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Abstract  

Uppsatsens syfte är att undersöka svensk EU-journalistik diskursivt. Detta genomförs genom 

en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell, av totalt 10 

artiklar från svenskt tryckt press. Frågorna som uppsatsen söker svar på är vilka diskursiva 

element som är tongivande, samt vilken bild av EU detta genererar i den svenska EU-

journalistiken. Uppsatsen bygger på ett teoretiskt ramverk bestående av nyhetsvärderingsteori 

och diskursteori. Resultatet av analysen visar att EU ofta beskrivs med ett förenklat och 

förenklande språk, i termer av EU som en enhet. I de flesta av de analyserade artiklarna 

förenklas EU:s institutionella system, där varken produktions- eller professionsprocesser i det 

journalistiska arbetet erbjuder en vidare förståelse eller kunskap om EU som institution. 

Resultatet visar att de journalistiska valen – det upprepande språkbruket, slentrianen och det 

organisatoriska trycket – har en ideologisk förankring. Dessa ger en bild av EU som en enhet, 

en röst, en överstatlig kraftfull byråkratisk aktör som samtidigt leder till problematik i att föra 

in EU-journalistiken i en nationell kontext.  

Nyckelord: EU, EU-journalistik, diskurs, ideologi     
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1. Inledning 

År 1996 skriver Göran Palm i sin forskning om EU-journalistik en metaforisk liknelse om hur 

den svenska EU-journalistiken tenderar att vara likt en kontraproduktiv snusgurka. Vad Palm 

menar med snusgurke-metaforen är att EU-journalistiken fortfarande är kvar i ett behov av att 

förenkla EU-politiken till den grad att det enda som återstår av tobaksregler och 

jordbrukskonventioner är snusförbud och raka gurkor - kort och gott en snusgurka.
1
  

 År 2016 har det gått 21 år sedan Sverige blev en del av EU, men fortfarande är 

vi kvar i snusgurkestadiet. I sin rapport "Avståndet till Europa: om svensk EU-journalistik" 

från Timbros Medieinstitut frågar sig journalisten Kristin Wester varför vi, efter så många års 

medlemskap i unionen, fortfarande inte har en kontinuerlig EU-bevakning värd namnet.
2
 Så 

sent som i år 2016 publicerades en statlig offentlig utredning, SOU 2016:10 "EU på 

hemmaplan", som konstaterar att kunskapen om EU är undermålig bland både tjänstemän, 

politiker, medborgare och journalister. Bland journalisterna får detta effekten att man inte 

lyckas nå ut till medborgarna med tillräcklig information om unionens betydelse. Detta ger 

konsekvenser för demokratin, då insyn, deltagande och information är viktiga delar i 

skapandet av möjligheter för den egna individen att ta del i samhället.
3
 Vidare finns det idag 

en mängd olika metodböcker och vetenskapliga publikationer som analyserar det EU-

journalistiska misslyckandet.
4
 Att analysera, och inte minst ifrågasätta, EU-journalistiken och 

dess utmaningar, misstag och förutsättningar är viktigt för att skapa en djupare förståelse av 

dess sammansättning.
5
 Som forskare finns en mängd tillvägagångssätt för detta. Jag har valt 

att undersöka EU-journalistiken utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv, och resultatet ser vi i 

denna uppsats.   

 Inledningsvis kan även konstateras att europeiska mediesystem idag har fått allt 

större betydelse för nationer, politiker och befolkningar i takt med att unionen utvidgas 

politiskt och byråkratiskt, såväl som integrationsmässigt. EU:s utvidgning och 

integrationsutmaningar spelar en större roll i hur vi talar om andra (europeiska) länder, likväl 

som hur vi talar om EU. Detta medför också ett större krav på den journalistik som granskar 

                                                 
1
 Palm, G (1996) Mellan ideal och verklighet - journalister om EU-journalistik, Rapport 169-3, Styrelsen för 

psykologiskt försvar, Stockholm, s. 2-18 
2
 Wester, K (2009) Avståndet till Europa: om svensk EU-journalistik, Timbro Medieinstitut  

3
 SOU 2016:10 

4
 Se exempelvis Palm, G (2002), Örnebring, H (2009) mfl. Se vidare kommande avsnitt Bakgrund samt Tidigare 

forskning.  
5
 Örnebring, H (2009), Questioning European Journalism, Journalism Studies, Vol. 10, No 1, s. 2-17 
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och bevakar EU.
 6

 Syftet med denna uppsats är att försöka förstå den svenska EU-

journalistiken på ett diskursivt plan. Vad rymmer det språkliga bruket i EU-nyheten och vad 

ger detta för effekt? Finns det något i det diskursiva utrymmet som håller den envisa 

snusgurkan kvar vid liv? Och hur påverkar EU-journalistiken vår syn på EU?  

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den svenska EU-journalistiken diskursivt genom 

ett empiriskt material bestående av nyhetsartiklar publicerade i svensk press i nutid. Detta 

kommer göras genom en kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Fairclough. Syftet är 

även att undersöka om nyhetsartiklarna ur en ideologisk aspekt kan bidra till att upprätthålla 

en viss syn på EU.  

Syftet med uppsatsen är således att besvara följande två föreställningar:  

1) Vilka diskursiva element är tongivande i nyhetsartiklarna om EU? 

2) Vilken bild av EU genererar detta?   

2.2 Begreppsanvändning 

I följande genomgång presenteras begrepp vars användning kan behöva beskrivas för vidare 

förståelse för dess användning i uppsatsen. Diskursbegreppen är ett urval av diskursanalytiska 

begrepp som står till förfogande för en kritisk diskursanalytisk forskare, och är anpassade 

efter uppsatsens intresseområden.
7
 Många av diskursbegreppen går ej att separera från 

varandra, då de antingen är beroende av varandra eller går in i varandra, och följande 

genomgång ses därför som en grov beskrivning av begreppen.  

EU-journalistik - definieras i denna uppsats som journalistik som rör Europeiska unionen 

(EU). Även benämningen ”europeisk journalistik” definieras ofta som ”nyheter om EU”, trots 

att detta härrör den något bredare bilden av Europa ur kulturella, politiska och ekonomiska 

perspektiv.
8
 Då uppsatsen strävar efter att enbart analysera material som rör EU, och inte 

journalistik i Europa, behandlas "EU-journalistik" som en referens till detta.  

Transitivitet - används som begrepp vid analyserande av hur processer i en text kopplas 

                                                 
6
 Williams, K (2005) European Media Studies, Oxford University Press Inc, New York, s. 2-3 

7
 Kroon, Å (1999) Svart på vitt - om Expressen och kampen om det diskursiva utrymmet, masteruppsats, Studier i 

kommunikationer och medier, Humanistiska institutionen, Örebro universitet, s. 24-29 
8
 Örnebring, H (2009) Questioning European Journalism, Journalism Studies, Vol. 10, No1, s. 2-17 
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samman med subjekt och objekt. Enkelt beskrivet betyder begreppet hur människor och 

händelser/handlingar beskrivs i en text.
9
  

Modalitet - kan undersökas på flera sätt, och kommer i denna uppsats undersökas i termer av 

sanning. Sanningsmodalitet kan ses som ett explicit eller implicit ställningstagande som skrivs 

ut av textförfattaren.
10

 

Diskursbegreppet - enligt Fairclough är diskurs en form av språkanvändning sett i en social 

praktik, diskurser är praktiker för hur man talar och skriver.
11

  

Texter - kan vara skriftliga såväl som muntliga och tillhör ofta en viss typ av genre. I min 

uppsats används textbegreppet åsyftande de tidningsartiklar/nyhetstexter/EU-artiklar som jag 

undersökt.  

Genre - är kopplade till ett bestämt sätt att använda språket i en viss kontext. Språket har en 

viss stil, typiskt innehåll och funktion samt förekommer i en typisk kontext. T ex är 'hårda 

nyheter' en genre, som i sin tur är en del i ett större sammanhang i massmedia.
12

  

Diskurstyp - är ett visst sätt att använda språket i ett visst sammanhang. Diskurstyper 

förekommer uttalat i olika sätt att använda språket, t ex i en politisk intervju. Texter är dock 

komplexa och innehåller ofta en mix av olika diskurstyper, en politisk intervju kan t ex likna 

mer en vänskaplig konversation.
13

 

Diskursordning - kan beskrivas som ett bestämt sätt att använda språket i ett visst socialt 

system, vilket inkluderar summan av de genrer och diskurstyper som används i 

kommunikationen - vilka styrs av diskursordningen.
14

 

3. Bakgrund 

Under 2000-talet har forskningen gällande europeisk journalistik ökat, och en bild av 

journalistik i Europa har framkommit.
15

 För att förstå och analysera den svenska EU-

journalistikens behövs en bakgrund som kan ge inblick i hur svenska journalister arbetar med 

och producerar det material som uppsatsen avser analysera: nyhetsartiklar som rör EU. Det 

kräver också att man sätter in EU-journalistiken i den sociala och kulturella kontext som den 

                                                 
9
 Phillips, L & Winther Jørgensen, M (2000) Diskursanalys som teori och metod, uppl. 1:7, Studentlitteratur, 

Lund, s. 87 
10

 Fowler, R (1991) The Language of the News: Discourse and Ideology in the Press, Routledge, New York, s. 

85-86 
11

 Bergström, G & Boréus, K (2010) Texten mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, uppl. 1:3, Studentlitteratur,  s. 375 
12

 Kroon, Å (1999)a.a. s. 24-29 
13

 Fairclough, N (1995) Media Discourse, Edward Arnold, London,  s. 55 
14

 Fairclough, N (1995)a.a. s. 55, 72 
15

 Örnebring, H (2009)a.a., s. 2-17 
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har utvecklats från och befinner sig i. Det handlar om att se journalistens produktionsvillkor 

och uppdrag i förhållande till EU. EU-journalistiken står inför en rad utmaningar som bland 

annat handlar om att kunna rapportera och bevaka ett komplext beslutsystem, och hur 

journalisterna gör detta påverkar publikens och i förlängningen samhällets bild av EU-

politik.
16

 

3.1 En statlig utredning  

En viktig källa för att teckna en relevant bakgrund till denna uppsats är den statliga 

utredningen "EU på hemmaplan" (SOU 2016:10). Utredningen är framförallt en redogörelse 

för hur möjligheter till insyn, deltagande och inflytande för frågor gällande EU ser ut i 

Sverige idag, men är också en kartläggning av kunskapsnivån i Sverige om frågor gällande 

EU och hur denna påverkar vitala samhällsaktörer, såsom politiker och journalister. 

Resultaten visar bland annat att det offentliga samtalet i Sverige saknar ett EU-perspektiv på 

politik, vilket i realiteten leder till ett demokratiskt underskott. Kunskapsbrist, 

maktförskjutningar i det politiska systemet tillsammans med frånvaron av ett kontinuerligt 

offentligt samtal om EU-frågor är bidragande orsaker till brist i inflytande, insyn och 

delaktighet för journalister, aktörer och medborgare.
17

 

 Rapporten visar att journalisters kunskapsnivå om EU tenderar vara låg, så låg 

att den är otillräcklig för en kontinuerlig rapportering och granskning av hur EU-beslut 

påverkar Sverige. Enligt utredningen finns det indikationer om att politiker och media, de 

aktörer som har störst möjlighet att påverka det offentliga samtalet, "undviker att rapportera 

om den nationella politikens koppling till EU-nivån". Den mediala rapporteringen präglas 

dessutom av att man väljer bort att skriva om politiska skiljelinjer i pågående beslutsprocesser 

på EU-nivå. Istället talar man om "konflikter", ställer EU i kontrast till Sverige eller skriver 

utifrån ett land-mot-land-perspektiv. EU-journalistiken betraktas som tråkig och färglös med 

starka nationella vinklar, heter det i rapporten.
18

 Resonemang om detta finner vi även hos 

Melchior (2013), Palm (2002) och Abrahamsson och Strömbäck (2004)
19

 och ett flertal andra 

forskare. SOU 2016:10  hänvisar till Kristin Westers rapport "Avståndet till Europa", som 

                                                 
16

 Palm, G (1996) Mellan ideal och verklighet – Journalister om EU-journalistik, Rapport 169-3, Styrelsen för 

psykologiskt försvar, Stockholm, s. 49-55 
17

 SOU 2016:10 
18

 SOU 2016:10, s. 152 
19

 Abrahamsson, E och Strömbäck, J  (2004) EU-parlamentsvalet: en god eller dålig nyhet?, Studier för politisk 

kommunikation, Demokratiinstitutets rapportserie No 11, s. 34-35 
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även konstaterar att svenska mediers intresse för EU-journalistik har minskat i takt med att 

unionen ökat i omfång
20

. 

3.2 Hur EU hanteras journalistiskt 

EU-korrespondenten och frilandsjournalisten Sigrid Melchior skriver i en publikation baserat 

på sina egna erfarenheter, "Handbok i EU-journalistik", om hur svenska journalister använder 

sig (eller inte använder sig) av sina EU-kunskaper inom sin journalistiska profession. Boken 

är främst en handbok för journalister som avser skriva om EU, men är framförallt en bra 

genomgång hur EU-nyheter språkligt konstrueras och vad som kan bli fel. ”Vi journalister 

misslyckas ofta med att göra EU-politiken spännande”
21

 skriver Melchior och menar att 

antingen blir EU-politik väldigt stramt återgivet eller väldigt förenklat återgivet, vilket båda 

gör att det blir fel. Ett konkret exempel är meningen ”EU har beslutat” som taget ur luften 

känns som att något främmande och överstatligt tagit ett avgörande beslut. Melchior lyfter ett 

resonemang från SVT-journalisten och Bryssel-korrespondenten Rolf Fredriksson som menar 

att läsaren här inte får en chans att förstå vem som inom EU har tagit det avgörande beslutet. 

Detta utesluter också merförståelse gällande om det är ett definitivt beslut eller om beslutet 

fortfarande går att påverka. Inte heller säger meningen ”EU har beslutat” någonting om hur de 

svenska representanterna på plats har agerat, eller inom vilken institution detta beslut är taget. 

Melchior skriver att det är just sådana här oprecisa EU-nyheter som separerar EU från det 

svenska politiska systemet, EU känns obegripligt och tråkigt. Hon anser att meningen ”EU har 

beslutat” ofta uppkommer på grund utav att journalisten själv inte vet inom vilken institution 

beslutet är taget. Då är det bättre att man skriver fel än att man skriver det mer generella 

”EU”, eftersom det gör att läsaren blir ännu mer felinformerad, menar Melchior.
22

 

 Dålig kunskap bland journalister om hur EU-beslut fattas leder till att EU:s 

beslutsgång ofta mystifieras medialt. Melchior tar upp ett exempel på detta: att slutna 

omröstningar ofta benämns som hemliga omröstningar. Enligt Melchior har media en tendens 

att utesluta beskrivningen av beslutsprocessens gång och endast fokusera på slutresultatet. Här 

smyger sig då ovisshet in – mystifieringen är ett faktum eftersom varken publiken (eller för 

den delen författaren) verkar ha en aning om vad som ledde fram till slutresultatet.  

 Melchior väljer att beskriva EU utifrån två nivåer, den överstatliga och den 

mellanstatliga. Det överstatliga EU sammanfattas i att makten ligger hos de europeiska 

                                                 
20

 Kristin Westers rapport från 2009 "Avståndet till Europa - om svensk EU-journalistik" publicerad vid Timbros 

medieinstitut, finns att läsa på http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175667164.pdf, länk hämtad 2016-05-15  
21

 Melchior, S (2013) Handbok i EU-journalistik, Juridisk Informations- och reportagebyrå JIR, Mölnlycke, s. 16 
22

 Melchior, S (2013)a.a. s. 15-16 
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organisationerna Europaparlamentet, EU-kommissionen och EU-domstolen. Det överstatliga 

EU kan tvinga medlemsländerna att göra som man bestämt. Det mellanstatliga EU ger 

rekommendationer till medlemsländerna och tvingar inte. Makten ligger faktiskt hos 

medlemsländernas regeringar och inte på överstatlig nivå. Att kunna särskilja dessa nivåer är 

av stor vikt för journalister understryker Melchior, det blir en nödvändighet för att kunna 

rapportera om EU på ett riktigt sätt, vilket hon menar att många journalister oftast inte gör.  

 Är EU nära eller långt borta? Melchior skriver att journalister strävar efter att "ta 

hem" EU till den dagliga nyhetsjournalistiken. I detta uppstår konkretiserings- och 

framställningsproblem samt problem med att placera nyheten i ett sammanhang som 

människor kan relatera till. Besluten inom EU fattas utanför Sverige, men effekterna av dem 

skådas på inrikesnivå; nationellt, regionalt och lokalt. Därför blir stora delar av EU-politiken 

svensk inrikespolitik, och inte utrikespolitik. För att behandla detta på rätt vis journalistiskt, 

skriver Melchior att det kräver att man kan granska politiken medan det fortfarande finns 

chans att påverka den. Under arbetet med min uppsats och dess analytiska del, noterade jag 

vikten av vart i beslutsprocessen journalisten går in, då detta säger något om behovet om 

initierad kunskap. Melchior skriver utifrån sina egna erfarenheter att journalister ofta missar 

att granska EU-politiken då det fortfarande finns chans att påverka den.
23

  

 Melchiors arbete riktar sig till praktiserande journalister men är samtidigt 

relevant för en bredare krets inte minst för denna uppsats. Melchior bygger sina reflektioner 

och analyser på egna erfarenheter och kompletterar på så sätt ofta kvantitativt inriktade studier 

om EU-journalistik. Det finns dock en risk att Melchiors ord kan att uppfattas som normativa: 

hon skriver utifrån perspektivet hur journalister bör skriva om EU – hon har alltså inte forskat 

i hur de gör det. Med detta i beaktande bedöms Melchiors publikation ändå som relevant för 

denna uppsats, då det ändå säger något initialt om hur EU vanligtvis beskrivs och behandlas i 

journalistiken och kan ses som ett komplement till vetenskapligt belagda 

forskningspublikationer.     

