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Om Institutet för 
Mediestudier
Institutet för Mediestudier ska – med forskningen som 
verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhäl-
let om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: 
att på medborgarnas uppdrag granska makten och 
skildra verkligheten. Det sker genom att initiera egen 
forskning eller sprida kunskap om andras forskning 
samt genom att vara mötesplats för diskussioner om 
mediers roll i samhället.

Institutet stöds av en bred krets av samhällsintres-
sen: fack, näringsliv och civilsamhälle som kyrkan och 
idrottsrörelsen. Institutets forskning finansieras dess-
utom genom bidrag från bland andra Familjen Erling 
Perssons stiftelse och Marianne och Marcus Wallen-
bergs stiftelse.
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Journalistiken hängde inte 
med när makten drog  
till Bryssel
Lars Truedson*

Svensk demokrati förändrades i grunden när en stor 
bit av lagstiftningen drog till Bryssel för 25 år sedan. 
I dag beslutas knappt hälften – det finns lite olika sätt 
att mäta – av de svenska lagarna i EU-systemet. I  denna 
bok kan Mediestudier svart på vitt visa att journali-
stiken inte hängt med. Och på vissa sätt kan vi se att 
bevakningen till och med minskat under de 25 åren.

Det är – för den som har åldern inne – lätt att dra sig 
till minnes den intensiva rapporteringen om EU under 
kampanjen inför folkomröstningen 1994 och en tid 
 efter det svenska inträdet på nyårsdagen 1995. EU- 
frågan var kontroversiell, en spricka gick rakt genom 
flera av riksdagspartierna. Men med tiden försvann 
ja- eller nej-dimensionen sakta i bakgrunden och det 
svenska EU-medlemskapet blev ett accepterat faktum. 
När debattens känslostormar kallnade, blev också 
medieintresset av allt att döma svagare. Trots att bety-
delsen av unionen för oss svenskar har ökat.

* Lars Truedson är journalist och föreståndare för Institutet för Medie-
studier.
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När man i dag försöker mäta hur stor del av lagstift-
ningen som gäller i Sverige som bygger på beslut av EU 
(och alltså inte kan påverkas av riksdagsbeslut) landar 
uppskattningarna lite olika, men ofta i nivån fyrtio till 
femtio procent. När Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) mäter hur stor andel av de beslut som i dag fattas 
i svenska kommuner som påverkas av EU-lagstiftning 
anges det till omkring hälften.1 Den numera nedlagda 
tidningen Riksdag och Departement analyserade hur 
mycket EU påverkar svenska politik, genom att  räkna 
andelen av svenska regeringens lagförslag som är en 
direkt följd av redan fattade EU-beslut. År 2005 var 
det 28 procent av regeringspropositionerna, år 2012 
43 procent.2  Dagens Nyheter räknade 2019 andelen 
svenska lagar som är en direkt följd av redan fattade 
EU-beslut. DN kom fram till att de senaste fem åren 
har i genomsnitt 37 procent av svenska lagar ursprung 
i EU-beslut.3 Vi kan alltså konstatera att jämfört med 
åren efter det svenska EU-inträdet har unionens bety-
delse för Sverige ökat i takt med att unionens uppgifter 
fördjupats på medlemsstaternas bekostnad.

När Mediestudier i denna skrift samlat in fakta och 
synpunkter på journalistiken om EU i Sverige är det 
inget som tyder på att satsningen på journalistisk be-
vakning eller granskning av EU har hängt med i denna 
gradvisa överflyttning av makt. Den tydligaste hårda 
siffran på detta är att antalet svenska korrespondenter 

1 https://skr.se/download/18.a827c16146db10f89a70fa9/1578383122889/
EU%20i%20lokalpolitiken.pdf

2 ”EU:s makt växer”, Riksdag och departement, nummer 25, 2013.
3 ”Fakta i frågan: Hur stor makt har EU i Sverige?”, Dagens Nyheter, 2 maj 

2019.
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på plats i Bryssel gått i motsatt riktning. Närmare två 
av tre korrespondenter är borta. Vid  folkomröstningen 
1994 fanns 26 journalister ackrediterade hos kom-
missionen i Bryssel. 2019 var det 10 stycken. Det visar 
Sigrid Melchior i sitt kapitel. Hon konstaterar också 
att det är färre svenska journalister som bevakar EU 
än journalister från våra nordiska grannländer, sett 
till folkmängd. Brysselnärvaron kan också jämföras 
med svenska mediers närvaro i USA. I oktober 2019 
var det 15 korrespondenter och 19 frilansjournalister 
som rapporterar för svenska medier från USA, utöver 
foto grafer och kameramän.

