare än en “vilja att förändra samhället” (Strömbäck 2012, s. 272). Således skulle 

beskrivningen av hur Centerpartiet bytte fokus när det inte gick vägen för dem med 

eurofrågan, likväl beskrivningen av att ta in Margot Wallström som ett “trumfkort”, kunna 

bidra till just en sådan cynism. Detta eftersom begrepp som “trumfkort” och “spurt” är tagna 

direkt från sportens och spelens värld och således kan få Socialdemokraternas val att ta in 

Margot Wallström att framstå som inget annat än en strategi för att vinna, och vidare eftersom 

beskrivningen av Centerpartiet skulle kunna få dem att framstå som ett parti som hoppar 

mellan de frågor som lockar flest väljare snarare än just en vilja att “förändra samhället”. 
 

I de ovan nämnda artiklarna, liksom i artikeln “Löfven: Rösta även om du inte vet allt om 

EU”(11) och “Reinfeldt: Många vill rösta – det gäller att fullfölja det”(15), får man som läsare 

inte någon kunskap om dem som faktiskt ska komma att representera väljarna i parlamentet. 
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Istället läggs fokus på “nationella aktörer”, något som de Vreese (2002), som vi redogjorde 

för tidigare, anser är problematiskt för den representativa demokratin i EU. Likväl blir greppet 

ett tydligt exempel på en “domesticering” eftersom ett egentligen gränsöverskridande 

fenomen koncentreras till Sverige och till just svenska inomstatliga politiska aktörer (se t ex 

Berglez 2015, s. 472f.). En vinkel som inte heller ger läsaren en möjlighet att utmana redan 

etablerade sätt att se på världen utan istället “vila”, som Nerman uttrycker det (se Nerman 

1981, s. 42ff.), i en entydig svensk identitet. En liknande tendens med både spelgestaltning 

och en frånvaro av EU-representanter, går även att hitta i Aftonbladets artikel “SPURTAR – 

MOT MÅLGÅNG”(45). Där får man exempelvis läsa om hur Stefan Löfven (S), för att 

Socialdemokraterna ska lyckas, har “utnyttjats till max”, hur Fredrik Reinfeldt (M) oavsett 

valresultat ser EU-kampanjandet som en “bra investering inför höstens val” och hur 

Moderaterna dagen före valet till EU-parlamentet ställde upp med sina “tyngsta kort” när de 

“valspurtade” i Stockholm. Där de “tunga korten” bestod av Carl Bildt (M), finansminister 

Anders Borg (M) och Reinfeldt själv, alltså inte heller här någon representant från EU-

parlamentet. Värt att nämna är dock hur man i flera av artiklarna, likt ett mantra, kan läsa om 

hur viktigt Stefan Löfven tycker att det är att rösta i EU- valet. I DN kan man exempelvis läsa 

“Många tror att man måste kunna allt om EU. Så är det inte”(11) och i Aftonbladet “Där 

underströk han vikten av att svenskar är med och påverkar i EU”(45).  
	

Sammanfattning  
Under det här temat har vi behandlat artiklar som handlar om olika debatter och kampanjer 

inför EU-valet 2014. Utifrån olika gestaltningsteorier har vi kunna påvisa hur både DN och 

Aftonbladet tenderar att framställa politiken som antingen ett spel eller en konflikt. Ett tydligt 

fokus på enbart svenska aktörer, det vill säga politiker som främst är knutna till Sverige, blev 

framför allt tydligt i de artiklar från DN som handlade om olika kampanjer. Aftonbladet 

publicerade å andra sidan totalt sex artiklar, där samtliga fick uppta ett helt uppslag, som alla 

handlade om olika kontroversiella uttalanden. Den största problematiken vi kunde peka på var 

hur sakorienterade frågor i dessa artiklar fick stå tillbaka för dramatisering och 

spelgestaltning. Här är det dock av vikt att poängtera att tillspetsningen och personifieringen 

av politiken ibland kan göra att de som normalt inte intresserar sig för politik åtminstone får 

upp ögonen för det (se t ex Lilleker & Temple 2013, s. 286). 	
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6.5 Personfokus  
Under vår urvalsperiod valde både DN och Aftonbladet att lyfta fram olika aktörer i 

anknytning till EU-valet. I artiklarna går det att uttyda ett tydligt personfokus, därav 

placeringen under rubriken “Personfokus”. Förutom analyspunkten “Journalisten som lärare” 

blir det här även intressant att titta på identifikations- och gemenskapsaspekter som hur och 

med vem det skapas en känsla av gemenskap med. För att kunna bidra till ett diskursivt 

skapande av en europeisk gemenskap och en förståelse för hur allt hänger ihop, är det enligt 

exempelvis Ulrika Olausson (2005) viktigt med en pluralistisk, transnationell mångfald inom 

medierna. 
 