4. Tidigare forskning  

"Svensk EU-journalistik" är ett ämne som numera är placerat på forskningsfältet, även om 

själva journalistiken om EU är i behov av utveckling, detta ser vi inte minst i den senaste i 

raden av publiceringar som rör svensk EU-journalistiks undermålighet, bland annat den 

statliga utredningen "EU på hemmaplan", SOU 2016:10 (beskriven ovan). Uppsatsens syfte är 

                                                 
23

 Melchior, S (2013)a.a. s. 220-222 
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att analysera EU-journalistiken diskursivt. Att förstå de centrala aktörernas roll –

journalisterna, medieföretagen, mediemarknaden, EU och samhället – i produktionen av EU-

nyheter, är därför av stor vikt. Den stora utmaningen har dock varit att finna forskning som 

tillämpar kvalitativ forskning med kritisk diskursanalys, med det specifika textmaterialet 

svensk EU-journalistik i form av nyhetsartiklar. Kvalitativa textanalyser av kritisk-

diskursanalytisk karaktär av den svenska nyhetsdiskursen om EU, blir en katt bland 

hermelinerna bland kvantitativa innehållsanalyser av EU-förekomst i svensk 

nyhetsjournalistik
24

. I det som följer redovisar och diskuterar jag tidigare forskning om EU-

journalistik, europeisk journalistik samt diskursanalyser av nyhetsmaterial, som passar denna 

rapports syfte och mål.  

4.1 Nyheter och kritisk diskursanalys  

Anna Roosvalls doktorsavhandling från 2005 Utrikesjournalistikens antropologi - 

Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, baseras på en kvantitativ metod med 

tillämpning av Norman Faircloughs kritisk-diskursanalytiska förhållningssätt till 

medieinnehåll. Roosvall har undersökt utrikessidor i fem svenska dagstidningar: 

Arbetarbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vestmanlands Läns Tidning och Metro 

och dess diskursiva element samt i en jämförelse i förändring över tid.  Roosvall har ställt 

frågor till textmaterialet som baseras på konstruktioner av nationalitet, etnicitet och kön, och 

har fokuserat på frågan hur ”de Andra” skapas samt hur nationella identiteter respektive köns- 

och maktförhållanden formas. Roosvalls avhandling är ett bra exempel på hur kritisk-

diskursanalytisk forskning tillämpas på journalistiskt material i form av "nischade" 

nyhetstexter  – i detta fall utrikesmaterial – vilket kan jämföras med min önskan om att 

undersöka EU-journalistik. Roosvall har undersökt vilka diskurstyper som kan urskiljas ur 

utrikessidornas diskursordningar, vilket förenklat ringas in i frågan "vad är 

utrikesjournalistik?". Till sitt kritisk-diskursanalytiska förhållningssätt har Roosvall även 

kopplat ett teoretiskt förhållningssätt till kartografi, där representation eller utelämnande av 

olika länder skapar maktförhållanden samt konstruktioner av hur människor ser på 

verkligheten.
25

 Detta kan också bidra till gränsdragningar och hur utrikesjournalistiken 

rapporterar om "Vi" och "Dom". Roosvall utgår ifrån att kartografin ska förstås både 

historiskt och geografiskt. T ex kan man se både geografiskt och historiskt hur 

                                                 
24

 För exempel på kvalitativ innehållsanalys av EU-förekomst i svensk nyhetspress se förslagsvis Malin 

Brunelius masteruppsats Europeiska unionen i svensk media (2011), Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation (JMK), Stockholms universitet 
25

 Roosvall, A (2005) Utrikesjournalistikens antropologi - Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar, 

doktorsavhandling vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms universitet  



8 

 

kolonialhistorien påverkat kartografin, och när man fastställer kartors värde kan man bli hjälpt 

av att ha detta i åtanke. Hon menar att detta angreppssätt skulle kunna tillämpas på 

utrikessidorna, vilket skulle leda till att utrikesjournalistiken kunde bidra till att ställa de rätta 

frågorna istället för att ge oss svar. Så som utrikesjournalistiken kartlägger världen vill 

Roosvall försöka kartlägga utrikesjournalistiken och dess diskurstyper och dess 

diskursordning. Hon utgår ifrån att utrikesjournalistiken som textsystem skapar ett eget 

kunskapsobjekt: den andra människan. I avhandlingen är förhållandet mellan 

utrikesjournalistiken som textsystem och antropologi centralt i avhandlingen och en del i 

frågeställningen (här beskriven något förenklad): hur framställs män och kvinnor i olika delar 

av världen på utrikessidorna och vad har det att göra med utrikesjournalistikens 

diskursordning, hur kopplas detta till ideologi, makt och kultur i en sociokulturell aspekt samt 

hur konstitueras utrikesjournalistiken internt? Sju diskurstyper har kunnat urskiljas ur 

materialet, konstituerade på olika sätt men med flera gemensamma drag. Diskurstyper som 

kunnat urskiljas är: elithändelse, på-plats-narrativ, katastrofhändelserapport, lägesrapport, 

kommentar, bildnotis och citatnotis där de två senare är bildrelaterade.
26

 

4.2 Den svenska EU-journalistikens linda  

En omfattande och ofta återciterad forskning kring EU-journalistiken påbörjades på 1990-talet 

av Göran Palm. Palms forskning om svensk EU-journalistik fokuserar på hur journalisten ser 

på sitt uppdrag kring EU-nyheter, med den ständiga ambitionen att få en bild utav de 

upplevda svårigheter som finns i förmedlingsarbetet med ”EU-frågan”. Palm skriver att 1996 

var det nästan ”tabu” att ha EU med på dagordningen i svenska medier. Var det med i 

rapporteringen, var detta oftast kopplat till ekonomijournalistik, eftersom man främst såg EU 

som den handelsorganisation de syftade till att vara från början. Men i takt med att 

integrationen ökade inom dåvarande Europeiska gemenskapen (EG) så ändrade även 

journalistiken om unionen karaktär. Palm skriver att det var bevakningen av Maastrichtavtalet 

1992 som skapade den stora vändingen: journalistiken om EU flyttade från ekonomisidorna 

till politiksidorna.
27

 När tiden var inne för en omröstning om svenskt medlemskap i EU klev 

bevakningen in i ännu en ny fas: behovet av kunskap och information om EU ökade bland den 

svenska befolkningen. Från att ha varit elitorienterad politik och ekonomijournalistik gick 

EU-journalistiken till att bli mer folklig massrapportering. Detta är naturligtvis en grov 

generalisering av den journalistiska EU-bevakningen historiskt. Palm menar att denna bild går 
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att applicera på de större dagstidningarna, för lokalpressen ser nyhetsvärderingen av EU-

nyheter annorlunda ut eftersom fokus på den lokala journalistiken tar över.  

 EU-politikens inträde i den svenska politiken innebar inte bara en 

internationalisering av den nationella politiken för Sveriges del, den internationaliserade även 

medieoffentligheten, vidare för detta med sig konsekvenser för offentligheten och 

informationsfriheten – då i form av rätten till information. Det finns en motsättning i det 

demokratiska systemet mellan vad som blir offentligt och vad som förblir internt, detta blir 

extra tydligt i och med Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen, menar Palm. Det 

handlar om vad den offentliga opinionskulturen innefattar och vad den slutna 

förhandlingskulturen väljer att inte offentliggöra. I ett komplext och byråkratiskt system som 

EU blir detta en viktig aspekt att ta hänsyn till när man diskuterar EU-nyheters vara eller icke 

vara, framför allt när det gäller utrikes- och säkerhetspolitiska områden. Det kan vara svårt att 

förena den öppna demokratins krav på debatt och insyn med en sådan beslutsprocess som EU 

innefattar. Palm menar att problemen med detta visas tydligt i samarbetet inom EU:s ramar, 

där gränsen mellan vad som är utrikespolitiskt och vad som är inrikespolitiskt tenderar att 

flyta ihop mer och mer. Palm argumenterar övertygande för att just en sådan otydlighet får 

konsekvenser för journalistikens och mediernas förhållningssätt till EU.
28

   

 En annan konsekvens av att den nationella politiken internationaliserades, är att 

det nu finns fler aktörer att ta hänsyn till i den journalistiska rapporteringen. Därför har 

journalisterna ett behov av att förenkla rapporteringen. Människor har lättare att relatera till 

frågor som rör spritmonopol och snusförbud, och därför orienterar sig även journalistiken mot 

dessa frågor istället för att återge de komplexa och utomstatliga frågorna. Detta 

uppmärksammade Palm redan 1996 och att döma av resultatet från mina egna undersökningar 

tycks detta fenomen bestå. Även de långa och komplicerade besluts- och 

beredningsprocesserna som EU-samarbetet innebär, gör dessa svåra att överblicka och mer 

avancerade att återge. Detta påverkar vilka frågor som kommer att få uppmärksamhet i 

offentlighetens ljus.
29

  

 Enligt Palms forskning förenklar journalister nyheter om EU genom att sätta in 

det svenska i ett europeiskt perspektiv, man konstruerar ett "EU-Sverige". Det faller sig 

naturligt att svenskar gör en svensk koppling till det mesta inom EU – eftersom det faktiskt 

rör Sverige. Palm poängterar dock vikten av att journalisten inte får glömma bort att EU är en 
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internationell organisation, vilket man bör ta hänsyn till ur ett rapporteringssammanhang, 

annars finns det en överhängande risk för ”försvenskning”. Den traditionella nyhetslogiken 

styr nyheter om EU och därmed valet av perspektiv. Att ett internationellt perspektiv blir ett 

nationellt perspektiv är ett problem, och är bara ett av flera sätt som kan vara problematiska 

när man försöker skapa en fungerande nyhetsvinkel.
30

 

 Palms forskning ger en bra bild över hur utvecklingen har sett ut i svensk EU-

journalistik från 1996 till 2002. EU-nyheter i svensk journalistik präglas fortfarande av 

konkretiseringar, förenklingar och okunskap om EU:s komplexa nyhetssystem
31

. Den enda 

skillnaden från då,  fram till dagens 2016, är att den svenska EU-journalistiken idag skall 

inkludera allt som rör EU. Det som från början var en del av ekonomisidorna har blivit en del 

av den normala nyhetsbevakningen och rapporteringen.  

4.3 Att ifrågasätta europeisk journalistik  

Henrik Örnebring, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstad universitet, 

skriver i en artikel från 2009 i den vetenskapliga tidskriften Journalism Studies om att 

ifrågasätta hela den europeiska journalistiken och menar att det finns ett behov av ett både 

historiskt och kontextuellt förklaringssätt av hur medierna misslyckas med bevakningen av 

Europa. EU- dimensionen i journalistiken är underutvecklad, menar Örnebring och listar 

misslyckandet i tre kategorier: misslyckande i representation, misslyckande i produktion samt 

misslyckande i deltagande. Representationen misslyckas genom att medierna inte är 

närvarande på ett önskvärt sätt, därav blir mediebevakningen av Europa inte tillräckligt 

informativ och intressant, och förekomsten av nyheter om Europa i medierna är antingen 

missledande, för negativa eller helt enkelt inkompletta. Misslyckande ur ett 

produktionsperspektiv handlar om att man ofta simplifierar nyheter om Europa, eller att man 

framställer dem som mer sensationella eller negativa. Det tredje misslyckandet gäller 

deltagande och handlar om att journalistiken misslyckas med att engagera den publik som 

man genom representation och produktion hoppas kunna fånga in. Publiken verkar tämligen 

ointresserad av europeiska ämnen och europeisk politik. Härmed misslyckas man med att 

skapa en europeisk offentlig sfär. Detta leder till vissa deskriptiva och normativa antaganden 

om Europa och journalistik, som oftast är mer implicita än explicita. Det Örnebring vill lyfta 

är diskussionen om dessa antaganden, och därigenom ifrågasätta dem.
32

  

 Örnebring menar att ”journalistik” åsyftar ofta den traditionella hårda 
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nyhetsjournalistiken, ofta sammankopplad med ämnen som ekonomi och politik. ”Europeisk 

journalistik” definieras ofta som ”nyheter om EU” placerad i kategorin "hårda nyheter", även 

om dessa nyheter kan handla om att bredda bilden av Europa ur både sociala, kulturella, 

politiska och ekonomiska perspektiv.
33

 I uppsatsens material ingår journalistiska artiklar som 

innehåller nyheter om EU. Örnebrings kritiska blick på att nyheter om EU ofta definieras för 

snävt i förhållande till den samhällsbild som denna de facto påverkar, är nyttig att ta med in i 

den diskursiva analysen som följer i kommande kapitel. Fortsättningsvis i uppsatsen 

behandlas begreppet "EU-journalistik" enligt Örnebrings resonemang ovan, som "nyheter om 

EU".   

 Örnebring konstaterar att jämfört med andra nyhetsämnen får europeiska ämnen 

och aktörer mindre plats (eller ingen) i europeisk nyhetsmedia, även om stora nyhetshändelser 

är på gång som t ex ett Europaparlamentsval.
34

 Detta fenomen bekräftas också ur ett svenskt 

perspektiv utav bland annat Elin Abrahamssons och Jesper Strömbäcks kvantitativa studie om 

svensk journalistik kring Europaparlamentsvalet 2004, där man tydligt konstaterar att 

rapporteringen varit obetydligt liten i jämförelse med nationella val, samtidigt som den var 

”färglös” och ”inte engagerade den stora massan”.
35

  

 Mediers rapportering om europeiska ämnen indikerar att EU inte riktigt är 

representerat i medieflödet och som tidigare nämnt får europeiska ämnen extremt liten plats i 

jämförelse med andra, nationella ämnen. Studier visar även att detta inte är ett problem som 

verkar ha ett slut, snarare så minskar den lilla proportionen om europeiska ämnen. En 

fallstudie från 2003 av Brussels Summit som visar att utrymmet för EU i 15 tidningar i åtta 

europeiska länder, speglar Europa som ett slagfält med nationella aktörer, snarare än en enhet. 

Men den dåliga täckningsgraden av bevakningen och frånvaron av plats för Europanyheter, 

tycks inte vara det enda problemet.
36

 

 Örnebring menar att avsaknaden av en europeisk offentlighet i media, där det 

civila samhället kan delta i diskussioner om europeiska ämnen, leder till ett demokratiskt 

problem inom EU. Detta kan studeras utifrån ett flertal perspektiv. Vissa studier hävdar att det 

är EU:s eget fel att kommunikationen brister (se exempelvis Balcytiene et al. 2007). Det beror 

på EU:s komplexa beslutssystem, de stora och komplexa politiska beslutsprocesserna, det 

byråkratiska systemet samt det icke-demokratiska systemet i många av EU:s institutioner 

(EU-kommissionen speciellt). Detta slår hårt mot media som avser att bevaka EU. Om man 

                                                 
33

 Örnebring, H (2009)a.a. s. 2-17 
34

 Örnebring, H (2009)a.a. s. 2-17 
35

 Abrahamsson, E och Strömbäck,  J  (2004)a.a. s. 34-35 
36

 Örnebring, H (2009)a.a. s. 2-17 



12 

 

däremot, vilket Örnebring lyfter i artikeln, ställer frågan till journalisterna själva om vad som 

är anledningen till att just nyheter om EU är svårt, är ovanstående anledningar inte den 

primära anledningen till underutvecklingen inom området. Örnebring refererar till en studie 

från 2004 gjord av medieforskaren Julie Firmstone, vars resultat visar att nyckelsvårigheterna 

som journalisterna själva upplever är 1) deadlines som inte passar ett system med långa och 

många processer över tid, 2) tillgängligheten av nyhetsutrymme i medierna samt 3) problem 

med att fånga och bibehålla publikens intresse gällande EU-nyheter. Journalisterna i studien 

uttryckte också överlag att kommunikationen från EU:s institutioner varken är bättre eller 

sämre än vad den är från nationella institutioner. Journalisterna uttryckte också tillit till sin 

egen yrkesskicklighet i att lyckas med att handskas med denna typ av information.
37

 

 I mediebevakningen tenderar stora aktörer inom Europa att få mer plats än 

mindre aktörer. Exempelvis ges ”stora” nationer som Frankrike, Tyskland och Storbritannien 

väldigt stor plats, och de mindre framträdande nationerna hamnar lätt i skym undan. Denna 

spegling som medierna gör, bidrar till att upprätthålla konstruktioner och normer gällande det 

perifera relationssystem som finns inom Europa, menar Örnebring. 

 Men oavsett framställning kommer det nationella perspektivet alltid vara 

dominerande på grund utav att nyhetsproduktionen tar plats i den nationella kontexten och 

hamnar inför den nationella publiken – därför speglar rapporteringen ofta nationella intressen. 

Nyhetsproduktionsprocessen tenderar också att försvåras utav att EU ofta kommunicerar som 

en röst istället för att kommunicera ur det enskilda perspektivet för varje land. 

 Sammanfattningsvis kan man konstatera att ifrågasättandet av en europeisk 

journalistik är viktigt, att detta möjliggör många analytiska nivåer och många empiriska 

aspekter, vilket i sin tur möjliggör att förstå EU-journalistiken på ett djupare plan.
38

 

Örnebrings bidrag till förståelsen om EU-journalistikens problem och möjligheter går hand i 

hand med perspektiven från medieforskaren Palm och frilandsjournalisten Melchior. 

Sammantaget bidrar de till att ge en helhetsbild över EU-journalistikens 

produktionsförhållanden som med fördel kommer användas som en förståelsegrund i 

uppsatsens analysdel.  
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5. Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats utgår ifrån två olika teorifundament som tillsammans bygger uppsatsens 

teoretiska ramverk. Den ena teorin utgår ifrån det journalistiska perspektivet på nyhetsartikeln 

som slutprodukt, där har jag bottnat i nyhetsvärderingsteori. Nyhetsvärdering som 

produktionsprocess kommer i uppsatsens analytiska delar beröras, därför finns ett behov av en 

förklaringsmodell för detta. Den andra byggstenen i mitt teoretiska ramverk är teoretiseringen 

av diskurs. Diskursanalys kan ses som både teori och metod, och kommer i denna uppsats 

tillämpas som båda delarna. Min avsikt med uppsatsen är att analysera EU diskursivt - det är 

metoden. Men detta kräver också en beskrivning av förhållningssättet till diskursbegreppet 

som på många sätt betraktas som diskursteori.
39

 Jag inleder med att diskutera nyhetsvärdering 

och sist men inte minst mitt förhållningssätt till diskurs. 