EU-forskaren Maria Strömvik har tagit sig an upp-
giften att försöka mäta hur intensivt svenska medier 
bevakar EU:s lagstiftningsprocesser – och då särskilt i 
det tidiga skedet, när uppmärksamhet ger medborgar-
na som störst chans att påverka besluten. Hon har ut-
vecklat en metod baserad på regeringens egen löpande 
rapportering till riksdagen om vilka nya och  viktigare 
frågor som kommit upp på agendan inom EU. Hur 
många av dem blir omskrivna i  svenska medier? Och 
hur ser det ut för motsvarande svenska initiativ?

Det visar sig att de största svenska  dagstidningarna 
under mätperioden (augusti 2016 till juni 2019) bara 
rapporterar om en fjärdedel av de händelser som 
reger ingen bedömer vara så viktiga att riksdagen be-
höver få information om dem. Då är alltså nivån satt 
så blygsamt att det räcker med att en enda av de sju 
största tidningarna (Dagens Nyheter, Svenska Dag-
bladet, Aftonbladet, Expressen,  Dagens Industri, 
Göteborgs-Posten och Sydsvenskan) har rapporterat. 
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Skillnaden mellan olika medier är stor. Mest rapporte-
rar föga överraskande specialiserade Europa portalen. 
Även Svenska Dagbladet ligger högt, med 19 procent 
av ämnena rapporterade. Överraskande nog ligger 
Dagens Nyheter i andra änden av skalan bland de 
större medierna, med artiklar om bara sex procent av 
nyhets ämnena.

Maria Strömvik gör också en jämförelse med hur 
ofta samma stora dagstidningar rapporterar om 
mot svarande händelser i den svenska lagstiftnings-
processen, det vill säga kommittédirektiv och proposi-
tioner. Här rapporterar de sju tidningarna femtio 
procent oftare. Dagens industri avviker genom att 
vara det enda mediet som rapporterar mer frekvent 
om EU-händelserna än om de svenska händelserna. 
 Dagens Nyheter har stor spännvidd – det är två och en 
halv gång större chans att tidningen rapporterar om 
ett svenskt än ett EU-baserat initiativ. Maria Ström-
vik konstaterar  också att svenska medier skriver mer 
sällan om svenska propositioner om de bygger på 
EU- lagstiftning. Det kan vara logiskt om man redan 
 beskrivit EU-processerna, men som vi sett är det inte 
ofta så är fallet.

Vi har också gjort en pilotstudie av hur ofta den 
tyngsta granskande journalistiken tar sig an EU  genom 
att helt enkelt gå igenom beskrivningarna av vad alla 
program av SVT:s Uppdrag Granskning och Sveriges 
Radios Kaliber har handlat om sedan de startades. 
Utfallet av undersökningen, som gjorts av journalis-
ten Anton Karlsson, är mycket tydligt. UG har gjort 
16 program som granskar EU-systemet och EU- regler. 
Det är drygt två procent av de sända programmen. 
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 Kaliber har bara gjort sex sådana granskningar. Det 
motsvarar 1,5 procent av alla program.

Vad ligger bakom dessa resultat? I Anton Karlssons 
kapitel argumenterar Uppdrag Gransknings tidigare 
ansvarige utgivare Ulf Johansson för att EU:s struk-
tur har något med saken att göra. För att Uppdrag 
granskning ska kunna göra ett avsnitt krävs en konkret 
 hypotes och ett tydligt grepp. Tittarna måste förstå 
vad det handlar om och varför det är viktigt. Det kan 
enligt honom vara svårt i EU.

– Det finns en bild av att EU är krångligt och svårt, 
och det kan jag hålla med om. Det är en kolossal och 
näst intill ogenomtränglig organisation, och  dessutom 
är vissa instanser inte alls lika öppna eller tillåter den 
insyn som vi är vana vid hos svenska myndigheter. 
EU-kommissionen och mycket annat i Bryssel är mer 
slutet och har starkare sekretess. Det är ett problem för 
oss som granskar, säger han.

Annika R Eriksson, som är redaktör för Kaliber, har 
en liknande syn på att granska EU.