Under vår urvalsperiod har Aftonbladet publicerat tre artiklar som på ett eller annat sätt lyfter 

EU-politiken/valet genom “elitpersoner”. Två av dessa är personporträtt om politiker som 

kandiderar till EU-parlamentet. Den ena är folkpartisten Marit Paulsen (FP) i artikeln “Det 

Borg sa var så förbannat dumt”(62) och den andra är vänsterpartisten Malin Björk (V) i 

artikeln “Jag agerade som en medmänniska”(60). Den tredje artikeln redogör för olika kända 

svenskars röst i EU-valet och rubricerades “Jag vägrar säga – men det lutar år Centern”(45). I 

den sist nämnda artikeln är den sakfrågeorienterade informationen knapphändig eftersom 

“kändisarnas” uttalanden som exempelvis “Jag kommer aldrig att säga vad jag röstar på [...] 

För övrigt vill jag säga att det är viktigt att vi inte låter EU bestämma“(45), lämnas utan 

kommentar eller vidare kontextualisering från journalistens sida. Händelser som handlar om 

särskilt etablerade personer eller “samhällets eliter” anses enligt olika gatekeeping-teorier 

vara något som intresserar en bred läsarskara, och skulle således kunna motivera Aftonbladets 

val av att fokusera på olika “kända” personligheter (Strömbäck 2015, s. 157).	
	

I personporträtten om EU-kandidaterna erbjuds dock även läsaren en möjlighet till att, med 

politiken i fokus, bättre lära känna dem som kanske ska komma att representera just deras 

ståndpunkt i EU-parlamentet. Enligt de Vreese (2002) är närvaron i medier av politiska 

personligheter som på något sätt är kopplade till EU-nivån en nödvändighet för en fungerande 

representativ demokrati, och enligt Nerman (1981, s. 31) kan gestaltandet av olika 

samhällsfenomen genom olika personligheter, vara något som gör innehållet mer påtagligt 

och mindre främmande – vilket i det här fallet blir EU-parlamentet och EU-politiken. Genom 

personporträttet om Malin Björk (V) får läsaren exempelvis reda på vad hon har kunnat bidra 

med som tjänsteman i EU under sina fem år vid posten: “Vi har fått igenom jättemycket bra 

opinionsbildande rapporter i jämställdhetsutskottet. Både allt ifrån situationen för papperslösa 
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kvinnor och våld mot kvinnor”(60) och om Marit Paulsen (FP) får vi reda på att hon på EU-

nivå har “varit involverad i förordningarna om salmonellakontroll, kadaver, foderkontroll, 

antibiotikaresistensen – och medverkat till att ett förslag om ny djurskyddslag kommer i 

höst”(62). Vidare får läsaren både i texten och även i punkten “Därför ska du rösta på mig” 

reda på vilka frågor de olika kandidaterna kommer att arbeta för inom EU-parlamentet om de 

blir valda i EU-valet 2014. Genom kandidaterna får läsaren således information om olika 

sakfrågor som politikerna kan påverka i EU-parlamentet och även en inblick i vad de faktiskt 

arbetar med. Båda personporträtten inleds också med det gemensamma textstycket “Inför EU-

valet 25 maj träffar Aftonbladets politiska reportrar partiernas toppkandidater till EU-

parlamentet”(60, 62), vilket innebär att läsarna även har fått möjlighet att “lära känna” fler 

toppkandidater än de två artiklar som vi analyserat under vår urvalsperiod. I anknytning till 

personporträtten får även de porträtterade frågor som “Favoritplats i Europa” och “Det här är 

europeiskt för mig”. Där Malin Björk (V) exempelvis svarar “Västkusten, där jag växt 

upp.”(60). Olausson (2010, s. 140) har i sin forskning poängterat vikten av “gömda” och 

naturaliserade europeiska identitetskonstruktioner i den dagliga rapporteringen. Något som 

man skulle kunna säga att Malin Björk (V) svar på ett sätt här bidrar till genom att på en fråga 

om favoritplats i Europa svara västkusten och således implicit ge uttryck för hur västkusten 

kan vara lika mycket en del av Europa som Europa av västkusten. Hade hon istället sagt 

exempelvis Bryssel, skulle hennes svar istället kunna bidra till att befästa en bild av Europa 

som något frånskilt och utanför Sverige. 
 