5.1 Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering är en central del i konstruktionen av nyheter. Nyheter utifrån en politisk 

kommunikativ kontext, eller för den delen nyheter som rör ekonomi och politik, kan placeras i 

kategorin "hårda nyheter", vars krav är att informera snarare än underhålla. Vi kan anta att 

EU-journalistik och nyheter om EU är en del av nyhetsjournalistikens bild av unionens 

placering i politik och samhälle.
40

 Nyhetsvärdering handlar kort och gott om vad som blir en 

nyhet: det vill säga hur nyheter värderas och väljs ut för publicering, och vilka konsekvenser 

detta har för speglingen av verkligheten som förs fram för publiken.
41

 

 Människan ägnar tusentals timmar och minuter på att ta del av medier. Även om 

endast en liten del av denna konsumtion utgörs av nyhetsjournalistik är det just den viktigaste 

källan till människors intag av information om vad som händer i dess omvärld, skriver 

medieforskaren Jesper Strömbäck. Han menar att människor är beroende av 

nyhetsjournalistiken, och därmed utgör den en stor maktfaktor över människors tankar och 

världsbilder. Nyhetsjournalistiken är inte en neutral spegling av verkligheten, Strömbäck 

menar att nyheterna ses som sociala (re)konstruktioner av verkligheten. Nyhetsjournalistiken 

är en stor maktfaktor, men det är närmast en vetenskaplig självklarhet nuförtiden att den inte 

är en spegling av verkligheten utan bidrar till att konstruera den på specifika sätt, skriver 

Strömbäck vidare. Kopplingen mellan verkligheten och den nyhetsmässiga bilden av 
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verkligheten är stark, men präglas och begränsas bland annat av mediernas format. Den 

mediala bilden av verkligheten kommer således alltid vara ofullständig, menar Strömbäck.
42

  

 En studie om nyhetsvärdering och nyhetsurval bland svenska journalister från 

2009 visar att det ofta förekommer skillnader i vad journalisterna anser har betydelse för vad 

som blir en nyhet och vad som faktiskt utgör betydelse för att en händelse blir en nyhet.
43

 

Journalisterna som deltog i studien ansåg att faktorer som att händelsen gör människor 

informerade om missförhållanden i samhället, att den ökar insikter och kunskaper och att 

händelsen ger konsekvenser för människors vardagsliv, borde ha störst betydelse för vad som 

blir en nyhet. Strömbäck återger från studien att vad man kan visa på är att de faktorer som 

anses ha störst faktisk betydelse för vad som blir en nyhet är att händelsen har stort 

sensationellt, dramaturgiskt och exklusivt värde. Det leder oss in på vad Strömbäck kallar två 

"styrfält" när det gäller nyhetsvärdering: intresse och betydelse.
44

  

 Ett styrfält av intresse bygger på föreställningar om vad publiken förmodas vilja 

ha för nyheter, med andra ord vad medierna tror att publiken tycker är intressant. Detta styrs i 

hög grad av marknaden där efterfrågan är det som gäller. Medierna tillhandahåller det 

publiken efterfrågar och är intresserade utav. Ett styrfält grundat i betydelse handlar om 

föreställningar om vad publiken bör ta del utav, det vill säga vad medierna anser att publiken 

ska ha tillgång till för information. Strömbäck återger Bengt Johanssons resonemang om att 

detta styrfält kan vara normativt och ideologiskt färgat. Man kan även se marknadsmässiga 

skäl här menar Strömbäck, eftersom det är utbudet som styr efterfrågan. Men här återfinns 

också det välkända resonemanget om att mediernas uppgift är att ge medborgarna all 

nödvändig information så att de självständigt och fritt kan bilda sig en egen uppfattning om 

verkligheten, även om medborgarna egentligen är intresserade av att ta del av annat medialt 

innehåll. Båda styrfälten hänger samman med de klassiska kriterierna för vad som blir en 

nyhet, det handlar om närhet i tid, kultur och rum, geografiskt och socialt sammanhang, 

händelsens dramaturgiska upplägg bland annat - med andra ord: klassiska 

nyhetsvärderingskriterier. Det finns ett flertal klassiska teorimodeller för vad som är viktiga 

nyhetsvärderingskriterier, här finner vi bland annat modeller som Galtung & Ruge (1965), 
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Henk Prakke (1969)
45

 och Hvitfelt (1985) skapat. Det finns skillnader mellan dessa 

teorimodeller, men framförallt likheter skriver Strömbäck. Ju mer av 

nyhetsvärderingskriterierna en potentiell nyhet innehåller, desto större sannolikhet är det att 

det blir en nyhet utav det som hamnar i medialt fokus. Nyhetsvärderingskriterierna behöver 

inte alltid vara bedömda objektivt, de anpassas efter mediernas behov.  

 Det finns en obalans mellan mängden information och människors 

uppmärksamhet. För att hantera mängden information och även göra denna lockande för 

publiken har medierna utvecklat berättartekniker, vilka ses som en naturlig del av 

medielogiken. Det handlar om att förenkla, stereotypisera, konkretisera, personifiera, 

polarisera och intensifiera informationen. Strömbäck skriver "[J]u mer en nyhet kan formas 

journalistiskt med hjälp av dessa berättartekniker, desto större är sannolikheten att den ska bli 

en del av det slutgiltiga nyhetsurvalet".
46

 Medieforskaren Marina Ghersetti för ett liknande 

resonemang när hon menar att nyhetsförmedling handlar om att bevaka och fånga, för att 

sedan förpacka nyheten på ett intressant och begripligt sätt till en så liten kostnad som möjligt. 

Detta gör att man anpassar det redaktionella arbetet till mallar och praxis för hur man skall gå 

tillväga i nyhetsarbetet, vilket gör att arbetsprocessen ser likadan ut oavsett nyhetsmedium.
 47

 Det är en självklarhet att medierna förenklar, skriver Strömbäck, eftersom 

medierna har ett begränsat utrymme för att framföra nyheter och verkligheten saknar denna 

begränsning. Men det finns kritik mot denna förenkling - om medierna förenklar för mycket 

förloras kopplingen till det som egentligen är verkligheten. Någonstans måste en gräns för 

förenkling dras, men det är svårt att dra den gränsen skriver Strömbäck.
48

  

 Sammanfattningsvis kan konstateras att nyhetsjournalistiken inte är en neutral 

spegelbild av samhället, vilket beror på att mediernas format är begränsande, samtidigt som 

verkligheten är obegränsad, medierna tävlar om människors uppmärksamhet och medierna har 

begränsade resurser. Strömbäck beskriver att resultatet av detta är att "det alltid finns ett 

avstånd mellan verkligheten och mediernas bild utav den", och vidare är frågan hur stort detta 

avstånd är. Avståndet växer i takt med ett allt snabbare nyhetsflöde, förändrade 

förutsättningar för redaktioner och produktionsprocesser samt en ökad kommersialisering och 

en minskad tro på objektiv journalistik. Detta tyder på att medierna i allt större utsträckning 

                                                 
45

 Strömbäck nämner inte Prakkes modell i detta sammanhang, men denna finns refererad till i liknande 

sammanhang av Wadbring. I  & Weibull. L (2014) Massmedier - nya villkor för press, radio och tv i det nya 

medielandskapet, uppl. 11, Ekerlinds förlag, Stockholm, s. 282 
46

 Strömbäck, J (2014)a.a. s.165 
47

 Ghersetti, M ur Nord, L och Strömbäck, J (Red.) (2012) Medierna och demokratin, uppl. 2:3, Studentlitteratur 

, Lund, s 205-225 
48

 Strömbäck, J (2014)a.a. s.165-167 



16 

 

anpassar sig efter sin publik och journalistiken efter det formatet samt att det ska vara billigt 

att producera och bevaka nyheter.
49

   

5.3 Diskurs och kritisk diskursanalys - ett förhållningssätt  

I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkande och bör ses tillsammans, men man 

måste också kunna dela upp de grundläggande filosofiska antagandena för att kunna tillämpa 

diskursanalysen som metod.
50

 Genom att dela upp diskursanalysens teoretiska utgångspunkter 

och tillika metod, är min förhoppning att denna inledande del till kritisk diskursanalys ska 

reda ut diskursbegreppets samt diskursanalysens innebörd för uppsatsens fortsatta förståelse 

och tillämpning av Norman Faircloughs kritiskt diskursanalytiska metod.  

 Termen 'diskurs' används på ett flertal sätt i olika forskningsfält, vilket ger 

flertalet analysmodeller. Norman Fairclough (vars syn på diskurs är central i denna uppsats 

och vidare kommer beskrivas mer ingående nedan) definierar 'diskurs' som användning av 

språket som en form av social praktik, och diskursanalys är analys av hur texter fungerar i en 

sociokulturell praktik
51

. Andreas Widholm konstaterar i sin avhandling Europe in Transition - 

Transnational Television News and European Identity från 2011, att en central aspekt binder 

samman olika versioner av diskursanalyser – förståelsen av att språk, identitet och sociala 

relationer inte går att separera från människans sätt att använda språket.
52

 Diskurs handlar om 

gränsdragningar – diskurs är både socialt konstitutivt och socialt format. Det utgör och 

konstruerar situationer, föremål för kunskap och sociala identiteter mellan människor och 

grupper av människor. Diskurs är konstitutivt dels eftersom det bidrar till att reproducera ett 

socialt status quo, men också bidrar till att omvandla den.
53

  

 De flesta diskursanalytiska metoder har ett socialkonstruktionistiskt ramverk, så 

även denna uppsats. Widholm beskriver socialkonstruktionismen som en slags "paraplyterm" 

för ett vitt spektra av teorier om kultur och samhälle, där diskursanalys är ett av de mest 

använda tillvägagångssätten för att analysera detta. Utifrån det analyserar man samhället med 

synsättet att samhället har vissa regler och konstruktioner som är socialt inbäddade i vårt sätt 

att se, känna och förstå vår verklighet genom vårt sätt att använda språket.
54

  

 Diskursanalys utgör ett bra verktyg för att analysera och bredda ett 
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forskningsområde genom språk- eller textanalys.
55

 Diskursanalys fokuserar på föreställningen 

om att människans uppfattningar kan ges en mer produktiv roll i läran om hur samhället 

fungerar. Dessa idéer och uppfattningar förutsätter en viss typ av språk, och det ger en 

förordad strukturering av det sociala samhället – och därigenom verkligheten. Göran 

Bergström och Kristina Boréus menar att diskursanalys ger möjlighet till att undersöka 

samhällets skiftningar, med språket som huvudobjekt. Språket anger inte den rätta bilden utav 

verkligheten eftersom det också är socialt konstituerat, däremot blir det den direkta orsaken 

att språket bidrar till att forma verkligheten, eller i alla fall uppfattningen av den. Oavsett 

inriktning på diskursanalys, är språket centralt, och därmed språkanvändningen.
56

 

 De frågor jag ställer till mitt material, och som gör anspråk på detta omfattande 

diskursteoripaket, är; vad finner vi i det journalistiska språket om EU och vilken 

verklighetsbild av EU tenderar det att generera? Detta journalistiska språk är förstås 

sammanlänkat med det svenska språket generellt och med det teckensystem det bygger på. 

Enligt Bergström och Boréus finns två huvudfunktioner med språket 1) språket uttrycker 

tankar och idéer och författaren till en text kan använda språket för att reflektera, analysera 

och uttrycka sina åsikter vilket ger texten en innebördsaspekt samt 2) vi använder språket i 

relation med andra, för att uttrycka en viss åsikt etc., därför blir språket även en handling 

vilket ger texten en interpersonell aspekt.
57

 Med andra ord, journalisternas språk i 

nyhetsartiklar är en produkt av en specifik skribents språkanvändning och förståelse men blir 

också en social angelägenhet när dessa når ett publikt sammanhang. 

 En huvudperson i det diskursanalytiska fältet är Norman Fairclough. Fairclough 

inspirerades av Foucault, när han pekar på två definitioner av diskurs: den ena dominerande 

inom lingvistik, där definieras diskurs som social aktion och interaktion, människor 

interagerar med varandra i sociala situationer. Det andra definitionssättet ser diskurs som en 

social konstruktion av verkligheten, en slags form av kunskap.
58

 Diskurser blir 

kunskapsproducerande praktiker, där diskurser är ett sätt att referera till eller konstruera 

kunskap om ett speciellt ämne genom ett visst språk, vilket involverar ett kluster av idéer, 

bilder och praktiker. Foucault själv förklarade sin syn på diskurs som hur ett visst påstående 

blir möjligt och hur detta påstående föredras före andra. Enligt honom är diskurser på detta 

sätt kroppar av kunskap som definierar uttalade eller ej uttalande aspekter av det sociala livet, 
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vilket också pekar ut vissa aspekter av social auktoritet – makt.
59

 En kritisk diskursanalys 

enligt Fairclough ser diskurs (användningen av språket i text och talform) som en social 

praktik. Genom att beskriva diskurs som en social praktik inkluderar det den dialektiska 

relationen mellan en viss diskursiv händelse och situationen, institutionen och den sociala 

strukturen som omgärdar den. Den diskursiva händelsen kommer alltid vara formad av dessa, 

men formar dem i gengäld också. Detta leder till att 'diskurs' inte kan definieras utifrån att 

vara ett objekt, och det är också svårt att definiera begreppet diskurs eftersom diskurs hela 

tiden skapas av sociala praktiker genom diskursiva praktiker som är påverkade av sociala 

praktiker, och tvärt om.
60

 

 Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen som forskningsmetod inte 

bara kan utgå från en teoretisering av diskurs, den måste också bygga på andra relevanta 

teorier. Det kan t ex vara utifrån ämnesområde såsom politiska teorier eller medieteorier. 

Analysen kan bygga på att man vill undersöka diskurser, men dessa kan aldrig ses isolerade, 

de måste alltid ses i relation till andra forskningsobjekt. Till exempel: analysen av ämnet "EU-

journalistik" kan inkludera teorier om hur EU-nyheter blir till eller hur de läses och uppfattas, 

och detta sammantaget kan påverkas av och påverka den sociala praktik som allt tillsammans 

är en del av. Att föra samman olika teorier för att konstruera ett tvärvetenskapligt 

forskningsobjekt ger upphov till frågor mellan den kritiska diskursanalysen och teorin, skriver 

Fairclough.
61

   

5.3.1 Diskurs, ideologi och nyheter  

Kritisk diskursanalys enligt Fairclough är ett sätt att gifta ihop en lingvistisk textanalys med 

en social teori om språket i politiska och ideologiska processer. Att göra en koppling till en 

sociologisk process i språket är viktigt för att kunna se länken mellan diskurs, ideologi, makt 

och samhälle, vilket är karaktäristiskt för en kritisk diskursanalys som strävar efter det 

samhällskritiska perspektivet.
62

 

 "En ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller 

övertygelse om någonting" skriver medieforskaren Peter Berglez när han tar utgångspunkt i 

ett ideologikritiskt förhållningssätt till diskurs och mediesystem.
63

 Ett primärt förhållningssätt 
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till diskurs enligt Fairclough är att diskurs fungerar ideologiskt.
64

 Diskursiva praktiker bidrar 

till att skapa och producera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, t ex mellan 

kvinnor och män, expert eller lekman. Dessa effekter ses som ideologiska effekter. Detta 

bottnar i en föreställning om att (ideologisk) makt är något som skapar agenter och subjekt, 

och samtidigt handlar ideologi om att en viss social grupp kan ställas framför andra. 

Ideologibegreppet kan också riktas mot de diskursiva praktiker som skapar världsbilder och 

mot den roll som dessa diskursiva konstruktioner spelar i framforslandet av sociala gruppers 

intressen. Den kritiska diskursanalysen ses som kritisk eftersom den ser som sin uppgift att 

undersöka diskursiva praktikers sociala roll i upprättandet av den sociala värld och i de 

sociala relationer som innebär ojämlika maktförhållanden.
65

  

 Detta inbringar frågor om maktrelationer och ideologisk kontext, t ex hur 

diskurser upprätthåller en viss verklighetsuppfattning. Roger Fowler som specifikt undersökt 

nyhetspressens förhållande till ideologi, menar att här blir frågor om språkets (explicita eller 

implicita) ideologi centrala: ur vems perspektiv beskrivs verkligheten? Kan det som 

rapporteras i nyheterna tänkas relatera till en ideologi som representerar ett speciellt 

förhållningssätt?
66

 Genom att ställa dessa frågor till texten är ett ideologikritiskt 

förhållningssätt tillämpat. Den kritiska diskursanalysen strävar efter att lyfta upp omedvetna 

sociokulturella processer till ytan, varför är texten som den är, kunde den varit uppbyggd på 

något annat sätt? För att besvara dessa frågor kan vi analysera nyhetsdiskursens ideologi - 

förekommer det några explicita eller implicita meningar, värderingar och åsikter?
67

 Dessa kan 

i sig vara inbakade i en sociokulturellt etablerad diskurs, som med ett otränat öga kan 

uppfattas som neutralt, trots de värderingar och ideologier som finns inbäddade i diskursen.
68

 Berglez menar att händelser som formuleras via medier och journalistik 

(tidningar, radio, tv etc.) uppfattas "inte enbart som information utan som sociala handlingar: 

när medierna rapporterar sina nyheter "görs" något med samhället"
69

. Här ryms frågor som ur 

vems perspektiv vi ser verkligheten, och varför medierna ser ut som de gör, frågor man 

kritiskt kan ställa till den rådande mediediskursen. Analys av nyheters ideologi börjar i analys 

av språkanvändningen (diskurs) och hur vi med hjälp av dessa konstruerar bilder av världen 

och verkligheten.
70

 Ideologibegreppet är som sagt en central del i den kritiska 
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diskursanalysen, vars mål kan beskrivas som att avslöja ideologins dolda budskap i en 

nyhetstext (ovan beskrivet enligt Fowler som "inbäddade i diskursen"). Ideologikritiska 

studier av medier och nyheter tar ofta avstamp i att de rymmer en dramatisk historia. Berglez 

beskriver det som "de har tillkommit på grund av resultatet av en politisk eller ekonomisk 

motsättning där någon i slutändan har vunnit". Vardagsnyheterna ger oss information om A (t 

ex EU-beslutet om barnmat går igenom) och B (t ex detta slår ut tidigare nationella 

bestämmelser om barnmat). Det ideologikritiska är inte att utreda om det ena eller andra är 

sant eller inte, det är snarare intressant att se hur A och B hålls isär av medierna. Analys av 

nyheters ideologi inkluderar att analysera språkanvändningen (diskurs) och hur vi med hjälp 

av denna skapar verkligheten och samhället.
71

 

 Fowler menar att språket i nyhetstexter kan bidra till att reproducera 

beskrivningen av samhället ideologiskt. Det står då klart att kulturella och ekonomiska 

förutsättningar för pressen påverkar hur de reproducerar ideologi. Möjligheten för pressen 

(tidningarna) att nå ut till tusentals människor varje dag gör också att de utgör människors 

största dagliga konsumtion av diskurser. Det ger tidningen och diskursen ideologisk vikt. Om 

människor bygger sin nyhetskonsumtion på den idealbild av världen som speglas i nyheterna, 

blir det också grunden för människors uppfattning av världen. Fowler menar att ideologier 

redan är inpräntade i tillgängliga diskurser. Journalistiken har en vana av att välja att forma 

texten utifrån den diskurs som redan finns tillgänglig i medierna, i tidigare texter. 