– Det blir en längre process och man kommer längre 
ifrån medborgarna, när något granskas i Sverige är det 
ofta lättare att hitta en ansvarig myndighet eller poli-
tiker, ofta blir det också bättre journalistik då och mer 
relaterbart. EU är tungt och svårt att förstå, men sam-
tidigt väldigt viktigt. Där kan vi bli bättre, säger hon.

Annika Ström Melin, som bevakat EU för flera 
 ledande svenska medier, bland annat Svenska Dag-
bladet, Sveriges Radio och Dagens Nyheter, skriver i 
en personlig betraktelse om ”Sveriges journalistiska 
utan förskap” inför EU. Hon går igenom olika ske-
den av EU-journalistikens utveckling, särskilt sedan   
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Sverige kom med. En särskild svårighet för EU- 
bevakningen konstaterar hon är EU-systemets karak-
tär av förhandlingsmaskin som söker kompromisser 
och konsensus – den rimmar dåligt med journalisti-
kens förkärlek för konflikt. Hon konstaterar att den 
svenska EU-journalistiken fortfarande efter 25 år 
präglas av en viss distans, som om vi inte riktigt är en 
del av unionen. ”Den svenska EU-bevakningen präglas 
därför av den utomstående betraktarens svalt intres-
serade, ofta kritiska men inte riktigt berörda blick”, 
avslutar hon sitt kapitel.

Journalisten och filosofie kandidaten i EU-kunskap, 
Anna Skoog, har intervjuat några av landets mest 
erfarna EU-journalister i ett kapitel och från dessa 
expertreportrar hörs liknande tongångar som från 
grävredaktionerna. Sigrid Melchior, Brysselbaserad 
frilansjournalist och författare, konstaterar exempel-
vis i det kapitlet att ”varje gång man ska läsa en artikel 
om ett EU-beslut så blir det väldigt mycket som en SO-
bok, journalistiken måste förklara en massa grejer för 
att det inte är underförstått.” Hon konstaterar också 
att det inte tycks finnas samma behov av att förklara en 
massa om hur systemet fungerar när det rapporteras 
om USA.

De intervjuade anger medieekonomi som ett viktig 
skäl till att antalet reportrar som sysslar med EU har 
minskat. Särskilt  dagspressen har som bekant haft 
pressad ekonomi de senaste decennierna. Det kan 
noteras att den största minskningen av antalet korre-
spondenter i Bryssel märks bland dagstidningarna.

Skillnaderna mellan olika medier kommenteras 
också av flera intervjuade. Att Sveriges Television för 
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närvarande bara har en korrespondent i Bryssel som 
ska täcka inte bara EU-frågor utan också alla typer 
av händelser i en rad västeuropeiska länder påverkar 
bevakningen negativt. Men samtidigt har reportrar 
i Stockholm allt mer dragits in i EU-rapporteringen, 
konstaterar SVT:s Rolf  Fredriksson. Men mycket av 
EU-rapporteringen ses av små tittarskaror.

– Mycket finns i SVT Forum i SVT2 på dagtid. Det 
är väldigt bra program men märks inte alltid så mycket 
i stora sändningarna med största publiken, säger Rolf 
Fredriksson.

För att EU-bevakningen ska bli av med sin stämpel 
som tråkig och krånglig krävs det att rapporteringen 
blir mer vardag, genom att EU integreras i fler bevak-
ningsområden på hemmaredaktionerna. Det  menar 
flera av de intervjuade EU-reportrarna. Inte minst gäl-
ler detta bevakningen av politik men även gränsöver-
skridande områden. Hittills har det dock inte lyckats 
så bra, utom möjligen vad gäller miljö- och klimat-
journalistiken, som är just så tydligt gränsöverskridande.

Annika Ström Melin förespråkar dock på sätt och 
vis motsatt förhållningssätt: hon anser att EU behö-
ver redaktionell särbehandling, det vill säga särskilda 
reporterresurser och även eget reserverat utrymme i 
sändningar och tidningar.