Artiklarna är i stort sett konkreta och sakligt återgivna men värt att nämna är att begrepp som 

“TTIP” och “frihandelsavtalet” exempelvis inte förklaras i: “Ni är även mot frihandelsavtalet 

mellan USA och EU, TTIP.” (60). Vidare är det av relevans att nämna att rubriken “Det Borg 

sa var så förbannat dumt” (62) kan ge en missvisande bild av vad som artikeln egentligen 

handlar om – Paulsens kandidatur. “Det Borg sa” kommer endast in mot slutet av artikeln och 

då mer i förbifarten medan Paulsen pratar om vikten av svenskt lantbruk. Rubrikvalet skulle 

kunna tolkas som det Nerman (1981, s. 38f.) kallar för en “schablonisering” av sina läsare, där 

Aftonbladet utgår ifrån att de, för locka in läsare, måste “spetsa till politiken”. Något som 

vidare skulle kunna tolkas som en produkt av den enskilde journalistens eventuella agenda, 

men likväl en mer eller mindre omedveten sociokulturell konvention och rutin inom 

Aftonbladet (se Berglez 2010, s. 276). 
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DN har, jämfört med Aftonbladet, ett större utbud av artiklar som handlar om aktörer 

relaterade till EU. I vårt urval fanns exempelvis fyra personporträtt av svenska EU-kandidater 

från partierna Miljöpartiet (33), Junilistan (29), Feministiskt initiativ (23) och 

Sverigedemokraterna (8). Dessa har placerats under en vinjett som DN har döpt till 

“toppkandidater”, och visar således, precis som i Aftonbladet, på en viss satsning från DN. 

Precis som i Aftonbladet får DN:s läsare här lära känna de olika politikerna genom EU-

relaterade sakfrågor. Soraya Post (Fi) berättar exempelvis att hon om hon blir invald i 

parlamentet “tänker försöka förhandla till sig så mycket talartid som möjligt i partiets 

hjärtefråga: jämställdhet mellan män och kvinnor”(23) och att Fi “vill ha en skatt på EU-nivå 

som ska tvinga medlemsländer att bygga förskolor och skapa en miniminivå för 

föräldraförsäkring” (23). I personporträttet om Isabella Löfvin (MP) kan man vidare läsa:  
	

“Hittills har ingen oberoende granskare klarlagt hur det gick till när en överväldigande majoritet i EU-

parlamentet ställde sig bakom de nya regler [...] Men ingen som DN talar med protesterar mot 

beskrivningen att Isabella Lövin hade en viktig roll”. (33) 
	

	

Ett citat som skulle kunna fungera som ett uttryck för hur viktig en enskild politiker kan vara 

inom EU-politiken. I vissa av personporträtten går det dock att urskilja ett mönster där DN 

genom att appellera till läsarens känslor och moral mer eller mindre leder läsaren till en 

bestämd uppfattning. Ett exempel är i “SD-kandidat vill återinföra gränskontroller inom EU” 

(8), där Sverigedemokraternas kandidat, Kristina Widberg, kritiserar medlemskapets avtal och 

kostnad, och får följdfrågan “Men ska inte vi som rikt EU-land bidra till länder som har det 

sämre som Rumänien så att de kan ta hand om sin fattiga befolkning?”(8). En fråga som är 

formulerad så att den som svarar nej framstår som osympatisk. Likväl följs ett uttalande från 

Kristina Widberg (KD), där hon säger att hon är övertygad om att det är organiserad 

brottslighet som ligger bakom tiggeriet, upp med meningen “Hon avvisar reportage som DN 

gjort som följt tiggare till områden i Rumänien där levnadsstandarden är extremt låg”. Där DN 

implicit berättar att hennes övertygelse bygger på falska grunder. Detta går att jämföra med 

exempelvis Isabella Lövins (MP) personporträtt (33), där hon genom det tidigare återgivna 

citatet snarare framställs som en guru inom EU-politiken. DN skulle man här kunna säga 

utnyttjar sin gestaltningsmakt då de i sin framställning missgynnar en viss åsiktsriktning men 

gynnar en annan. En tendens som är värd att poängtera eftersom den skulle kunna motverka 

en möjlighet till självständig åsiktsbildning för läsaren (se t ex Asp & Bjerling 2001, S. 8). 
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Vidare finns det i DN fyra andra artiklar som behandlar olika personer som kan relateras till 