Journalisterna konstituerar då den rådande diskursen som redan finns, samtidigt som de själva 

är konstituerade av diskursen. Diskurser är också redan från början socialt och institutionellt 

ideologiska menar Fowler.
72

  

 Givet detta jag sagt om språk, text och diskurs kommer jag att applicera detta i 

min metod och i analys av mitt empiriska material. Uppsatsen tar alltså utgångspunkt i den 

här typen av diskursorienterad förståelse av journalistikens roll och praxis, som är direkt eller 

indirekt beroende av ideologiska överväganden. Den använder också diskurs i metodologisk 

mening, som ett specifikt analytiskt förfarande. I följande kapitel beskriver jag närmare hur.  

6. Metod 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologiska utgångspunkter – en kritisk diskursanalys 

enligt Faircloughs tredimensionella modell. Jag kommer inleda kapitlet med en beskrivning 

av de avgränsningar som genomförts gällande insamlandet av det empiriska materialet. Sedan 
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följer en kort beskrivning av Faircloughs modell, vart efter jag går igenom de olika 

analysstegen för att redovisa hur jag valt att tillämpa dessa.  

6.1 Material och avgränsningar  

Jag har inriktat mig på att undersöka dagstidningar som nyhetsmedium och koncentrerat mig 

på två av Sveriges största dagstidningar. Jag valde att analysera artiklar i form av nyhetstexter 

eftersom det lämpar sig bra för min diskursanalytiska metod, eftersom nyhetstexter är en 

produkt av samhället och som även påverkar samhället. För att låna John E. Richardsons ord 

som menar att Faircloughs modell för kritisk diskursanalys av nyhetstexter är väl grundad: 

"the idea that newspapers are the product of specific social circumstances and that, in turn, the 

news can have social effects are commonsense assumptions."
73

 Detta anspelar även på 

Faircloughs sätt att definiera diskurs som en cirkulär process, där sociala praktiker påverkar 

texter via den kontext och sammanhang som denna är producerade i, detta påverkar texten 

eftersom den influeras utav samhället och texten skapar också ett perspektiv på samhället för 

den som konsumerar texten.
74

  

 Jag har avsiktligt valt bort ett angreppssätt som syftar till jämförelse över tid, det 

är samtida diskursfenomen som står i fokus. Diskursanalysen möjliggör dock jämförelse av 

diskursers förändring i processer och historisk kontext, vilket jag då valde bort för att fokusera 

på hur diskurser i nyhetstexter om EU konstrueras, reproduceras och används i en samtida 

EU-journalistik. I kapitlet som följer kommer jag inledningsvis att presentera avgränsningarna 

för uppsatsens empiriska forskningsmaterial – nyhetstexterna – för att sedan presentera de 

tidningar som det empiriska materialet har excerperats ur. För sammanfogad lista över 

samtliga artiklar och dess numrering hänvisar jag till uppsatsens bilaga 1, se rubrik 10.1. 

Samtliga artiklar som är analyserade i uppsatsen finns även bifogade som bilagor, se rubrik 

10.2.   

6.1 De undersökta nyhetstexterna  

Nyhetstexterna är insamlade från tidsperioden 2015-12-01 till 2016-04-01 och har sökts fram 

genom sökverktyget Retriever Mediearkiv, totalt har 10 artiklar valts ut. Urvalskriterierna i 

sökverktyget har varit svensk tryckt press från de svenska morgontidningarna Dagens Nyheter 

(DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Med dessa premisser som utgångspunkt är artiklarna 

valda utifrån följande ämneskategorier: jordbruk, energi, livsmedel, media och mänskliga 

rättigheter. Kategorierna i sig är uppställda utifrån Europeiska unionens svenska samlingssida 
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för EU:s institutioner där information om unionens arbete finns samlat.
75

 Kategorierna är 

inspirerade att matcha de huvudsakliga politiska arbetsområden som EU:s institutioner arbetar 

med, och min hypotes är att dessa kommer att visa på en diskursiv spridning i EU-nyheter 

inom olika områden. Artiklarna har utifrån en söksträng anpassad till ämneskategorin valts ut 

efter relevans för ämnet rörande EU och given kategori. Exempel på söksträng som används 

är EU AND jord* AND jordbruk*.  

 Rubriken har varit avgörande för hur texterna valts ut, då rubrikinnehållets 

direkta koppling till EU har varit ett kriterium för att artikeln ska väljas ut. Därefter har 

brödtextens övergripliga överensstämmelse med ämneskategorin bedömts efter relevans, här 

har det huvudsakliga temat i texten klassats som samstämmigt med ämneskategorin. 

Texternas teman varierar beroende på ämneskategori som varit en del i urvalet. De artiklar 

som ingår i materialet har följande gemensamt:  

1) Artikeln behandlar EU och ämnen som rör EU 

2) Artikeln rör EU, EU och Sverige eller något av EU:s medlemsländer 

3) Artikeln rör ämnen som berör EU eller relationer med EU utanför EU:s gränser.  

 Artiklarna är av varierande längd och olika författare, varav tre kortare artiklar 

är från nyhetsbyråer.  De valda artiklarna är nyhetstexter, med andra ord har texttyper som 

opinionsmaterial, reportage, halvreportage och kortare notiser valts bort. Syftet med detta är 

att endast fokusera nyhetstext, och det som klassificeras som "hårda nyheter". Att artiklarna är 

av olika längt bedöms inte vara till last för analysen, då längden inte har betydelse för bäring 

av diskursiva element. De tre texter (artikel 2, 5 och 9) som baseras på nyhetsbyråmaterial har 

tagits med av den anledningen att denna typ av material också ingår i den journalistiska 

professionen, vilken kommer problematiseras och diskuteras vidare i analysen (se vidare s. 

39). Vinjetteringen på artiklarna varierar mellan utrikes, ekonomi och nyheter. Artiklarna kan 

vara hämtade från en tid då en viss specifik händelse som rör EU påverkar den normala 

nyhetsbevakningen och därigenom ges mer dignitet genom nyhetsvärderingskriterierna, så 

som ett toppmöte eller en skandal. Detta har inte varit ett urvalskriterium jag tagit hänsyn till i 

mitt urval, och det totala urvalet av artiklar visar endast på denna företeelse i ett fåtal fall, och 

händelsen som påverkar gäller FN:s klimatmöte i Paris 2015. Det rör alltså inte EU direkt, 

snarare indirekt. Det skall dock tilläggas att detta kan ha påverkat nyhetsvärderingen av EU-

nyheter kopplade till FN-mötet.  
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6.2 De undersökta tidningarna 

De undersökta tidningarna är oberoende liberala Dagens Nyheter och obundet moderata 

Svenska Dagbladet.  Dessa två utgör, sett till daglig upplaga, Sveriges största dagstidningar 

med rikstäckande spridning
76

 och är anledning till att jag valt mitt material från dessa.  

 Dagens Nyheter (DN) är en av Sveriges större dagliga morgontidningar med en 

tryckt upplaga på 282 800 ex/dag (2013). 97 procent är prenumererad upplaga och övriga tre 

procent lösnummer. DN ingick tidigare i Mariebergkoncernen, men efter att Bonnier köpt 

samtliga aktier i Marieberg år 1998 ägs DN utav Bonnierkoncernen. Tidningen ges ut i två 

editioner, en i Stockholm och Mälardalen och en i övriga Sverige.
77

 DN grundades 1864 av 

Rudolf Wall, då med ett utpräglat liberalt förhållningssätt. År 1998 bytte tidningen till 

beteckningen oberoende liberal, på ledarplats är tidningen liberal. DN:s framtida utveckling 

grundas i tidningens öppna inställning till nya produktions- och redigeringsmöjligheter. År 

2013 slutade DN helt att redovisa sina upplagesiffror.
78

 Nuvarande ansvarig utgivare och 

chefredaktör för DN är Peter Wolodarski
79

. Tidningen ges sedan år 2004 ut helt i 

tabloidformat.
80

  

 Svenska Dagbladet (SvD) är en av Sveriges större dagliga morgontidningar med 

en tryckt upplaga på 158 500 ex/dag (2014).
81

 Aktiemajoriteten i SvD ägdes tidigare av 

Wallenbergsgruppen, år 1998 köptes majoriteten av det norska medieföretaget Schibsted
82

. 

SvD är obunden moderat, på ledarplats obunden moderat med värdegrund i liberalism och 

konservatism.
83

 Tidningen grundades 1884 som "ett organ för unionsfientliga och tullvänliga 

krafter" enligt Nationalencyklopedin. 1897 omstrukturerades SvD med ekonomiskt stöd från 

Ernest Thiel, och Helmer Key utsågs till chefredaktör. SvD har sedan år 2000 haft två 

chefredaktörer, en för den politiska redaktionen och en för den allmänna redaktionen. 

Nuvarande chefredaktör för den politiska redaktionen är Tove Lifvendahl och nuvarande 
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chefredaktör för den allmänna redaktionen och ansvarig utgivare är Fredric Karén. Tidningen 

ges sedan år 2000 helt ut i tabloidformat
84

.  

6.2 Faircloughs tredimensionella modell  

I en diskursanalys enligt Fairclough bör man analysera den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är den text som är föremål för analys.
85

 De 

diskurser och genrer som uttalas tillsammans för att producera en text och som textmottagaren 

bygger sin tolkning av texten på, har en bestämd lingvistisk uppbyggnad som formar både 

produktionen och konsumtionen av texten. En kommunikativ händelse måste därför 

analyseras enligt följande (beskrivet med Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensens 

sammanfattning som följer Faircloughs modell):  

- Den lingvistiska uppbyggnaden (textnivå).  

- Hur diskurser och genrer artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten 

(diskurspraktik)  

- På vilket sätt den diskursiva praktiken reproducerar eller konstituerar den rådande 

diskursordningen och vilka konsekvenser det ger för den bredare sociala praktiken (social 

praktiknivå).
86

  

Den kommunikativa händelsen analyseras i tre nivåer genom en textuell analys (man 

undersöker textens egenskaper), en analys av diskurspraktiken (man analyserar de 

konsumtions- och produktionsprocesser som texten är en del av) och en analys av 

sociokulturell praktik (man tittar på det bredare sociala sammanhang som den kommunikativa 

händelsen är en del av). Detta utgör Faircloughs tredimensionella metod för kritisk 

diskursanalys av en kommunikativ händelse och det är också den jag kommer att göra bruk av 

i min analys.
87

 Det är viktigt att se hela analysen som en helhet, inte som en procedur med 

insamling av fakta. Alla delar går naturligtvis in i varandra och bör ses som en 

diskursanalytisk process.
88

  

6.2.1 Textnivå 

Denna analys är traditionellt lingvistisk, forskaren studerar textens uppbyggnad i form av 

ordval, semantik och grammatik, och inkluderar även att analysera det som kunde varit en del 
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av texten men inte är det.
89

 Det finns många sätt att analytiskt angripa textnivån. I min analys 

av den textuella nivån har transitivitet och modalitet undersökts, vilka är två väl använda 

grammatiska element i Faircloughs kritiska diskursanalys.
90

 Transitivitet används när man 

analyserar hur processer i en text sammankopplas med subjekt och objekt, vilket enkelt kan 

uttryckas som hur människors och händelser/handlingar framställs i en text.
91

 

Transitivitetbegreppet ger möjligheten att undersöka ur vilket perspektiv ett händelseförlopp 

eller skeende beskrivs. En handling ger någon aktör ansvar för denna, en händelse sker utan 

att en aktör tillskrivs ansvar.
92

 Transitivitet i en text förstås bäst utifrån antagandet att språket 

representerar resultatet av de val journalisten har gjort. Journalisters språk är begränsade av 

den publiceringsform och medietyp de agerar inom, men det är också den begränsningen som 

är en del av byggandet av människors uppfattning av världen och samhället. Transitivitet 

tillåter val och varje process som inkluderar val i nyhetsmedia kan vara ideologiskt färgade i 

sin framställning menar exempelvis Martin Conboy som också utgår från Fairclough.
93

 

Modalitet kan ses som en 'attityd' eller 'kommentar' som uppenbart skrivs ut av textförfattaren, 

som antingen kan vara ett implicit eller explicit ställningstagande. Modalitet kan undersökas 

på flera sätt, bland annat i termen sanning. Sanningsmodalitet varierar, det kan gå från absolut 

sanning till mindre säker sanning, till exempel: "Socialdemokraterna kommer inte att bygga 

sin vårbudget på..." eller "det bästa för kommunen kan vara att driva tillbaka förslaget".
94

 

Medierna använder modalitet i hänvisandet till sanning i stor utsträckning då journalistens 

tolkningar framställs som fakta. Exempelvis skrivs oftare "den är farlig" än "vi anser att den 

är farlig".
95

 Textanalysen undersöker också hur mediespråket har en ideologisk koppling, t ex 

varför utelämnas en aktör i vissa fall och i andra inte?
96

 Mediespråket får en ideologisk 

innebörd genom olika sätt att representera världen. Genom att undersöka specifikt transitivitet 

och modalitet i texten finns en möjlighet att utreda om texten innehåller diskursiva 

ideologiska processer.
97

 Med ideologi avser jag inte större politiskt orienterade -ismer utan 

den mer grundläggande process av val som en skribent gör och som får en text att 

representera ett visst utsnitt av en komplex verklighet. Detta har jag berört i avsnitt 6.3.1. och 
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återkommer till detta nedan i analysen med början på sida 33, där resonemanget 

vidareutvecklas.  

6.2.2 Diskurspraktiknivå 

Diskurspraktiken analyserar de produktions- och konsumtionsprocesser som texten befinner 

sig inom (hur EU-nyheten produceras och konsumeras). Diskurspraktiken befinner sig mellan 

text och social praktik, den medierar mellan dem.
 
Genom diskursiva praktiker där texten 

produceras och konsumeras, formar texten och formas texten av den sociala praktiken.
 98

 

Fairclough menar att produktionen av en medietext alltid är ett led i institutionella rutiner, val 

och processer - texten transformeras. Transformationen kan bestå av institutionella processer 

och diskursiva processer.
99

 Textproduktionen är en kollektiv process: journalisten, redaktören 

och annan involverad teknisk och redaktionell personal jobbar tillsammans. Även en ökande 

användning av källmaterial som kommer från nyhetsbyråer påverkar texten, en given 

berättelse kan genomgå samma process på flera redaktioner innan den publiceras i tidningen. 

Tidningens (mediets) ekonomi spelar också roll för produktions- och 

konsumtionsprocesserna, exempelvis hur ägarförhållandena ser ut eller hur mediet är driven 

av kommersiella syften. Det kan också handla om vilket mål mediet har; om det är "god 

journalistik" man vill publicera, eller hur det demokratiska idealet ser ut. Språket i texten kan 

fylla en ideologisk funktion, i bemärkelsen att påverka i en viss politisk riktning eller 

representera ett visst perspektiv på verkligheten. Det kan också fylla en mer neutral 

demokratisk funktion då kommunikationen från tidningen och framställningen (som kan 

innebära att göra svårbegripliga händelser lättförståeliga) av texten gör det lättare för läsaren 

att tillgodose sig viktig information.
100

 
 
I min undersökning är mediernas 

produktionsprocesser de centrala delarna i den diskursiva praktiken, när jag avser koppla detta 

till produktionsresurser och produktionsprocessen bakom hur en EU-nyhet blir till.  Här 

analyseras även diskursordningen - hur struktureras den av genrer och diskurser?
 101

 

Medievärlden består av flera sammanhängande diskursordningar. I följande betraktas EU-

journalistiken som en diskursordning, även om detta är en stark precisering av 

diskursordningens sammansättning. Diskurspraktiken belyser även intertextualitet, vilka 

element från andra diskurser respektive kommunikativa händelser som texten bygger på
102

, i 
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denna uppsats kommer dock huvudfokus ligga på diskursordningen även om intertextualitet 

finns närvarande. 

6.2.3 Sociokulturell nivå  

Den kommunikativa händelsen (texten som är föremål för analys) sätts här in i ett bredare 

socialt sammanhang, en social kontext. Här undersöks politiska, sociala och ideologiska 

aspekter och konsekvenser av de diskursiva praktikerna
103

. Texten kan ses  som en 

manifestation av sociala praktiker och dessa ingår i en större struktur.  Här analyseras även 

diskursordningen och diskursordningens konstruktion utreds genom att sätta texten och den 

diskursiva praktiken i relation till andra diskurser. Varje kommunikativ händelse kan ses som 

en social praktik eftersom den reproducerar eller agiterar mot diskursordningen.
104

  Den 

sociala praktiken kan beskrivas som en ideologisk nivå, där både diskurspraktik och 

textpraktik ingår. Det är genom detta steg som diskursanalysen blir en kritisk diskursanalys.
105

 

Analysen av den sociokulturella praktiken blir i denna uppsats selektiv
106

, eftersom jag inte 

kan skriva som en person som kan allt om den samhälleliga kontext som EU-journalistiken är 

en del av. I denna uppsats behandlas den sociala praktiken sociala praktiken som en praktik 

som samverkar med den större samhälleliga kontexten.  