En särskild aspekt av EU-bevakningen handlar om 
valen till Europaparlamentet, som hålls vart femte år. 
Professor Bengt Johansson skriver i sitt kapitel om hur 
medier bevakat valrörelserna under de år Sverige varit 
EU-medlem. Det är baserat på en kvantitativ innehålls-
analys av samma slag som den som gjorts sedan 1979 
av de svenska riksdagsvalen och folkomröstningarna.
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Han konstaterar att bevakningen av EU-valen skil-
jer sig från riksdagsvalen inte minst genom att bevak-
ningen är mer jämnt spridd mellan partierna och att 
uppstickare av olika slag får mer uppmärksamhet. 
Det lönar sig normalt att sticka ut. Men det kan  också 
straffa sig. EU-valet 2019 präglades av mycket upp-
märksamhet och mycket negativ uppmärksamhet för 
två partier – Sverigedemokraterna och Kristdemokra-
terna. Den uppmärksamhet som KD fick var den mest 
negativa som uppmätts i någon EU-val rörelse. För-
klaringen var i huvudsak att uppgifterna om hur Lars 
Adaktusson (kd) röstat i abortfrågor under sin period 
i EU- parlamentet möttes med stark kritik. Generellt 
över alla val syns att Socialdemokraterna  missgynnats 
i bevakningen av valrörelsen jämfört med partiets 
storlek medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet ofta 
 gynnats.

En betraktelse över journalistik om EU 2020 är 
knappast komplett utan frågan om Brexit. Henrik 
Brors har varit med som EU-reporter ändå från Brexits 
början. Han berättar i ett kapitel om just detta: om hur 
han som korrespondent i Bryssel noterade hur en viss 
Boris Johnson från Daily Telegraph tog till orda under 
presskonferenserna och ställde frågor om osannolika 
saker han ansåg sig ha snappat upp. Och just där, i 
sensationssökande och hårdvinklad eller till och med 
påhittad journalistik om unionen, kan Brexit sägas ha 
börjat. Bilden av Bryssel blev aldrig densamma i Stor-
britannien. Och Boris Johnson blev premiärminister.
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Förhoppningen är att denna boks undersökning av 
hur den svenska journalistiken om EU ser ut ska ge 
bränsle åt en diskussion inte bara inom yrkeskåren 
utan i bredare kretsar om hur väl vi bevakar EU-frågor.

Räcker den nivå journalistiken i dag håller för att 
medborgarna ska få en aktuell och rättvisande bild 
av den union där närmare hälften av vårt lands lagar 
 stiftas?
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Journalisterna sover  
när Bryssel vaknar1

Maria Strömvik*

När medier kablar ut nyheter om politiska utspel och 
nya initiativ startar ofta en batalj. Personer med skif-
tande förhoppningar eller farhågor inleder sina för-
sök att påverka debatten och därmed även politiken. 
Det här är politikens nerv och det är viktigt – både för 
 medier och för dem som vill bidra till samtalet – att 
vara med från början.

I Sverige strävar reportrar närmast efter att leva i 
symbios med riksdagen och departementen för att så 
tidigt som möjligt kunna få ut nyheter, men hur ser det 
ut med rapporteringen från EU:s institutioner? Hur 
bra är svenska medier på att tidigt lyfta fram den dag-
liga politiken inom EU?

1 De siffror som redovisas i denna studie bygger på kodning som gjorts av 
masterstudenten Dino Ekdal vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds 
universitet.

* Maria Strömvik är statsvetare vid Lunds universitet och biträdande före-
ståndare för Centrum för europaforskning. Hon forskar och undervisar 
om Europeiska unionen och har ett särskilt intresse både för EU:s globala 
roll och för det svenska samhällets möjligheter att delta i utformning-
en av den svenska EU-politiken. Maria är också redaktör för bloggen 
europa kommentaren.eu. Hon har tidigare bland annat varit statlig ut-
redare för betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) och arbetat 
med unionens säkerhets- och försvarspolitik vid Utrikesdepartementet.
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Som vi ska se nedan är det lite si och så med den 
saken. Det finns också förvånansvärt stor variation 
mellan de större medierna. Politiken på EU-nivån före-
faller sällan betraktas som en naturlig del av kvalitets-
journalistiken, även om besluten ofta handlar om så-
dant som ska bli ny lag i Sverige och övriga EU-länder.

Hos de allra flesta personer kommer kunskapen om 
politisk makt – vi kan kalla den demokratisk läskun-
nighet – från det som sägs och skrivs i medier. Det är 
via TV, radio och tidningar, numera ofta kanaliserat i 
sociala medier, som vi löpande får förståelse för poli-
tiska händelser genom granskningar av makten. Det 
är där vi läser om olika åsikter om olika politiska för-
slag, vad åtgärderna kan innebära och vem som ska 
fatta besluten.