EU-valet: “Doldisarna som kan ta sig till Bryssel” (4), “Bokhandlaren som vill bli mäktigast i 

EU”(24), “Den ofrivillige EU-bossen” (3) och “Thuram oroas av rasismen inför EU-

valet”(38). Här går DN återigen ifrån en “domesticering” genom att inkludera “transnationella 

aktörer” i sin rapportering. I artikeln om Lillian Thuram kan man exempelvis läsa: “Rasismen 

som finns inom fotbollsvärlden är bara en spegel av den rasism som finns i samhället i 

stort”(38). Att inkludera utomstatliga aktörer i svenska nyhetsmedier är något som bland 

annat Olausson (2010) har poängterat kan spela en stor roll för skapandet av en Europeisk 

gemenskap. Likväl kan fokuset på en annan aktör än en politiker få de läsare som annars inte 

är så intresserade av EU-valet att kanske bli det (Lilleker & Temple 2013, s. 286). 

Konventionen av att utgå ifrån en nationell ram i rapporteringen om EU-politiken bryts 

ytterligare i artiklarna “Bokhandlaren som vill bli mäktigast i EU”(24) och “Den ofrivillige 

EU-bossen”(3), där medialt fokus ligger på två olika, utländska, politiska aktörer som verkar 

på EU-nivå. I “Den ofrivillige EU-bossen”(3) får läsaren en redogörelse för hur vardagen 

kunde se ut för den före detta ordföranden i Europeiska rådet, Herman Van Rompuy. Likväl 

får läsaren en inblick i alla de olika, samt krångliga, processer som den europeiska maktens 

centra innebär: “Europeiska rådet är EU:s mest hemliga rum. När stats- och regeringscheferna 

träffas skrivs inga protokoll, medarbetarna får inte följa med”(3). Via artikeln får läsaren även 

anknytande faktarutor mer konkret information om hur EU styrs, samt hur organet har 

utvecklats. 
 

I “Bokhandlaren som vill bli mäktigast i Europa”(24) ges läsaren en möjlighet att ”lära 

känna” en av de dåvarande kandidaterna till ordförandeposten i EU-parlamentet, Martin 

Schultz, genom ett reportage från hans hemstad. Identifikationsmöjligheter erbjuds 

exempelvis genom citat som “59-åringen med [...] pilotglasögonen verkar så glad över att 

äntligen få chansen att agera på samma scen som de stora”(24). I anknytning till texten finns 

även en faktaruta om de andra kandidaterna till ordförandeposten där man bland annat kan 

läsa om vad de “vill ha mer av” i EU. Att redogöra för de olika kandidaterna kan som tidigare 

nämnt ses som ett tydligt steg i motsatt riktning jämfört med det annars ganska vanligt 

förekommande nationella “containertänkandet”(se Berglez 2015, s. 472f). Här får istället 

läsaren lära känna transnationella aktörer som precis som de svenska kan komma att 

representera och stå ansvariga på EU-nivå.  
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Sammanfattning 
Under det här avsnittet har vi lyft olika artiklar som på ett eller annat sätt redogör för EU-

relaterade frågor med en eller flera personer i fokus. Både Aftonbladet och DN har gjort en 

satsning där de genom olika personporträtt redogör för olika kandidater till EU-parlamentet. 

Genom dessa personer ges läsaren, förutom att “lära känna” kandidaterna, även en möjlighet 

till en viss kunskap om olika sakfrågor. Vidare visade DN på en pluralistisk, transnationell 

mångfald genom att ta in olika utomstatliga aktörer i sin nyhetsrapportering. Ett inslag som 

exempelvis Ulrika Olausson (2005) menar är av stor vikt eftersom hon menar att människor, 

händelser och ting som exkluderas från de nationella medierna även exkluderas från den 

symboliska gemenskapen. Viktigt att poängtera är dock hur DN, genom att framställa vissa 

åsiktsriktningar mer fördelaktigt än en andra, i viss mån blir tendensiösa.  	