 Fairclough menar, inspirerat av Habermas resonemang, att man kan se media 

som en effektiv politisk offentlig sfär – en plats för debatt och diskussion av politiska ämnen 

men som samtidigt är påverkad framför allt av en ständig kommersialiseringsprocess. Under 

de senaste årtiondena kan vi se en ökad grad av kommersialisering i medievärlden. Habermas 

hänvisar till en allt mer, vad han kallar, re-feodaliserad bild av en  medialiserad offentlig sfär, 

där publiken blir åskådare snarare än deltagare, och blir adresserade som konsumenter (av 

medias underhållning) snarare än medborgare. Fairclough argumenterar dock för att man även 

kan se att den medialiserade offentliga sfären blir större i och med tillgängligheten av 

information.
107

 

 En stor del av en medieanalys kan ses utifrån att media har en 

informationsorienterad aspekt, eftersom medier är en stor tillgång för information för väldigt 

många människor. Här kommer den ideologiska aspekten in, eftersom valen av vilken 

information som når offentligheten när/var/hur kan vara ideologiskt färgade – mediediskursen 

får en ideologisk effekt. Vilka intressen som speglas i media kan bygga på en direkt konflikt 
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mellan det "mainstreammedia" rapporterar och det landets styrande ledning vill få ut. Mediala 

texter behöver ideologiska funktioner eftersom de fungerar socialt, men de fungerar samtidigt 

som en underhållande verksamhet som är designad för att hålla människor informerade och 

socialt uppdaterade.
108

  

 I nästa steg i uppsatsen kommer den metodram som ovan är uppställd tillämpas. 

Som grund för analysen ligger först textanalysen, det språkliga sättet för att beskriva 

nyhetshändelsen och hur betydelsen av detta framkommer - hur diskurser förverkligas 

textuellt
109

. I den diskursiva praktikens analys har tonvikt lagts på produktionsprocesser och 

inte konsumtionsprocesser. Sedan kopplas de två analyserna till social praktik – EU-artiklarna 

sätts in i ett större system med samhällelig koppling till EU och rapportering om EU. 

6.3 Reliabilitet och validitet  

Denna uppsats har haft för avsikt att använda en kritisk diskursanalys á la Faircloughs modell 

som metodologisk utgångspunkt. Uppsatsen har också haft för avsikt att använda 

diskursbegreppet teoretiskt, med utgångspunkt i att diskurs fungerar ideologiskt. Vid detta 

angreppssätt av materialet fodras att det finns en balans mellan teori och metod, mellan de 

övergripande idéerna och språkanalysen - annars finns det risk att teorin tar över och 

forskningen blir snedvriden. Forskningen får inte tas över av de egna föreställningarna om 

vad man ser och inte ser i materialet.
110

 Min strävan i detta arbete har varit att det teoretiska 

ramverket skall fungera som ett sätt att orientera mig in i materialet, och inte som ett sätt att 

bekräfta mina egna förutfattade meningar. Teorin, likväl som metoden, har varit ett sätt för 

mig att ställa relevanta frågor till texten. Det teoretiska ramverket har också inneburit en 

större möjlighet till att kunna gå utanför enbart språkanalysens gränser och se relationen 

mellan texten, ideologin och samhället.  

 I en diskursanalys, en kvalitativ metod, är forskningen utelämnad till forskarens 

egen tolkning.
111

 Reliabiliteten blir då en aning ifrågasatt, även om väl utvecklade 

analysverktyg ökar intersubjektiviteten (om något är vetbart eller inte). Jag har valt att vara 

öppen med hur mina valda analysverktyg tillämpas, därmed kan sägas att reliabiliteten ökar 

något i min diskursanalytiska studie. Diskursanalysen är anpassad efter forskarens valda 

begreppsanvändning (för att se denna uppsats begreppsanvändning, läs mer under avsnitt 2.2) 

och den forskningsfråga som ställts. Detta innebär ett reliabilitetsproblem i den mån att den 
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som avser undersöka detta bör ha goda kunskaper i diskursanalysens verktygslåda för att 

förstå vad som är valt respektive inte valt i undersökningen.
112

  

 Validiteten bestäms utifrån hur väl undersökningen har lyckats med att besvara 

frågeställningen. I en tolkande och analyserande uppsats är det viktigt att vara transparent i 

hur tillvägagångssättet för att uppnå gällande resultat har fortskridigt. Min egen bedömning är 

att transparensen är stor i mitt arbete, med utgångspunkt i redovisning av den anpassade 

metoden och angreppssättet i min analys som slutligen pekar på ett resultat. I en 

tolkningsdriven analys är det dock svårt att testa reliabiliteten på det sättet att analysen ska 

vara så väl underbyggd att en annan person ska kunna genomföra studien med samma 

tillvägagångssätt och samma reslutat. Det är ett ouppnåeligt ideal, men med stöd av att 

forskningen är transparent och väl argumenterad hoppas jag kunna visa på hur uppsatsens 

forskning är genomförd så pass att den räknas som trovärdig. Mina tolkningar av de skriftliga 

texterna underbyggs med referat eller citat, vilket ger stöd till min tolkning som jag har för 

avsikt att driva genom uppsatsen.
113

 Genom att motivera mitt val av empiriskt material hoppas 

jag även kunna motivera undersökningens primära syfte: att undersöka diskurs inom svensk 

EU-journalistiken. Texterna jag valt ut för analys finns också att läsa för vem som helst, de är 

publika, detta utgör också en god förutsättning för att en ånyo närläsning av dessa kan 

jämföras med min närläsning utan att materialet är låst. För transparensens skull finns 

samtliga analyserade artiklar bifogade i uppsatsens bilagor, se rubrik 10.2.    

7. Resultat och analys  

Jag har valt att organisera presentationen av resultatet och analysen i tre nivåer: text, 

diskurspraktik och sociokulturell praktik. Kapitlet inleds med textanalysen, där presenteras 

artiklarna för sig. Här avser jag undersöka textens bäring för de diskursiva element (se 

föregående kapitel 7.2.1 Textnivå) som uppfyller den kommunikativa händelsen. Sedan följer 

analys av diskurspraktiken - själva produktionsfältet; journalistikens professionella fält och 

hur detta ordnas diskursivt. Här analyseras artiklarna tillsammans, vilket jag också valt att 

göra i analysens sista steg - sociokulturell praktik. Där avser jag sätta in de två föregående 

nivåerna i ett större socialt sammanhang. Som jag tidigare nämnt under materialavsnittet 

förekommer artiklarna i olika längd och olika utförande, men med huvudsakligt fokus på att 

de är just nyhetstexter. De kortare artiklarna är oftast texter av nyhetsbyråer, detta kommer 

sedermera problematiseras i den diskursiva praktiken.  
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 Det jag vill få ut av min analys utifrån det metodologiska ramverket och 

diskursterminologin, är att ta mig an EU-journalistiken diskursivt, detta gör jag genom att 

först ta mig an texten, sedan vilket journalistiskt sammanhang som denna produceras i och 

slutligen vilket större sammanhang som journalistiken befinner sig i. Som jag redan 

poängterat i metodkapitlet, så är det viktigt att se dessa tre analysdelar som en helhet, 

eftersom alla delar mer eller mindre går in i varandra och diskursanalysen bör ses som en 

process snarare än en procedur i insamling av fakta
114

. 

7.1 TEXT: En svårbeskriven byråkrati  

Artikel 1 "EU-pengar till svensk vindkraft" (DN 2016-03-08), skriven av Johan Schück, 

inleds med ett citat från Europeiska investeringsbankens (EIB:s) vice ordförande Jan 

Vapaavuori där den s.k. Junckerplanen nämns, vilken är en gemensam fond för europeiska 

investeringar. Det är Junckerplanen som är central i artikeln, med den nationella vinkeln att 

Junckerplanens pengar nu når svenska investerare i energisektorn. Junckerplanen omnämns i 

stort sett endast med orden "(...) är i Stockholm för att berätta om att Junckerplanen nu leder 

till en investering i Sverige". Här utesluts beskrivning om hur Junckerplanens investeringar 

kommit till Sverige, vilket mer ger intrycket av att detta är en positiv händelse än en aktiv 

handling från Junckerplanens drivande aktörer. Först senare i artikeln presenteras vad 

Junckerplanen är mer precist: en lånefond sammansatt av EU-kommissionen och EIB, vilket 

nästintill ger Junckerplanen en egen aktörsroll även fast det är Jan Vapaavuori och EIB som 

ges officiell legitimitet som den aktör som lånar ut pengarna som ska gå till vindkraft i 

Värmland. Subjektet i artikeln förefaller dock vara Junckerplanen och hur detta påverkar 

svenska investerare (objektet). Modaliteten uttrycks i form av att journalisten själv tar ton i att 

konstatera att "[H]ittills är det annars främst de större EU-länderna som har fått ta del av 

pengarna", detta ställer subjektet (Junckerplanen) i en speciell status – kanske som något som 

enbart "de större medlemsländerna" får ta del av. Vidare återfinns sanningsmodalitet i 

"[F]örhoppningen är att detta ska generera investeringar på sammanlagt 315 miljarder euro, 

när även privat kapital skjuts till. Hittills har dock utväxlingen inte blivit fullt så stor, medger 

Jan Vapaavuori". Journalisten förmedlar att förväntningarna på Junckerplanen ser ut på ett 

visst sätt, men att verklighetsscenariot gällande planen skiftar och genom att använda ordet 

"medger" lyfter journalisten Vapaavuoris form av erkännande gällande detta.  
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Artikel 2 "Sverige följer EU:s Marockolinje" (SvD 2015-12-15) är en TT-text och handlar om 

subjektet EU-domstolen och objektet handelsavtalet med Marocko. EU-domstolen har 

upphävt ett handelsavtal med Marocko, men detta överklagas av "EU-länderna". Valet att 

skriva "EU-länderna" indikerar att "alla" EU-länder är emot domen, även Sverige. Att Sverige 

följer EU-ländernas överklagande beskrivs i texten nästan som förvånande. "Sverige följer 

med trots regeringens stöd till det ockuperade Västsahara", vilket åtföljs av ett citat från 

utrikesminister Margot Wallström (S) som motiverar varför: "[D]et är ju rådets rättstjänst, 

kommissionen och samtliga övriga medlemsländer som har bestämt sig för att driva den här 

processen vidare och vi tycker då inte - av legalistiska skäl - att Sverige ska gå emot det".  Det 

är Wallströms uttalande som får precisera vilken/vilka instanser inom unionen där EU-

länderna går emot EU-domstolens upphävande. Av artikelförfattaren skrivs enbart "EU-

länderna" ut.  

 Modaliteten i artikeln syns genom det avslutade stycket där artikelförfattaren 

(TT) kliver in och konstaterar att "Wallström har ändå fått stöd av riksdagens EU-nämnd för 

att inte motsätta sig överklagandet - i hopp om att på så vis ytterligare förstärka domen". Detta 

indikerar att journalisten framhåller Wallströms negativa inställning till handelsavtal med 

Marocko och uttrycker sig om att detta är det definitiva sättet för Sverige att motsätta sig 

överklagandet från EU-länderna på ett subtilt sätt, trots att det förefaller vara så att Sverige 

"tvingas" följa "samtliga medlemsländer" i överklagandet.  

Artikel 3 "Tyskland får kritik för ny rysk pipeline" (DN 2015-12-04), skriven av Jan 

Lewenhagen, inleds med ingressen "Polen, Slovakien och fem andra EU-länder vill stoppa 

bygget av en andra pipeline under Östersjön och kritiserar Tyskland för att öka beroendet av 

rysk gas". Här är alltså EU-länderna subjekt och pipelinen objekt. "Polen och Slovakien har 

fått med sig de baltiska staterna samt Ungern och Rumänien bakom en protestskrivelse till 

EU-kommissionen" uppger artikeln, som hämtat informationen från den tyska tidningen 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det är centralt i artikeln att dessa EU-länder motsätter sig 

Nordstream-konsortiets bygge, men det är Tyskland som blir den aktör som får kritiken och 

utmålas som motpol till kritikerna. Det är således Tyskland som blir föremål för kritik och 

åläggs ansvar för handlingen (godkännandet av bygget). Modaliteten syns tydligt i meningen 

"[D]en tyska hållningen har hittills varit att en andra pipeline inte är ett politiskt, utan ett 

företagsekonomiskt beslut". Det är naturligt att journalisten valt att framhäva detta som 

"fakta" till förmån för kritikerna (de EU-länder som ligger bakom protestskrivelsen). Dock 

uteblir vem som påstår att den tyska hållningen är på ett visst sätt. Även beskrivningen av 
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Nordstream-konsortiets ägandeförhållanden kan tolkas till kritikernas fördel, då 

beroendeställning till rysk gas inte tolkas som positivt av länder som t ex Ukraina.  

Artikel 4 har rubriken "Bryssel vill vänta med nya miljökrav" (SvD 2016-03-09) och är 

skriven av Jenny Stiernstedt. Subjekt är EU-kommissionen främst genom EU:s 

klimatkommissionär Miguel Arias Cañete, och innehållsobjektet är EU:s klimatmål. Tonen i 

texten anges mycket väl av meningen "(...) trots att världens länder nu ska sträva efter högst 

1,5 graders uppvärmning vill EU-kommissionen inte höja unionens utsläppsmål". Artikeln 

beskriver att efter FN:s klimatmöte i Paris skärptes FN:s klimatmål, men i en skrivelse från 

EU (som handlar om hur unionen ska gå vidare med egna klimatmål efter mötet) skärptes 

dock inte EU:s egna klimatmål. Kritiska röster mot detta representeras av citering av Mikael 

Karlsson (ordförande i European Evironmental Bureau) som ställs mot Cañetes citat. "Mikael 

Karlsson anser att kommissionens papper riskerar att sända en signal till hela världen" skriver 

artikelförfattaren. Framställningen av Cañetes ställningstagande sammanfattas i citatet "[M]itt 

budskap till medlemsländerna är att de först måste analysera om de klarar sina nationella mål 

till 2020. Jag vill att alla länder når dit, säger Cañete.".  Journalisten strävar efter att återge 

båda sidor i agitationen; Cañetes citat föregås ofta med en inledande mening som konstaterar 

något i motsats till det han säger i citatet. Exempelvis: "[F]lera länder tycker att EU:s 

klimatmål bör höjas redan nu" följt av citat från Cañete som försvarar EU-kommissionens 

handlande. Artikelns avslutande del innehåller meningen "Cañete ser dock ingen risk för att 

andra länder skulle sänka ambitionerna på grund av kommissionens kommunikation" vilket 

lämnar processen där den befinner sig utan egentligt ställningstagande vart EU-

kommissionens ställningstagande kommer att leda till. 

Artikel 5 "EU förlänger sanktioner mot Ryssland" (DN 2015-12-22) är en TT-AFP-text och 

startar med den inledande lägesbeskrivningen "EU:s 28 medlemsländer har beslutat att 

förlänga de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland för dess inblandning i krisen i Ukraina 

med sex månader enligt ett uttalande". Samtliga av EU:s länder står alltså bakom uttalandet 

om att förlänga sanktionerna mot Ryssland. Dock uteblir beskrivning av inom vilken EU-

instans detta besluts tagits, vilket nästan utelämnar en aktör. Detta förstärker en bild av att EU 

är en samlingsbeskrivning för 28 medlemsländer i en union som tar gemensamma beslut. EU 

är alltså subjekt och Ryssland objekt. Vidare i artikeln beskrivs Rysslands agerande utifrån 

reaktionen på sanktionerna: "Från och med i nästa månad kommer Ryssland å sin sida införa 

ett livsmedelsembargo mot Ukraina, enligt premiärminister Dmitrij Medvedev". Det är tydligt 

att handlingen som EU genomfört påverkar i flera led, och Ryssland utpekas som boven i 
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dramat som sprider illvilja på andra aktörer på grund av sitt eget agerande.  

 Modaliteten kan ses som låg, då språket har en främst rapporterande ton med 

fokus på att återge uttalandets konsekvenser utan värdeladdade beskrivningar från egen 

subjektiv utgångspunkt eller genom att lyfta fram någon annan parts reaktioner. Författarens 

implicita attityd framkommer dock i exempelvis följande formulering "(...) och president 

Vladimir Putin beordrade i förra veckan att ett frihandelsavtal med Ukraina från 2011 skulle 

upphävas" vilket kan ses som en indikation på den oro som hänger i luften gällande Rysslands 

fortsatta agerande gällande sanktioner mot nationen, det finns en oro att detta ytterligare ska 

"straffa västvärlden". Den implicita modaliteten kan dock tolkas som högre än den explicita, 

då EU ställs mot Ryssland i orosbeskrivningen, den sistnämnda som det objekt som skapar 

oro.  

Artikel 6 "Barnmatsförslag stoppades i EU" (SvD 2016-01-21) är skriven av Teresa Küchler 

och inleds med det förklarande stycket "EU-parlamentet har blockerat ett förslag om att tillåta 

tre gånger högre sockerhalt i barnmat än vad Världshälsoorganisationen WHO 

rekommenderar". Syftet med stoppandet av förslaget är att EU-parlamentarikerna inte anser 

att förslaget skyddar spädbarn mot fetma. Artikeln förklarar att förslaget kommer från EU-

kommissionen, vilken har haft i uppgift att utreda nya rön gällande sockerhalt i barnmat. EU-

kommissionen har i sin tur tillfrågat medlemsländernas nationella livsmedelsverk samt 

European Food Safety Authority, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om 

underlag inför förslaget. Artikelförfattaren beskriver att "Efsa har inte gjort någon bedömning 

av hur mycket socker som är lämpligt i barnmat sedan 1996" och eftersom EU-kommissionen 

inte heller bett Efsa att "uppdatera sina rön under arbetet med sitt nya förslag" stoppades EU-

kommissionens förslag.  Det står klart att EU-parlamentets agerande framstår som en 

handling, även om oklarheter uppstår om "vem" som egentligen drar fördel eller drabbas av 

beslutet om stopp. Ett citat från EU-parlamentarikern Keith Taylor sammanfattar om möjligt 

något vem/vilka som handlingen påverkar: "Dagens omröstning är ett viktigt steg för att bidra 

till att se till att EU-reglerna för barnmat utformas med barns hälsa som första prioritet". Keith 

Taylor är central i beskrivningen om varför EU-kommissionens förslag var tvunget att 

stoppas. Intressant är även att Keith Taylor beskrivs både som "britt" och "grön 

parlamentariker" samt som "drivande i blockering av EU-kommissionens förslag". 

Försvararna av EU-kommissionens arbete representeras i artikeln av "en tjänstekvinna som 

uttalade sig anonymt" som enligt journalistens ord menar att det är att "blanda äpplen och 

päron att jämföra WHO:s rekommendation och lagar om socker i exempelvis välling".  
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 Modalitetens grad av sanningsanspråk är hög i artikeln och ses särskilt i att 

journalisten lyfter sig själv och tidningen som en aktör som är på plats och har vetskap om 

svaren i realtid: "SvD har frågat regeringstjänstemän från ett par EU-länder i Bryssel om 

varför de inte bett EU-kommissionen att uppdatera sina sockerrön eller helt enkelt följa 

WHO" . Den anonyma tjänstekvinnans citat föregås också med journalistens egen tolkning av 

åsikterna kring stoppandet av förslaget (se ovanstående citat om äpplen och päron). Det är 

alltså journalistens tolkning av kritikernas beskrivning som får representera EU-

kommissionens arbete och Keith Taylor får enligt journalisten representera den motkraft som 

sitter på "facit" för hur EU-parlamentet tyckte detta skulle skötas. Detta ger intrycket av 

journalisten förmedlar att den överstatliga lagstiftningen uppfattas som försvårande, och 

medlemsländernas nationella lagstiftning framställs som bruklig. 

Artikel 7 "Att demonstrera är en plikt när demokratin står på spel" (DN 2016-01-09) är 

skriven av Jan Lewenhagen och inleds med beskrivningen av vad händelsen innehåller: 

"Protesterna mot den polska regeringens nya kontroversiella lagar växer. Idag, lördag, hålls 

demonstrationer i sjutton städer". Demonstrationsledaren och ordförande i Kommittén till 

försvar för demokratin (KOD), Mateuz Kijowski, beskrivs som en driven och essentiell aktör i 

händelsen, där protester mot de nya medielagarna i Polen är centrala. Artikeln tillhör 

intervjugenren, vilket gör att den skiljer sig en aning från de övriga artiklar jag analyserat, 

men överrensstämmer med de urvalskriterier jag ställt upp i det inledande skedet av uppsatsen 

(se 6.1 Material och avgränsningar) då den berör ett EU-land och berör unionen. Texten är 

fokuserad på händelsen "protester i Polen" men ändå tämligen inriktad på att beskriva det 

polska regeringspartiet PiS handlingar, exempelvis "[D]e såg illavarslande tecken när den nya 

PiS-regeringen bildades i slutet av november" och vidare "[D]en nya medielagen som dagens 

demonstrationer handlar om ger regeringen ett mycket direktare grepp över public service-

stationerna och nyhetsbyrån PAP". Journalisten Tomasz Lis citeras/intervjuas också i texten. 

Han beskrivs som "Polens mest kände journalist" som tydligt uttalat sitt agg mot den nya 

medielagen. Artikelförfattaren låter citat från Kijowski och Lis driva kritiken mot medielagen 

som är genomgående ett uttalat tema i texten, med understrykningar av "säger han" eller 

"berättar han" etc.  Kritiken mot medielagarna blir central även i författarens egna meningar 

"[O]mvärlden har också reagerat. På onsdag i nästa vecka står läget i Polen på EU-

kommissionens dagordning och veckan därpå ska EU-parlamentet diskutera situationen i det 

stora och viktiga landet". Här uteblir dock vem som anser att Polen är ett stort och viktigt 

land. Ovanstående citat går också in i artikelns modalitet som ger intrycket av att författaren 
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förmedlar den rätta sanningen om situationen i Polen. Det går in i intervjugenrens stil, 

textförfattaren gör anspråk på att vara synlig i texten och visa vart frågeställningen kring PiS 

och Polens agerande står – den är ifrågasättande.  

Artikel 8  "EU kan välja att straffa Polen" (SvD 2016-01-13) är skriven av Teresa Küchler 

finns i två editioner, då den har uppdaterats på tidningens webbsida. Eftersom jag analyserar 

tryckt press, är det den tryckta versionen "EU kan välja att straffa Polen" som analyserats (se 

bilaga 10.2.8). Artikeln handlar om att "EU-kommissionen kan idag besluta att ställa Polen 

under särskild övervakning". Det är EU-kommissionen som är subjekt och Polen som är 

objekt. Vidare beskrivs EU-kommissionens handling i direkt samma stycke: "(...) efter att 

regeringen i Warszawa klubbat en rad nya lagar på press- och justitieområdet som misstänks 

hota rättssäkerheten och bryta mot EU:s grundvärderingar". Övervakningen beskrivs som ett 

"nytt" kontrollsätt och "ett försök" från EU-kommissionen att ta strid mot länder som "inte 

verkar upprätthålla unionens grundvärderingar". Övervakningen beskrivs också som en metod 

som är mildare än att ta till andra sanktionsmedel från "EU:s sanktionslåda". Ett 

återkommande ord som beskriver EU-kommissionens agerande gentemot Polen är ordet 

"straff". Det återfinns i rubriken "EU kan välja att straffa Polen" och även på ett flertal andra 

ställen i texten. Förutom övervakning övervägs ekonomiska sanktioner som straff. "EU-

kommissionen kan också frysa utbetalningarna av EU-pengar (...). Men detta är ett straff som 

mest drabbar 'vanliga invånare'". Och vidare: "[D]et skarpaste straffet är att ta bort ett lands 

rösträtt i Europeiska rådet". Den sistnämnda meningen beskrivs av författaren som 

"atombombsalternativet", vilket används i ytterst allvarliga fall då ett EU-land kränker 

mänskliga rättigheter eller strider mot demokratiska grundregler. Centralt i 

handlingsbeskrivningen är att EU-kommissionen kan dra igång det nya övervakningssystemet 

mot Polen, vilket av journalisten beskrivs som en "mittemellan"-väg i straffskalan: "(...) inte 

ett rutinmässigt förfarande i EU-domstolen och inte atombombsalternativet". I artikeln 

beskrivs också en handling av EU-kommissionens andreman Frans Timmermans. Han 

skickade ett brev till den polska regeringen och "bad om förklaringar till de nya lagarna". 

Polens justitieminister Zbigniew Ziobro kontrade med att "anklaga Timmermans, som är en 

före detta socialdemokratisk politiker, för att driva en vänsteragenda". Textförfattaren 

understryker detta genom att citera delar av Ziobros svar till Timmermans, dock framgår det 

inte vart detta publicerades. Vidare beskrivs Ziobros uttalanden och handlingar med 

försvarsorienterade citat från hans håll.  

 Modaliteten i artikeln uttrycks för det första i rubriken, där uttrycket "kan välja" 
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indikerar på att författaren inte vet att det kommer att bli så, men likväl att de existerar som 

förslag. Det genomgripande i texten är författarens val av ordet "kan". Exempelvis: "Idag kan 

EU-kommissionen", "EU-kommissionen kan också" och "som nu alltså formellt kan dras 

igång mot Polen". Artikelförfattarens attityd är snarare implicit än explicit, båda sidor av 

handlingens konsekvensmönster beskrivs i lika delar med undantag för att Ziobro citeras och  

ingen från EU-kommissionen. Meningen "Att öppet anklaga ett EU-land för brott mot 

mänskliga rättigheter vore en oerhörd anklagelse inte bara för det utpekade landet utan för 

hela EU som internationellt berömmer sig med att gemensamt högtidlighålla mänskliga 

rättigheter" är artikelförfattarens egna ord. Denna kan ses som en subjektiv bedömning av 

konsekvenserna för EU-kommissionens ställningstagande och handlingar, och ger intryck av 

att vad som i princip är en åsikt om att kraftfulla tag behövs snarare än att betraktas som en 

objektiv sanning.  

Artikel 9 "EU vill sätta hårdare press på Pyongyang" (DN 2016-03-04) är en TT-text och 

handlar om att "EU välkomnar FN:s hårda sanktioner mot den nordkoreanska regimen, men 

vill gå ännu längre". EU (subjektet) har alltså valt att aktivt stödja FN:s sanktioner mot 

Nordkorea. Artikeln hänvisar till ett PM som nyhetsbyrån Reuters tagit del av där det framgår 

att EU (oklart vilken instans inom EU) ytterligare vill förstärka sanktionerna: "Det finns 

utrymme för EU att vidta självständiga åtgärder som tillägg och förstärkning till FN:s 

åtgärder". Detta ställs mot/beskrivs tillsammans med Nordkoreas reaktioner av FN:s hårdare 

sanktioner. Det föder frågan om artikelförfattaren (TT) vill ställa EU:s övervägande av 

ytterligare sanktioner och Nordkoreas potentiella reaktioner mot detta, bredvid Nordkoreas 

reaktioner mot FN:s sanktioner. Det framgår i artikeln vilka aktörer som stödjer eller inte 

stödjer FN:s sanktioner, men inte hur någon utomstående aktör ställer sig till det EU-politiska 

ställningstagandet. Subjektet kan tyckas skiftas något till att handla om FN och dess 

sanktioner mot objektet. Modaliteten uttrycks bland annat i ingressen "Nordkorea å sin sida 

följer tidigare uppvisat mönster: ilskna protester och varningsskott i havet" vilket antyder att 

det finns ett sanningsanspråk i att beskriva Nordkorea som en aktör som motsätter sig 

omvärldens demokratiska tjänster.  

Artikel 10 har rubriken "Svensk oro inför EU-mötet" (SvD 2016-03-17) och är skriven av 

Hannes Delling och Per Kudo. Tonen i hela artikeln angörs av att svenska politiker "kommer 

att pressa" statsministern inför ett stundande möte om EU:s flyktingavtal med Turkiet. Det 

framgår i artikeln i vilket forum Lövfen kommer att pressas – i EU-nämnden och det är EU-

nämndens representanter som kommer att pressa honom att ta med rätt frågor till 
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dagordningen i förhandlingarna i Bryssel. En av EU-nämndens representanter från 

Vänsterpartiet citeras, vilken förhåller sig "superkritisk", samt anser att tidigare utkast till 

förslag på dagordningspunkter är "absurt". Modaliteten i artikeln är hög. Artikelförfattarens 

attityd anges särskilt i det inledande stycket "[P]å torsdagseftermiddagen ska statsminister 

Stefan Löfven (S) le tillsammans med EU:s stats- och regeringschefer för ett gruppfoto i 

Bryssel. Sedan ska de sätta sig i hårda förhandlingar om EU:s kommande flyktingavtal med 

Turkiet". Attityden är att Stefan Löfven egentligen inte har någon anledning att le, vilket 

förstärks av att det enligt artikelförfattaren även finns nationell "oro" för att Löfven inte ska ta 

med sig rätt frågor till mötet. Det genomgående temat är att statsministern utsätts för press, 

internt såväl som externt från t ex människorättsorganisationen Amnesty som uttrycker att de 

vill att EU stoppar överenskommelsen. Med val av citat från kritiska EU-nämndrepresentanter 

från såväl Vänsterpartiet som Moderaterna samt från Amnesty, framstår den (av författaren) 

uppmålade bilden av "oron" inför EU-mötet som dramatisk. Dock framgår det genom citaten 

att det är citatavsändarna som står för det kritiska och inte textförfattaren i sig.   

Sammanfattning 

I artiklarna som är analyserade kan vi se ett diskursivt mönster i att EU oftast beskrivs i 

generella termer, det vill säga ofta utan närmare beskrivning vilken instans i byråkratin som 

utgör aktören i handlingen. Den generella skrivningen av "EU" får också representera delar av 

eller samtliga EU-länder. I de fall där ett land är föremål för kritik (EU-medlemsland likväl 

som annat) beskrivs nationen som en motståndaraktör till EU. Transitiviteten, de 

journalistiska valen av beskrivningarna i texten, leder till att upprätthålla en generell 

framställning av EU, en stor byråkratisk koloss vars handlingar beskrivs fåordigt. Texternas 

modalitet, de explicita eller implicita attitydyttringarna, gör att mediespråket i det analyserade 

materialet kan tolkas som inriktat mot EU som gemensam kraftaktör i positiv mening, men 

också att EU:s överstatliga system ställs mot (medlems)staters nationella beslutssystem i en 

komplicerad relation – ett byråkratiskt gissel. Detta gör att den förenklade behandling vissa 

händelseförlopp ges i beskrivningarna uppfattas som ett vedertaget sätt att använda språket 

om EU. Från denna presentation och analys av mitt empiriska material går jag i nästa stycke 

över till kvalificering och fördjupning av vissa centrala aspekter. Åberopat det jag skrev i 

kapitlets inledning om att alla analysdelar bör ses som sammanlänkade och som en del i en 

process, bör textanalysen ses som en del i diskurspraktiken vilken i sin tur medierar mellan 

text och sociokulturell praktik.  
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7.2 DISKURSPRAKTIK: En svårarbetad profession?  

De undersökta artiklarnas tillhörighet till genren (och tillhörande diskurstyp) "hårda nyheter" 

– ofta förknippat med ekonomi och politik – påverkar i hög grad texternas språkliga likväl 

som publiceringstekniska utformning. De flesta artiklarna följer en uppsatt mall för vad som 

ingår i en hård nyhet: en kärnrubrik, en ingress som sammanfattar artikelinnehållet, en 

övergripande beskrivning om nyhetens riktning och förlopp och en slutkläm som ger en 

känsla av en slutsats i nyhetsberättelsen.
115

 Detta påverkar diskursordningens sammansättning 

(diskursordningen sätter restriktioner för vad som kan sägas eller inte
116

), när genren är 

standardiserat artikulerad i kombination med vardagliga diskurser som redan existerar 

gällande ämnesområdet. Med andra ord: de EU-journalistiska texterna som är föremål för 

analys, är styrda av genren, främst vad det gäller hur stor möjlighet det finns i att förändra 

denna typ av text. På grund av detta kan diskurstypen därigenom sägas vara relativt stabil och 

urskiljbar i det undersökta materialet.
117

 Att den är stabil beror på att texten, den 

kommunikativa händelsen, är alltid utsatt för samma typ av tryck – det finns ett behov av att 

informera men samtidig underhålla, likväl som den är en del av den genre som sätter 

bestämmelser för hur man skall föra det mediala språket i denna publiceringsform.  

 Detta leder in på frågan om hur materialets kommunikativa händelser bygger på 

diskursordningen – med andra ord vad som styr artikelns innehåll i nyhetspressen. Fairclough 

knyter ofta diskursordningar till en viss institution, men menar också att diskursordningar rör 

sig över institutionsgränser. Denna uppsats koncentreras på mediernas diskursordning, här 

finner vi även nyhetsjournalistikens diskursordning, pressens diskursordning, den specifika 

tidningens diskursordning etc. och andra diskurser som kan uppfattas som 

diskursordningar.
118

 Kommunikativa händelser reproducerar och förändrar den diskursiva 

ordningen, när en journalist bygger på en diskurs som kontinuerligt används i medierna (t ex 

skriver om EU på ett vedertaget sätt) bidrar hen till att reproducera mediesystemets 

diskursordning om EU. En diskursordning står för olika diskurser inom samma område, men 

som var och en drar åt sitt eget håll.
119

 Av det analyserade materialet går att urskiljas ett flertal 

institutioners inblandning. Dels publiken, journalistiken samt de instanser som journalistiken 

avser skriva om. Diskursen om EU-journalistik måste t ex ta hänsyn till andra 

konkurrerande/påverkande diskurser, eftersom det är så vi förstår EU-journalistikens 
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diskursordning. Av det undersökta materialet kan vi t ex utläsa att det måste finnas en 

professionsdiskurs som hävdar att journalisterna kan skriva om EU på ett tillförlitligt och 

objektivt sätt. I professionsdiskursen finns också diskurs om det demokratiska uppdraget i 

journalistiken, som i sin tur både påverkas och påverkar publiken/läsarna.
120

  

7.2.1 EU som en enhet 

Vanligt förekommande i det analyserade materialet är att EU beskrivs i generella termer - det 

är "EU" som är aktören, inte specifikt någon av unionens instanser. Mönstret ser vi i samtliga 

artiklar, inte minst i rubriksättningen. Tre av texterna som analyserats är baserade på material 

från nyhetsbyråer: artikel 2 (TT), artikel 5 (TT-AFP) och artikel 9 (TT), och där förekommer 

bara "EU" genomgående i texten.
121

 I samtliga av dessa artiklar beskrivs "EU" som aktören, 

här nämns inga andra instanser/institutioner/utskott etc. Användandet av begreppet "EU" blir 

antingen ett sätt att representera EU som en gemensam institution som utför en handling eller 

som en gemensam beskrivning för EU:s medlemsländer.  

 Vilken EU-nivå rör sig nyheten på om enbart "EU" skrivs ut? Journalisten måste 

kunna redovisa detta för läsaren menar journalisten Sigrid Melchior i sin handbok för EU-

journalistik (som jag tidigare nämnt i uppsatsens del om tidigare forskning).
122

 Att bara skriva 

"EU" är vagt och kan liknas med att skriva "Sverige" istället för regeringen. Melchior tar upp 

det faktum att EU bygger på två nivåer - en överstatlig och en mellanstatlig nivå. Denna 

distinktion är viktig inom juridik och statsvetenskap men likväl inom journalistiken. Enkelt 

beskrivet kan den överstatliga respektive mellanstatliga nivån sammanfattas i beskrivningen 

av när EU har makt att helt och fullt bestämma respektive när varje EU-land har makt att 

bestämma för sig. För att kunna ge läsaren information om vilken nivå en EU-nyhet rör sig 

på, är det viktigt att journalisten kan lotsa läsaren genom detta. Enligt Melchior är det 

perspektivet som visar om ett EU-politiskt utspel, beslut eller förslag hör till den överstatliga 

eller mellanstatliga nivån.
123

 I samtliga TT/AFP-texter som materialet består av kan vi se att 

perspektivet tangerar det överstatliga EU på det sättet att det t ex är EU som har makt att 

bestämma om handelsavtal med Marocko eller förlänga ekonomiska sanktioner mot länder 

som strider mot demokratiska grundvärderingar.   