6.6 Statistik och mätning 
Under vår urvalsperiod kunde vi hitta ett mönster både i DN och Aftonbladet av att 

kontinuerligt ge uppdateringar om hur olika partier låg till inför EU-valet enligt de senaste 

opinionsundersökningarna. Precis som med “Debatt och kampanj” är det under valtider föga 

förvånande att medierna väljer att publicera artiklar som handlar om “statistik och mätning”. 

Strömbäck (2012, s. 274) menar också att det är en medielogik som börjar bli allt vanligare 

inför val. För studiens syfte är det dock relevant att titta på dessa artiklar utifrån 

gestaltningsteorier och analyspunkter som korrelerar med “Journalisten som lärare”.  
 

Ifrån Aftonbladet kunde vi hitta sex artiklar som lyfter hur olika partier ligger till enligt de 

senaste mätningarna. Artiklarna är i regel sakligt återgivna, utgår ifrån ett nationellt 

perspektiv och ger ofta utrymme åt någon form av “valexpert” som får uttala sig om huruvida 

varför opinionen kan ha tänkas svängt åt det ena eller andra hållet. Ofta kompletteras också 

texten med ett grafiskt diagram som på ett tydligt sätt redogör för siffrorna. Informationen om 

EU-politiska sakfrågor är i dessa artiklar i regel mycket knapphändig. De politiker eller 

representanter som får komma till tals ges alltsomoftast utrymme att kommentera själva 

resultaten och hur de känner kring det men inte deras politik sig. I “Sifo: Nu kliver de in i 

Bryssel”(53) får vi exempelvis reda på att “Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna går 

mot succé i söndagens EU-val”(53) varpå Gudryn Schyman ( Fi) får komma till tals genom 

citatet “Vi har en väldig medvind just nu, det känner vi när vi är ute och kampanjar. Siffran 

stiger hela tiden”(53). Ett uttalande som alltså inte ger läsaren mer information än att 
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Schyman konstaterar att Fi i stunden har medvind. Enligt Strömbäck (2012, s. 276) är det som 

sagt ett vanligt grepp inom journalistiken att fokusera på olika opinionsmätningar inför val, 

dels för att informationen är konkret, men även eftersom den är lätt att dramatisera genom 

exempelvis spelgestaltning, men likväl ett sätt att skriva om politiken som har kritiserats just 

på grund av att sakfrågor ofta hamnar i skymundan.  
 

Precis som Aftonbladet har DN publicerat sex artiklar som berör olika 

opinionsundersökningar vilka, precis som Aftonbladet, framställs likt referat med ett vanligt 

förekommande inslag av en expertroll. Dock kontextualiserar och knyter DN an till 

utomstatliga aspekter i större mån än Aftonbladet. I “De radikala tros bli fler och större än 

någonsin tidigare” (19) återges exempelvis hur de politiska strömningarna ser ut i hela EU 

och inte bara i Sverige. Artikeln kopplar även an till EU-parlamentet i meningar som “Enligt 

den senaste sammanställningen från Pollwatch kommer den grupp som Vänsterpartiet tillhör 

att öka från 4,6 procent till 7,1 och därmed bli EU-parlamentets fjärde största grupp” (19) och 

“En av de ansvariga forskarna [...] skriver i en kommentar att S-gruppen kommer att gå 

framåt jämfört med förra gången men att EPP, de konservativa och kristdemokratiska 

partiernas grupp, har ryckt ifrån under den senaste veckan och blir störst”(19). Vissa forskare 

har förvisso uttryckt att EU inte går att översätta till en tydlig ”vänster-höger-skala”(se 

tidigare forskning) och information om hur de nämnda partigrupperna de facto jobbar och 

fungerar i parlamentet är i denna artikel frånvarande, men, genom att läsaren i denna artikel 

får information om att det bland annat finns en konservativ kristdemokratisk grupp och en 

annan som vänsterpartiet kan tänkas ingå i, synliggörs ändå politiska skiljelinjer mellan olika 

grupper även på EU-nivå. Olika grupper som de svenska representanterna kan tänkas ingå i 

och ha en förmåga att påverka politiken igenom. Synliggörandet och närvaron av politiska 

skiljelinjer mellan olika politiska grupper menar Mouffe (2008) är viktigt för det politiska 

identitetsskapandet. Värt att notera är också hur skribenten väljer att komplettera begreppet 