 I artikel 5, 7, 8, 9 och 10 får den generella skrivningen av "EU" konsekvens för 
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förståelsen om vilken nivå EU-nyheten rör sig på. Man kan t ex fråga sig om det finns belägg 

för t ex skriva "EU vill sätta hårdare press på Pyongyang", eller "Svensk oro inför EU-mötet" 

eftersom detta ger läsaren intrycket att hela EU har makt att besluta om åtgärder. I fallet med 

nämnda artikel 9 finner vi att poängen med att skriva "EU vill" uteblir, istället kommer texten 

att handla om andra aktörer än EU i denna fråga och den enda referens som återkopplar till det 

som beskrivs som EU:s vilja att utöva ytterligare påtryckningar är ett referat från nyhetsbyrån 

Reuters tillgång till informationen.
 
Journalisten måste, för att återkoppla till Melchiors 

resonemang vilket är baserat på hennes egna erfarenheter från EU-bevakning, kunna vara 

tydlig med vilken EU-institution som är aktuell samt vilka befogenheter denna har i frågor 

som berörs i texten
124

, något som jag i analys av mitt material upplever är sällan 

förekommande.  

 Fairclough tar upp nyhetsbyråers inverkan på medietextens framställning.
125

 

Samma text blir källa i ett flertal tidningar/medium och blir också bärande för en dominerande 

framställning av en händelse/handling, de blir konstituerande. Sammantaget med att 

nyhetstexten också genomgår redaktionella institutionella processer gör att nyheter som 

mediediskurs är starkt inbäddade i olika lager och skikt, då de tidigare versionerna förändras i 

senare versioner och så vidare. När nyhetstexten byggs upp, görs den om för att motsvara det 

syfte texten ska fylla i det aktuella steget. Det är inte bara tidigare versioner av nyhetstexten 

som förändras, rekontextualiseras och bäddas in i den slutgiltiga texten, det är också källan – 

den kommunikativa händelsen som nyheten bygger på t ex politiska dokument, politiska 

uttalanden osv.
126

 I artikel 9, vilken också är den längsta analyserade nyhetstexten som är 

baserad på nyhetsbyråmaterial i denna uppsats, framgår denna process tydligt. Texten bygger 

på ett PM författat av EU (återigen beskrivs EU i generella termer) som nyhetsbyrån Reuters 

tagit del av, den bygger på politiska uttalanden, texten är skriven av nyhetsbyrån TT och 

slutligen publicerad av DN. Både artikel 2, 5 och 9 bygger på en rad versioner av texten. 

Faircloughs resonemang ger att diskurspraktiken här blir komplex – den artikulerar flera 

funktioner av den ursprungliga diskursen (exempelvis som från artikel 9 – unionens PM) samt 

funktioner av måldiskursen t ex valet av språkbruk i texten (formellt eller vardagligt) och som 

påverkar hur texten sedermera konsumeras av läsarna.  

 Både DN och SvD understryker med sitt publicerande av nyhetsbyråtexter, 

respekten för denna typ av källa. Nyhetsproduktion och nyhetskonsumtion bygger generellt på 
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förtroendet till att journalister har tillgång till legitima och tillförlitliga källor, källor för fakta 

eller källor för att bekräfta fakta. Dessa inkluderar regeringskällor, vetenskapliga källor, 

tekniska källor osv., likväl som källor i överstatliga unioner som t ex EU.
127

  Diskurspraktiken 

blir mer komplex när fakta i flera led publiceras, vilket också bidrar till synen på 

sekundärinformation som tillförlitlig och riktig fakta.   

 För att fortsätta Faircloughs resonemang om journalistens tillgång till fakta och 

bekräftelse av fakta, inkluderar detta också valet att välja bort vissa källor.
128

 Generellt för 

valet av källor i de undersökta artiklarna är att de ofta låter slagkraftiga EU-personligheter 

med makt ta plats. I artikel 6 blir detta extra tydligt, då i den pågående agitationen mellan EU-

parlamentet och EU-kommissionen, ges källor som talar för EU-kommissionen (som har i 

princip initiativmonopol på ny lagstiftning i EU
129

) mer plats än källor från EU-parlamentet 

(som är det enda folkvalda organet i EU
130

). Precis som i valet att använda nyhetsbyråmaterial 

(som också bygger på val av källor) bidrar detta val av källor till ett dominerande sätt att se på 

EU. Grupper som mindre legitima källor väljs bort när valet faller på en bedömning av en mer 

legitim källa. I artikel 6 blir tydligheten i att ge EU:s enskilt största byråkratiska koloss en 

ideologisk handling, när denna dominans får påskina EU:s makt.   

7.2.2 Det förenklade EU  

Texterna som analyserats visar tydligt på problemet med att rapporteringen ofta kommer in 

för sent, i bemärkelsen att man ofta rapporterar om beslut som redan är tagna vilket vi kan se 

extra tydligt i artikel 1, 2, 3 och 6. Här har avsaknaden av en allsidig bevakning av EU lett till 

att rapporteringen om "nyheten" kommer först efter ett beslut är taget. Man skulle kunna 

jämföra detta med bevakning av den nationella politiken, då en "för sen" bevakning sällan 

förekommer. Vad som kan sammanfattas av uppsatsens bakgrund och avsnitt om tidigare 

forskning, lider EU-journalistiken av just olika bevakningsproblem
131

. Bevakningen 

misslyckas i närvaro, både vad det gäller journalister på plats och när det gäller att bevaka 

nyheter i tid. Melchior menar att EU-relaterade händelser ofta blir en nyhet då beslut redan är 

tagna, och inte när medborgaren faktiskt har möjlighet att påverka.
132

 Av det analyserade 

materialet i denna uppsats framstår inte minst artikel 6 som exempel på rapportering om en 
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händelse som nationella regeringar/livsmedelsverk och i förlängningen också medborgare i 

EU faktiskt hade möjlighet att påverka om man bara vetat om processen gällande detta ämne. 

SOU 2016:10 berör den demokratiska aspekten med en "för sen" bevakning, då misslyckandet 

av en allsidig EU-bevakning missgynnar insyn och deltagande för medborgaren i samhället.
133

   

 Ekonomi berör alltifrån vad som blir en nyhet, vad som gör att nyheten ser ut 

som den gör och om en händelse över huvud taget blir föremål för bevakning.
 134

 Utifrån sina 

egna erfarenheter som Brysselkorrespondent poängterar Melchior att bevakning av EU-

nyheter är en tidskrävande process, vilket kostar tid och pengar för medieföretagen, vilket inte 

alltid passar krav på snabba deadlines.
135

 DN och SvD tillhör en press med drivkraft av 

kommersiella intressen, vilket kan sammanfattas krasst i bästa möjliga nyheter för så lite 

utgifter som möjligt som genererar flest läsare. Den kommersiellt drivna pressen påverkas av 

marknadslogiken, vilket gör att de också är känsliga för kommersiella förändringar. I kampen 

om människors uppmärksamhet på en ständigt föränderlig mediemarknad påverkas kraven 

och förutsättningarna för att driva en viss form av journalistik. En dramatiserad EU-nyhet, 

eller för den delen mer förenklad (lättförståelig på bekostnad av fakta) är kanske något som 

passar målgruppen bättre.
136

 En "för sen" bevakning kan även denna vara en konsekvens av 

ekonomiska prioriteringar.  

 Som tidigare nämnt innehåller de analyserade artiklarna föga varierande grader 

av benämning av EU och EU:s instanser, något som kan tolkas som en förenklande 

behandling av materialet. EU är sina medlemsländer, när "EU" gör något i texten är det ett 

sätt att benämna samtliga EU-länder i en gemensam aktion. De instanser som nämns 

tillräckligt frekvent för att bedömas som ett genomsnitt är EU-kommissionen samt EU-

parlamentet (något som bekräftas av Melchiors genomgång då hon menar att det oftast är EU-

kommissionen som får "skuld" för händelser i media då den är toppstyrd och svåråtkomlig 

som informationskanal
137

). Detta är ett journalistiskt fel (för att återigen poängtera Melchiors 

resonemang) att utelämna vem/vilka som ligger bakom händelsen. I det undersökta materialet 

är det vanligt med formuleringar som "EU vill" eller "Europaparlamentet vill" istället för 

preciseringar.
138

 Exempelvis skrivs det i artikel 6 upprepade gånger att det är EU-parlamentet 

som har blockerat ett förslag, men ytterligare precisering om utskott utgår. På samma sätt 

uppstår problem i skrivningen "EU vill", som exempel i artikel 9 "EU vill sätta hårdare press 
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på Pyongyang" där beskrivningen om vilken instans som har makten att ställa dessa hårdare 

krav utgår. Att formulera vilken instans som ligger bakom ett visst förslag/budskap etc. är en 

förutsättning för att producent/konsument skall kunna avgöra vilken typ av makt ett sådant 

har. Utgår detta ur informationsflödet kvarstår endast förenklingen och det är den som blir 

bärande i nyhetsvärderingen.  

 Politiska dokument som nämns i det undersökta materialet förenklas också, 

exempelvis skrivs det om "ett PM" (artikel 9), och "ett papper" (artikel 4), istället för att 

skriva ut vilken typ av handling det är - något som är avgörande för bedömningen av textens 

vikt och mening. Inte minst för nyhetsvärderingens skull är det viktigt att kunna klargöra för 

läsaren vilken slagkraft en viss handling inom EU har, av "ett papper" kan det sällan bli 

juridiska utslag. 

 Det framgår av uppsatsens bakgrundsavsnitt likväl som tidigare forskning samt 

av uppsatsen analys att det ofta åläggs ett "nationellt filter" på nyheter som handlar om EU
139

. 

I mitt material kan tydligt excerperas tre artiklar (1, 2 och 10) som samtliga har en nationell 

vinkel. Det förefaller naturligt att ålägga nyheter om EU en svensk koppling - eftersom de 

faktiskt berör Sverige, problematiken uppstår då den nationella kopplingen bidrar negativt till 

förståelse av nyheten
140

. Samtliga tre artiklar (1, 2 samt 10) uppvisar tecken på att den 

svenska kopplingen ska förenkla läsarens förståelse av händelsen. Artikel 1 berör ekonomiska 

investeringar i Sverige med EIB-pengar, här är den nationella vinkeln enkel att hänga med i. I 

de två andra artiklarna förefaller det nationella filtret snarare tillrättalagt än menat, då den 

nationella vinkeln får styra nyheten som egentligen rör EU-politiska utspel. Artikel 2 bygger 

på en antagonism mellan Sverige (illustrerad av Margot Wallströms uttalanden) och övriga 

medlemsländer, men själva nyheten handlar om "EU:s Marockolinje", en handelsekonomisk 

prioritering från unionen. Likaså blir det nationella filtret "svensk oro" i artikel 10, något 

övervägande nyheten om Stefan Löfvens möte med övriga regeringschefer i EU om ett 

kommande flyktingavtal. Den nationella vinkeln tar över istället för att ge balans. 

 Av det analyserade materialet kan utläsas mycket av det som Melchior beskriver 

som ett grundläggande karaktärsdrag hos EU, nämligen konsensuskulturen.
141

 En princip 

inom unionen är att man diskuterar och diskuterar tills man når konsensus och alla länder ger 

med sig. Det är sällan situationer uppstår där konsensus ej är möjligt, och då handlar det ofta 

om principiella frågor för landet. Det undersökta materialet behandlar frekvent ämnen där det 
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förefaller vara så att EU-länder har gått samman för en gemensam sakfråga som antingen 

syftar till unionens rätt att hävda sig som handelsekonomisk makt (artikel 1, 2, 5, 6, 7, 8 och 

9) eller som en företrädare för goda demokratiska ideal (artikel 5, 7, 8 och 9).  

 

Sammanfattning  

För att återkoppla till textanalysens sammanfattande del, kan urskiljas så här pass långt att 

diskursordningen för undersökt material förfaller vara styras av en bärande "förenkla EU-

diskurs" samtidigt som denna korrelerar med "en viss syn på EU-diskurs - EU som en enhet". 

Texterna stärker unionens demokratiska och handelsekonomiska ideal, speciellt i de fall där 

unionens identitet blir viktig så som i fallet med konsensuskulturen. Journalistiska källor med 

legitimitet för unionens bärande demokratiska och handelsmässiga funktioner ges vikt i 

texterna utifrån institutionella processer, vilket vi kan se bland annat i valet av källor. 

Diskursdominans och kampen om det diskursiva utrymmet i texterna ges ofta till aktörer som 

skänker legitimitet till unionens makt. I diskurspraktiken tycks framgå att diskursordningens 

relativt stabila tryck utifrån, vad gäller ekonomiska drivkrafter och den journalistiska 

professionen, formar och formas av den inneboende ambitionen i de institutionella 

processerna (relationen mellan samhälle och text) samt i de diskursiva processer (relationen 

mellan språkanvändningen och texten) som urskiljs. Med andra ord: ambitionen inom 

professionen tordes vara att nå ut med en begriplig och hanterbar EU-nyhet, och samtidigt 

förhålla sig till informations- och demokratiideal. Genom detta påverkas det rådande idealet 

inom professionen, vilket leder till praxis för hur man skriver om EU. Detta påverkar i sin tur 

omgivande ideal och förutsättningar för konstruktionen av en EU-nyhet. Med detta sagt går 

nu analysen över till den sociokulturella praktiken.  

7.3 SOCIOKULTURELL PRAKTIK - Den stora gemenskapen  

Jag har, som sagt, valt att dela upp analysen i tre delar, korresponderande med tre analytiska 

och diskursiva nivåer: text, diskursiv praktik och sociokulturell praktik. I det som följer 

behandlar jag den tredje delen. För att återkoppla som hastigast till uppsatsens inledande 

förklaring av Faircloughs metod för kritisk diskursanalys, syftar analys av den 

kommunikativa händelsen (texten som är föremål för analys) i den sociokulturella praktiken 

till att undersöka händelsens omedelbara kontext. I mitt fall, som tidigare poängterat, kommer 

denna analysdel vara selektiv i den meningen att jag inte kan skriva som en person som kan 

allt om den sociala och kulturella kontext som nyhetstexten jag valt att analysera befinner sig 
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i.
142

 Att sätta in de analyserade EU-artiklarna i ett större socialt sammanhang gör gällande att 

medierna, och därigenom EU-journalistiken (som skapas i samklang med det bredare 

samhället), spelar en roll i sociala och kulturella förändringar
143

. Som vi kan se är EU-

journalistiken en del av andra viktiga element i samhället – det handlar t ex om demokrati, 

insyn och politik.
144

 I produktionsprocessen finner vi faktorer som påverkar EU-nyhetens 

födelse – ekonomi, informations- respektive underhållningsvärde samt tidningsmediets egna 

förutsättningar, tekniska likväl som yrkesetiska.
145

  

 Örnebring menar att nyheter om EU ofta definieras snävt i förhållande till den 

samhällsbild dessa de facto påverkar, detta blir särskilt intressant i den sociala praktiken.
146

 

Om språkanvändningen, vilken skapar system av kunskap, identiteter och sociala relationer, 

är och uppfattas som snäv eller enbart elitorienterad, ger det konsekvenser på social och 

kulturell nivå. Språkanvändningen formar samhället, likväl som samhället formar denna. En 

snäv och elitorienterad språkanvändning kommer inte leda till att man engagerar den stora 

massan, vilket blir ett demokratiskt problem i slutändan.
147

 Textanalysen visar ett mönster för 

språkets användning i artiklarna. Som vi kan se åtföljs EU-artiklarna av språkliga förenklingar 

som beror på en mängd professionella och institutionella förutsättningar som i sin tur kan bero 

på eller påverka den omgivande sociala kontexten. Fairclough menar att språket är socialt och 

historiskt situationsbaserat och står i dialektisk relation till andra sociala sammanhang. Det 

dialektiska förhållandet är socialt format (konstitutiv) men också socialt formande 

(konstituerande).
148

 Så med andra ord: när en journalist skriver om EU på ett visst vedertaget 

sätt är det på grund av rådande sociala omständigheter, men detta bidrar även till att 

konstituera just det. Utifrån det analyserade materialet kan vi se att journalisternas språk i 

nyhetsartiklarna är en produkt av hur man använder språket i en viss genre och diskurstyp, 

och för att analysera detta vidare i en social kontext kommer detta ge konsekvenser när det 

når publikt sammanhang: en viss bild av EU konstitueras.
149

  

 Journalister skriver om EU, dessa är drivna av yrkesrelaterade krav likväl som 

demokratiska gentemot medborgarna. I tidningen publiceras nyheter som konsumeras, och 

kommunikationen från EU är i sin tur beroende av både journalistiken och medborgarna för 

att nå ut med sin politik. EU för en överstatlig politik som påverkar alla parter i samhället, och 
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på så vis sluts cirkeln. Här vill jag poängtera en återkoppling till uppsatsens utgångspunkt i en 

socialkonstruktionisk syn på världen som gör gällande att världen kan förstås utifrån vårt sätt 

att använda språket (se avsnitt 7.3). I diskurs finns gränsdragningar, medborgare och stater. 

Jag har valt att undersöka den svenska EU-journalistiken, hur EU-nyheten språkligt 

konstrueras och hur de aktörer som omnämns bedöms utefter institutionella förutsättningar. 

Detta kan ge en indikation på vilka diskursiva element som kan skönjas i denna process – hur 

ser den svenska EU-journalistikens diskurs ut?  