”EPP” med en förklarande kommentar. Till artikeln finns även en cirkel med tio faktarutor 

som förklarar hur det politiska klimatet ter sig i olika medlemsländer. Denna grafik 

rubriceras: “Så blåser valvinden – I fyra dagar ska invånarna i EU:s 28 medlemsländer välja 

ett nytt parlament − det enda folkvalda organet i EU som företräder 500 miljoner 

invånare”(19). Här är ordet “invånarna” och “folkvalda” i samband med den europeiska 

kontexten värt att poängtera eftersom det skulle kunna fungera som ett uttryck för hur vi inte 

bara är svenska utan också europeiska invånare. Europeiska invånare som tillsammans ska 



46 
	

rösta i “vårt” enda “folkvalda” organ. Som tidigare nämnt poängterar Olausson (2010), liksom 

Gripsrud (2007), vikten av att skapa en diskursiv vana där ett europeiskt “vi” blir lika 

“normalt” som ett nationellt, där Olausson menar att det för att detta ska ske inte bara måste 

ske en kontinuerlig rapportering av EU utan också att “gömda” och naturaliserade 

identitetskonstruktioner måste flätas in i den dagliga rapportering. I ljuset av detta 

resonemang skulle man kunna säga att en regelbunden användning av begrepp såsom 

“invånarna”, i liknande sammanhang som nämnda ovan, skulle kunna leda till just en 

diskursiv vana där ett europeiskt vi så småningom anses vara lika “normalt” som ett 

nationellt. ”. Enligt Widholm (2011, s. 48) kan ett ord som används ofta, nästan rituellt, och i 

samband med ett specifikt subjekt få en diskursiv signifikans.   
	

Även i artikeln “Hård strid väntar om väljarnas hjärtefråga”(36) får läsarna information om de 

senaste mätningarna på ett lite mer kontextualiserande sätt än i Aftonbladets opinionsartiklar. 

Med utgångspunkt i en undersökning som visar på att “Miljö och klimat är EU-valets 

viktigaste fråga enligt väljarna”(36) får läsarna också information om hur de olika partierna 

ställer sig i frågan, och att “EU-parlamentets majoritet har röstat för att medlemsländerna ska 

få tre bindande mål. Utsläppen ska minska med 40 procent, 30 procent av energin ska vara 

förnybar och energieffektiviteten ska öka med 40 procent”(36). Vilket således förutom att ge 

läsarna information om vad de själva tycker är den viktigaste frågan, och således inkluderar 

dem i det offentliga samtalet liksom hur de olika partierna i Sverige ställer sig i frågan, även 

ger dem information om hur frågan behandlas i parlamentet.   
 

Sammanfattning 
Under denna rubrik har vi redogjort för de artiklar som mer eller mindre handlade om de 

senaste opinionsundersökningarna. Aftonbladet visade på en stor enhetlighet i sin rapportering 

med en redogörelse av de senaste undersökningarna, någon form av diagram och ett 

kompletterande expertutlåtande. I regel kom olika sakfrågor att få en undanskymd roll. DN 

visar i sin gestaltning av olika opinionsundersökningar på delvis liknande tendenser som hos 

Aftonbladet, men har också två artiklar som står ut eftersom de ger läsaren en möjlighet till 

transnationell förståelse såväl som information om sakfrågor. Värt att poängtera är också den 

inblick i parlamentets egna partisystem som läsarna här får ifrån DN. En inblick som har varit 

väldigt sparsam i tidigare bearbetade artiklar.  
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 
 

Enligt “EU på hemmaplan” råder det en stor kunskapsbrist i Sverige om EU-relaterade frågor. 

Detta bland såväl “vanliga” medborgare som journalister. I en representativ demokrati anses 

medierna spela en viktig roll i och med dess förmåga att fungera som en “offentlig sfär” där 

medborgare får möjlighet att på ett jämlikt sätt ta del av information samt på ett självständigt 

sätt kunna bilda sig en egen uppfattning om olika sakpolitiska frågor. I denna studie har vi 

utifrån en kombination av tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter rörande identitet, 

transnationalism och gestaltning, samt en massmedieretorisk och diskursinspirerad analys 

kunnat tolka och problematisera journalistiken som upplysningsaktör och folkbildare, samt 

deras bidrag till skapandet av en europeisk gemenskap och demokratisk legitimitet. Genom att 

närläsa och göra en analys både på en mikro- och makronivå av 77 artiklar som publicerades i 

DN respektive Aftonbladet åtta dagar före EU-valet 2014 har studien kunnat bidra till en 

inblick i vilken information om, och bild av, EU och dess politiker läsarna fick möjlighet att 

ta del av samt kunnat urskilja några mediekonventionella skillnader mellan DN och 

Aftonbladet. 
 