7.3.1 EU som en röst 

Utifrån det analyserade materialet kan konstateras att EU ofta skrivs ut som en enhet, som en 

aktör. Allt som oftast skrivs inte den faktiska institutionen, instansen eller aktören ut. Enligt 

ett demokratiskt system som påbjuder en transparent och offentlig rapportering i medierna är 

detta ett problem, produktionen utelämnar viktig information. Inträdet i EU har krävt en 

anpassning av journalistiken, och innebär inte minst ett nytt förhållningssätt till den nya 

offentliga opinionskulturen och ett nytt byråkratiskt system.
150

 I artikel 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 och 

10 framgår otydligt eller inte alls vilken EU-politisk nivå det rör sig om, vilket gör att den 

EU-institutionella kontexten blir oklar. Som tillägg till detta kan dock konstateras av det 

undersökta materialet att EU gärna kommunicerar med en röst, den konsensusbaserade 

kulturen genomströmmar det medierna rapporterar om EU-politiska beslut. Detta ser vi 

exempel på i så gott som alla artiklar (med undantag för artikel 6) där i vissa fall samtliga 28 

medlemsländer framställs som eniga, eller i vissa fall framställs som en koalition av 

medlemsländer är eniga (exempelvis artikel 3). 

7.3.2 Att informera om EU  

Medierna omgärdas generellt av en informationsorienterad aspekt
151

. Informationen som 

förmedlas i de analyserade materialet är präglat av ett visst sätt att beskriva EU, vilket ger en 

ideologisk effekt. Den framträdande bilden av "EU som en enhet" i det undersökta materialet, 

har dels att göra med den konsensusbetonade kommunikation som ofta framställer EU:s 28 

medlemsländer som en enad kraft för ett gemensamt mål. Men den har också att göra med den 

förenklade språkanvändning de undersökta artiklarna ger uttryck för, att "EU" beskrivs som 

bara "EU" och inget mer. Artikelförfattaren inbegriper genom språkanvändningen och 

publiceringsformen det faktum att det finns värdeladdade och ideologiska begrepp som bidrar 
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till hur vi tolkar världen.
152

 Genom att utelämna informationen om vilken EU-instans som 

genomför vad, eller vilket EU-politiskt dokument som har genomslagskraft, blir nedprioriterat 

i nyhetsvärderingen bidrar till att just den bilden av EU blir bärande. I det undersökta 

materialet kan skönjas tydliga förenklingar som påvisar att journalisten inte valt att 

kommunicera vilken typ av instans ett EU-beslut är taget på. De journalistiska valen kan i ett 

större socialt sammanhang kopplas till ideologi. Ideologi behöver som sagt inte nödvändigtvis 

kopplas till stora ideologiska paket – som vi genomgående kunnat se under analys av de 

undersökta artiklarna kan vi skönja ett mönster av val och anpassning till yttre faktorer 

(exempelvis kraven att informera och samtidigt underhålla) vilka i sig skulle kunna sägas vara 

ideologiska. För att återkoppla till det jag skrivit i avsnitt 7.3.1 och Fowlers resonemang: 

analys av nyheters ideologi börjar i analys av språkanvändningen (diskurs) och hur vi med 

hjälp av dessa konstruerar bilder av världen och verkligheten.
153

 Om det föredragna språket 

om EU är ett förenklat, likväl som klassat med en stämpel av att den byråkratiska processen 

inte är värd att återge, bidrar det till en bild av EU som en svårförståelig byråkratisk koloss. 

Precis som Fowler resonerar, bidrar denna normaliserade användning av språket till att detta 

ses som "normalt" – varken journalisten eller publiken förväntar sig något annat av EU-

nyheten.  

 I en allt mer kommersialiserad medievärld blir de journalistiska valen gällande 

språk, bevakning och stil i EU-nyheterna en del i publikanpassningen.
154

 Detta medför en syn 

på medborgare som konsumenter snarare än deltagare i EU-journalistiken, vilket gör den 

informerande och demokratiska aspekten lidande. Fairclough själv uttrycker det som att en 

ökande kommersialisering gör att mediernas diskurser blir mer konsumtionsorienterade. 

Publiken skall konsumera EU-nyheten, inte tillfredsställa ett informationsbehov. Samtidigt är 

EU-nyheten ålagd ett informationstryck, vilket ständigt konkurrerar med 

kommersialiseringstrycket. För att återkoppla till analyserna av text och diskurspraktik, kan 

konstateras att  i det undersökta materialet att det finns en ambition om att informera, men att 

graden av förenkling, och bristen på en allsidig bevakning av EU:s institutionella system 

ställer till det. Kommersialiseringen är en kraft som kan ses som förändrande av den rådande 

mediediskursen.
155
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7.3.3 EU-identiteten  

Utifrån analysens tidigare två steg kan konstateras att diskursordningen, det normala sättet att 

använda språket, inom den undersökta mediediskursen EU-journalistik, förefaller vara stabil 

och inte föränderlig. Summan av genren, det professionella och det institutionella fältet sätter 

diskurspraktiken för ett likriktat konstant tryck. Motsatsen skulle kunna vara en ostabil 

samhällsstruktur som påverkar alla faktorerna till en ostabil riktning
156

, exempelvis om 

Sverige skulle vara ett land med mindre stark tryck- och yttrandefrihet och vara utan en 

obunden journalistkår.  

 Vad blir en nyhet om EU i svensk dagspress och vad blir inte det? Det som 

kunde konstateras tidigare i uppsatsen utifrån Melchiors resonemang är att vad som blir en 

bärande EU-nyhet i svenska medier till viss del är godtyckligt, det nationella intressena 

styr
157

. I min uppsats kan jag inte utgå ifrån vad som inte har blivit en nyhet på grund av detta, 

även om paralleller kan dras till artiklarna med tydliga nationella vinklar (artikel 1, 2 och 10) 

som faktiskt sett dagstidningens ljus. Det nationella filtret som åläggs vissa av de analyserade 

artiklarna är ett fenomen som är väl känt som en del i EU-journalistikens problem. Inte minst 

Palm, Melchior och Örnebring gör en viktig poäng i att det tillhör ett av EU-journalistikens 

misslyckanden när den nationella vinkeln tar över till förmån för ett internationaliserat 

perspektiv.
 158

 Detta kan tolkas ur ett sociokulturellt sammanhang som att journalistikens 

nationella identitet är svår att anpassa till en EU-identitet.
159

   

7.3.4 EU som ideal  

I artikel 2, 3, 5, 7, 8 och 9 finner vi exempel på när EU som demokratisk drivkraft är tonvikt i 

den politiska kommunikationen. Unionens handelsfrämjande insatser i kombination med ett 

gemensamt kommunicerat tycke för demokratiska ideal hamnar i framkant. I artikel 8 görs 

gällande att "EU kan välja att straffa Polen". Det är EU som "straffar" utifrån sin 

"sanktionslåda", "EU" utges vara en makt som kan straffa enskilda medlemsländer om 

unionens "grundläggande värderingar" kränks. Genom språket konstrueras också denna bild 

av EU och även i den sociala verklighet som denna omges av. Fairclough menar att en viss 

artikulerad åsikt kan vara en kamp mellan olika värden där språkets bärkraft blir stor
160

. En 

EU-politisk handling artikulerad som "straff" gentemot ett medlemsland ger tydligt en 

indikation att unionens värderingar är viktiga. Artikel 8 indikerar att 1) EU:s grundläggande 
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värderingar gällande yttrandefrihet (bland annat) samspelar inte med Polens nya medielagar 

2) Polen utmålas explicit i artikeln som ett "bov-land" som kränker grundläggande 

demokratiska fri- och rättigheter 3) EU:s politiska ställningstagande står i fokus - man kan 

välja att straffa medlemslandet. I artikel 2, 3, 5, 7 och 9 är den artikulerade värderingen om 

EU som idealbild inte lika explicit, men likväl framträdande. Det ideologiska är att artikulera 

unionens ställningstaganden på ett visst sätt och det bidrar till att reproducera en bild av EU 

som en fredsbevarande union för handel.  

 Med detta sagt bör poängteras att diskurser i pressen är som all diskurs - 

relaterad till mediets institutionella och ekonomiska positioner. Det är dock klart att flera 

kulturella och ekonomiska faktorer påverkar och ger tidningen en unik roll i reproduktionen 

av diskurs och ideologi i det sociala sammanhanget eftersom pressen utgör en stor del av 

människors dagliga konsumtion av diskurs.
161

  

8. Slutsats och diskussion  

I detta kapitel följer uppsatsens avslutande del. För att återkoppla till uppsatsens begynnelse 

var syftet att besvara två frågeställningar; vilka diskursiva element är tongivande i 

nyhetsartiklarna om EU, samt vilken bild av EU genererar detta? Jag valde att dela in 

analysen i tre delar utifrån uppsatsens metodologiska uppställda funktioner; text, 

diskurspraktik och sociokulturell praktik. När jag har analyserat artiklarna framstår ett tydligt 

mönster i hur man språkligt representerar EU. Mönstret visar att EU ofta, för att inte säga 

nästan alltid, beskrivs som en aktör, som en enhet, en röst. Mönstret visar också att 

journalisterna ofta förenklar EU:s institutionella system, vilket ger effekten att EU ses som ett 

komplext överstatligt system som är i behov av förenkling snarare än förklaring för att 

producent och konsument skall förstå. Det förefaller vara så att både produktions- och 

professionsprocesser sätter käppar i hjulet för en mer adekvat EU-journalistik.  

 Endast i ett fåtal fall (artikel 1 och 6) av totalt 10 analyserade artiklar, preciseras 

mer ingående vilken EU-institution som nyheten behandlar. Språket som vidare används i de 

analyserade artiklarna gör att EU:s beslutsgång och institutionella system många gånger blir 

svårt att förstå eftersom journalistens språkanvändning inte erbjuder en vidare förståelse av 

systemets sammansättning. EU:s institutionella system förenklas och trivialiseras, och man 

kan enligt min mening tala om närvaron av en "förenkla-EU-diskurs" som styr och guidar 

journalister i deras EU-rapportering och som de själva bidrar till att upprätthålla. Detta leder 
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till en bristfällig nyhetsbeskrivning som i sin tur bland annat leder till att journalister ofta 

misslyckas med att inkorporera EU i den nationella kontexten. Detta gynnar inte den sociala 

omgivningen eller den kulturella kontexten, eftersom man misslyckas med - både ur ett 

produktions- och professionsperspektiv – att skriva om EU på ett tillräckligt informativt sätt. 

 Utifrån uppsatsens bakgrund, tidigare forskningsavsnitt och analysdel kan 

konstateras att journalisternas språkanvändning i EU-artiklarna ger konsekvenser när de når 

publikt sammanhang. En förenklad bild utav EU kan vara skapad i tron om att tillgängliggöra 

nyheten för en större massa – men likväl är den förenklad. En förenklad EU-nyhet kanske står 

sig bättre i en kommersialiserad medievärld som tävlar om människors uppmärksamhet – men 

samtidigt har avkall på informationsuppdraget gjorts. Således blir publiken, medborgarna, 

snarare konsumenter av EU-nyheten än upplysta och informerade deltagare i den politiska 

process EU handlar om. Man kan fråga sig om kommersialiseringens förändrande kraft på 

diskursen missgynnar EU-journalistiken, och om denna kan ges skuld för att medierna 

misslyckas med en allsidig EU-bevakning. Kommersialisering leder till ökad konkurrens och 

journalistiken kämpar för att överleva bistra tider. EU-journalistikens diskurs utsätts för 

konstant tryck av konsumtions- och produktionsprocesser, och kommersialisering är 

ytterligare en. Då EU-kunskaperna bland både journalister och medborgare är låga, blir 

kommersialiseringens tryck på diskursen en aktuell fråga. Denna påverkar diskursen, och 

detta är naturligtvis intressant att diskutera vidare – men får tyvärr inte plats i min uppsats.  

 Vidare handlar det om att förstå journalistens och mediets tolkningsramar, för 

att återkoppla till Palms resonemang om journalistens egen relation till EU (se avsnitt 3.1). En 

god kunskap om EU:s beslutsmiljö krävs för att hantera EU journalistiskt, samtidigt som 

kravet att förmedla dessa miljöer och politiska beslut på ett begripligt och intresseväckande 

sätt kvarstår. Hur den enskilde journalisten tolkar och förmedlar nyheten om EU blir av stor 

vikt. När jag analyserat mitt material har jag insett vikten av detta i nyhetstexterna, eftersom 

detta sammantaget blir den verklighetsram som likväl journalisten som publiken tolkar EU-

nyheten utifrån.  Journalisterna skapar sig en ram i vilken de själva tolkar och förstår 

nyhetsobjektet, i detta fall EU. Det är också genom denna ram som publiken kommer att tolka 

nyheten. Den tolkningsram som journalisterna håller sig inom blir en del i hur journalisten 

förhåller sig till EU-nyheter. Nyhetsvärderingarna från journalistens håll blir primära. Att 

konstruera en EU-nyhet är inte enbart en fråga om den enskilde journalistens möte med 

nyheten, det är också en fråga för hur nyhetsorganisationens förhållningssätt ser ut. Att EU är 

ett komplext beslutssystem återkommer som problem när journalisterna vill visa en 

sammanhållen nyhetsbild. Svårigheten ligger i att försöka förklara en överstatlig byråkratisk 
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process – återigen ställs stora krav på journalistens egna kunskaper. 

 Utifrån analysdelarnas resultat kan konstateras att EU via språkbruket framstår 

som svårbegripligt och komplext, något som i den journalistiska publiceringen avspeglas från 

både journalist- och konsumentaspekt. Därför förenklas EU i språkanvändningen. Förenkla-

EU-diskursen vävs in i det demokratiska systemet där det handlar om att hjälpa läsaren att 

bilda sig en egen uppfattning och åsikt om omvärlden – att bidra till att förstå EU i 

offentligheten och EU-identiteten. Detta vill jag hävda att man misslyckas med på grund av 

att EU inte vävs in i det nationella perspektivet på ett sådant sätt som hjälper läsaren vart i det 

nationella systemet som EU hör hemma. Det förefaller vara så att behovet av att förenkla EU 

skapar motsättningar för journalisten likväl som för medborgaren att orientera sig in i EU-

ämnet och vidare in i en gemensam offentlig sfär tillsammans med EU-nyheten.  

 Den gemensamma offentliga sfären är viktig för medborgarens möjligheter att 

orientera sig i talet om EU – hur ska jag skapa mig en bild av EU och hur ska jag närma mig 

EU? Det främsta resultatet i denna uppsats är att den svenska EU-journalistiken är fastlåst av 

sin egen diskursordning, vilken har satt agendan för hur talet om EU skall föras. 

Diskursordningens stabila tryck leder till status quo, där explicita och implicita behovet av ett 

förenklande, dramatiserande och elitorienterat språk ständigt är det som sätter stopp för 

förändring.  

 Frånvaron av en mer preciserad bild av EU:s institutionella kontext i texterna 

har en ideologisk grund – och det är uppsatsens främsta slutsats. Den ideologiska grunden 

bottnar i journalisternas val, upprepade slentrian samt de organisatoriska tryck som 

tillsammans genererar en bild av EU som en enhet, en aktör, en röst och som ideal. Om 

människor bygger sin nyhetskonsumtion på denna bild blir det grunden för människors 

uppfattning om EU. Viktigt att poängtera är dock att konstituerandet av denna bild inte enbart 

bygger på journalisternas språkanvändning, dessa är naturligtvis också påverkade 

(konstituerade) av den rådande diskursen i samhället. Det förenklade EU och den uppfattade 

byråkratiska bilden av EU, finns redan inkodade i EU-journalistikens diskurs. Detta ger DN 

och SvD (de undersökta tidningarna i denna uppsats) ett färdigt sätt att använda språket i detta 

ämne - redan förutfattade meningar om EU reproduceras. Detta föder EU-journalistikens 

diskursiva status quo.  

 En ytterligare ideologisk dimension kan åläggas de journalistiska valen, och det 

gällande källor. Vad som kan utrönas av det undersökta materialet är att det ändå finns en 

hierarkisk ordning vad gäller källors plats och utrymme i texten. Vi kan t e x se i artikel 6 att 

EU-kommissionen och dess personal ges mer utrymme och plats än EU-parlamentet. Aktörer 
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som skänker legitimitet till unionens institutionella (och inte folkvalda) makt ges helt enkelt 

mer plats.  

 Sammanfattningsvis vill jag hävda att de två frågor som min frågeställning 

består utav, går in i varandra. Precis som diskursanalys är en process är också dessa två frågor 

del i det större EU-journalistiska fältet som jag med min undersökning som jag med min 

undersökning ägnat mig åt att förstå närmare. Det som uppsatsen har visat är att den svenska 

EU-journalistikens diskurs består av en konstant förenklad språkanvändning vilket ger utslag 

på bilden av EU som en byråkratisk enhet i behov av förenkling, som är svårplacerad i en 

nationell kontext. Resultatet kan tolkas som något förutsägbart, då tidigare studier redan 

bekräftar det som denna uppsats kommit fram till, men resultatet är desto inte mindre viktigt 

för det. Diskursens status quo har en påverkan på det framtida utfallet av framtida forskning 

och för EU-journalistikens framtid. För att återkoppla till Palms metafor som jag talar om i 

inledningen, vill jag hävda att EU-journalistikens diskursiva utmaning är att göra sig av med 

snusgurkorna och på så vis vända ett misslyckande till en framgång. Hur? Det är en framtida 

uppgift för journalistiken.    
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10. Bilagor  

10.1 Index över artiklar  

Artikelnumrering Tidning Rubrik Publiceringsdatum/ 

textförfattare 

Kategori 

1 DN ”EU-pengar till 

svensk 

vindkraft” 

 

2016-03-08 

Johan Schück 

Jordbruk 

2 SVD ”Sverige följer 

EU:s 

Marockolinje” 

 

2015-12-15 

 

TT 

Jordbruk 

3 DN ”Tyskland får 

kritik för ny rysk 

pipeline” 

 

2015-12-04 

 

Jan Lewenhagen 

Energi 

4 SVD ”Bryssel vill 

vänta med nya 

miljökrav” 

 

2016-03-08 

 

Jenny Stiernstedt 

 

Energi 

5 DN ”EU förlänger 
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