Analysen visar utifrån det empiriska materialet på en relativt stor närvaro av EU-relaterade 

frågor både i DN och i Aftonbladet dagarna före EU-valet 2014. När det kommer till 

ämnesfokusering har de båda tidningarna fokuserat på snarlika ämnen som en växande 

högerextremism, “grisfrågan”, opinionsmätningar och debatter. Likaså beskriver de båda 

tidningarna debatter och ”kampanjandet” inför valet utifrån ett främst nationellt och 

spelorienterat perspektiv. Båda tidningarna visar också på försök att förse sina läsare med 

fördjupad och identifierbar information om EU-relaterade frågor genom exempelvis 

personporträtt om kandidaterna till EU-parlamentet, liksom artiklar som inkluderar 

information om hur EU kan påverka oss i vårt vardagliga liv. När det kommer till att 

inkorporera ”global journalistik” i sin rapportering erbjuder DN däremot ett större utbud än 

Aftonbladet. Aftonbladet väljer i regel att utgå ifrån svenska aktörer och ett nationellt ramverk 

i sin rapportering medan DN även väljer att inkludera transnationella aktörer såsom Martin 

Schultz, Herman Van Rompuy, liksom mer kontinuerligt ger sina läsare uppdateringar om hur 

de politiska strömningarna rör sig i hela EU. DN erbjuder även mer övergripande sina läsare 

anslutande faktarutor i anknytning till olika artiklar samt inkluderar förklarande och 

reflekterande meningar efter abstrakta begrepp som exempelvis “Lissabonfördraget”. 

Aftonbladet lämnar i många fall olika uttalanden samt komplicerade ord utan reflektion, 



48 
	

förklaring eller analys från journalisten. Något som vi i enlighet med Palm (2002) samt den 

statliga utredningen “EU på hemmaplan” (SOU 2016:10), menar kan bli problematiskt för 

läsarnas fria åsiktsbildning, samt förståelse av EU. Aftonbladet visar också på en tydlig 

tabloidestetik och till viss del även en ”schablonbild” av sina läsare och i många fall hamnar 

politiska sakfrågor och information om EU som organ i bakgrunden. En medielogik som 

enligt ett liberalt demokratiperspektiv inte är fördelaktigt för läsarnas åsiktsbildning (se t ex 

Schudson 1995). Å andra sidan är det här viktigt att poängtera de möjligheter som 

personifiering och tillspetsning av politik kan erbjuda. Att framställa politiken på ett tillspetsat 

sätt kan locka till sig människor som annars kanske inte skulle läsa om politiska frågor som 

berör exempelvis EU-valet (se t ex Lilleker & Temple 2013). Utifrån den aspekten skulle man 

kunna argumentera för att det egentligen är svårt att avgöra vilken typ av rapportering som är 

fördelaktig för läsarnas åsiktsbildning. Även om det är vanligt att inom akademiska kretsar 

argumentera för saklighet och objektivitet så är det viktigt att komma ihåg att alla läsare är 

olika och attraheras av olika aspekter i ett nyhetsflöde. Likaså att alla sorters nyheter kan ge 

kunskap som ökar intresset för vidare nyhetsinhämtning (se Norris 2002). Vi vill dock än en 

gång understryka problematiken i att Aftonbladet använder sig av ett flertal komplicerade EU-

relaterade begrepp utan förklaring. Istället för att erbjuda läsaren ny kunskap om EU anser vi 

att Aftonbladet i sin frånvaro av enkla förklaringar dagarna innan valet snarare kan ha bidragit 

till att reproducera bilden av EU som något abstrakt, långt borta och svårbegripligt. Samma 

konsekvenser menar vi att Aftonbladets mer nationsbundna rapportering kan ha fått. Enligt 

Meyer (2010), Olausson (2010), Berglez (2013), med flera, leder en ökad transnationell 

kommunikation till uppkomsten av en känsla av europeisk gemenskap, samt en ökad 

förståelse för hur allt hänger ihop. Aftonbladets övergripande frånvaro av dessa perspektiv 

menar vi kan ha begränsat läsarnas möjlighet till såväl transnationell kunskap som europeisk 

identifikation.  

Vi är här väl medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser eftersom studien på 

intet sätt är heltäckande. DN:s respektive Aftonbladets läsare hade exempelvis förmodligen 

tillgång till andra informationskällor om EU än enbart de tidningar som har berörts i vår 

studie likväl har vi bara studerat åtta dagar och kan således inte säga något om vilken 

information om EU som läsarna tidigare hade fått tillgång till. Med det sagt anser vi ändå att 

diskrepansen mellan DN:s mer övergripande inkorporering av förklarande ansatser liksom 

transnationella perspektiv och Aftonbladets generella avsaknad är viktig att betona samt 
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fortsätta utforska med tanke på EU:s ökade inflytande och således läsarnas behov av lika 

information om, och förståelse för, hur allt hänger ihop och fungerar. Vidare är det en 

diskrepans som är värd att poängtera i och med en redan uppmärksammad oro över 

mediepublikens fragmentering som sägs kunna spä på klyftorna mellan informationsrika och 

informationsfattiga. Utifrån de tendenser som denna studie har kunnat peka på ser vi i enlighet 

med Berglez teori (2015) en problematik i att DN:s dagliga läsarkrets får tillgång till ”global 

journalistik” och grundlig kunskap om EU medan Aftonbladets får nöja sig med främst 

”domesticerade” nyheter och information om EU som enbart skrapar på ytan.  

Tidigare forskning som har gjorts om EU-rapportering i medier har kunna peka på en 

avsaknad av system och konsekvensanalyser samt en dominans i rapporteringen när det 

kommer till konfliktinramningar och spelgestaltning. Vidare har även tidigare forskning pekat 

på ett stort problem när det kommer till ett nationellt perspektiv i rapporteringen av EU-

relaterade frågor. Denna studie har kunnat synliggöra aspekter som i många fall bekräftar 

tidigare studiers resultat. Aftonbladet visar exempelvis på en tendens att beskriva EU-

relaterade händelser utifrån ett nationellt perspektiv samt en frånvaro av politiska sakfrågor i 

sin rapportering. DN har till viss del visat på liknande tendenser men erbjuder bland annat en 

brytpunkt mot den annars påtalade vanligt förekommande “domesticeringen” av EU-nyheter. 
 

Som sagt berör vår studie enbart en kortare tidsperiod, som dessutom infaller under en 

valperiod, och det blir således svårt att säga något mer övergripande om DN:s och 

Aftonbladets konventionella rapportering om EU-frågor och dess politiker. För den delen har 

vår studie fortfarande kunnat påvisa ett antal tendenser som är av hög relevans att fortsätta 

utforska. Däribland diskrepansen mellan DN och Aftonbladet i deras förmåga att inkorporera 

”global journalistik” och förklarande ansatser. Enligt Olausson (2010) är det framför allt den 

vardagliga rapporteringen om EU som måste förändras för att kunna ombilda svenskarnas sätt 

att se på organet och således bör en framtida studie ta avstamp i en längre tidsperiod som 

skulle kunna säga något mer om de båda mediernas “vardagliga” konventionella vanor av att 

inkorporera EU-relaterade frågor genom “global journalistik” samt förklarande ansatser. I en 

sådan forskning skulle man även kunna titta på fler väletablerade nyhetsmedier, såsom Metro, 

Expressen, SvD, liksom övriga medieformat såsom SVT och SR för att få en mer enhetlig 

överblick över hur några av våra mest etablerade medier överlag inkorporerar alternativt inte 

inkorporerar transnationella perspektiv och förklarande ansatser. 
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41. Ewa Stenberg: Grisarna satte fart på debatten om EU-valet, Författare: Jens Kärrman, Hans Rosén, 

Annika Ström Melin, Ewa Stenberg, 2014-05-24 

42. 5 tunga EU-frågor du kan påverka, ingen författare, 2014-05-24 
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46. SPURTAR - MOT MÅLGÅNG, Författare: Mattias Sandberg, Pär Karlsson, 2014-05-25 
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51. Ny mätning: Ulvskog går förbi Paulsen, Författare: Olof Svensson, 2014-05-24 
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2014-05-19 

65. Superdebatt på Aftonbladet-tv, Författare: Josefin Karlsson, 2014-05-18 

66. Här är det otänkbara verklighet, Författare: Johanna Frändén, Magnus Wennman, 2014-05-18 
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