Medier spelar därför stor roll för skapandet av 
 demokratisk legitimitet i ett samhälle. Bevakningen 
av politiska processer, från första början, möjliggör 
offentliga samtal och möjlighet att – för den som vill 
– försöka påverka politiken. När besluten är fattade är 
det ofta för sent. Genom valet av vilka frågor som bör 
täckas får medier helt enkelt något av en grindvakts-
funktion i det offentliga samtalet (Bijsmans & Altides 
2007, s. 325; Callaghan & Schnell 2001, s. 187).

Nu är det ett kvarts sekel sedan delar av den poli-
tiska makten över Sverige flyttade från Stockholm till 
Bryssel och Strasbourg. För de journalister som har 
som ambition att granska makten borde det således 
vara helt naturligt att lika ofta rapportera, från ax till 
limpa, om nya processer när de påbörjas i Bryssel. Som 
medieforskaren Peter Berglez har uttryckt det:
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Om makt förskjuts från ett rum till ett annat måste själv-
klart medierna hänga med dit. Annars försämras deras 
förmåga att leverera tredje statsmaktsuppgiften. (Berglez 
2009)

Granskning av makten – där den finns  
och när den utövas

Det finns inga nyare och breda systematiska studier av 
EU-rapportering i svenska medier, så vi vet ganska lite 
om hur de sköter sig. Däremot kan vi, utifrån reflek-
tioner, observationer och anekdotiska berättelser, ha 
vissa aningar att utgå ifrån.

Först och främst kan vi misstänka att svenska me-
dier inte varit speciellt bra på att följa med dit makten 
finns. Nyhetsmedier är sannolikt fortfarande främst 
fokuserade på nationell politik, trots att EU-nivån 
 numera är en del av just den svenska politiken (Wester 
2009, s. 15; Berglez 2009). Som EU-journalisten Sigrid 
Melchior har hävdat: ”Man glömmer att det här är 
svensk politik (Sveriges Radio 2019).”

För det andra kan vi förmoda att medier inte förmår 
hänga på redan tidigt i de politiska processerna, när 
makten utövas. Toppmöten, kriser, och Europaparla-
mentsvalen vart femte år verkar få en viss medieupp-
märksamhet, medan övrig löpande politik prioriteras 
ned och försvinner från redaktionernas radarskärmar 
(Tallberg m fl. 2011; SVT 2016; Näringslivets medie-
institut 2019, s. 19). Dessutom hävdas det ofta att när 
rapportering väl sker, så sker den för sent, det vill säga 
när besluten redan är fattade. För att åter igen citera 
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Sigrid Melchior (Sveriges Radio 2019): ”Redaktionen 
har inte tillräckligt mycket koll för att veta att något är 
en nyhet – tidigt.”

Även journalisten Philip Lerulf har kommenterat 
denna brist:

Med ett fåtal briljanta undantag präglas svensk EU- 
bevakning av oregelbundna punktinsatser med avbrott 
för pliktskyldig valrapportering en gång vart femte år. 
Det är i bästa fall en styvmoderlig behandling av en väx-
ande maktsfär, i värsta fall ett tecken på att medierna ger 
upp ambitionen att granska och utkräva ansvar (Citerad i 
Brunelius 2011, s. 3).

Det är dock inte alla som håller med. Dagens Nyhe-
ters utrikeschef Pia Skagermark sa i en intervju i sam-
band med Europaparlamentsvalet att hon tyckte att 
det var en myt att det är dålig EU-bevakning i Sverige 
och att i alla fall skriver Dagens Nyheter mycket om 
EU ( Sveriges Radio 2019). Medieforskare i andra EU- 
länder har också konstaterat att det finns en ljusglimt 
just i de större och mest ambitiösa tidningarna. Ofta 
finns  åtminstone en eller några större dagstidningar 
med höga ambitioner även när det gäller den löpande 
politiken inom EU, som skiljer sig markant från kvälls-
tidningarna (Lloyd och Marconi 2014, s. 3–4; Trenz 
2004).

Vi skulle således, för det tredje, kunna förvänta oss 
att åtminstone några svenska kvalitetsmedier  löpande 
förmår följa och granska makten. Kanske borde vi 
särskilt förvänta oss detta av de stora  dagstidningarna 
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och även av public service-företagen. Med tanke på 
den särställning som public service har bland svenska 
 medier, och med tanke på det tydliga uppdraget att ver-
ka i allmänhetens tjänst, har dessa företag ett särskilt 
samhällsansvar.

Att kartlägga löpande EU-bevakning

Så, är det en myt att den svenska löpande EU-bevak-
ningen är dålig? Det finns naturligtvis ingen perfekt 
metod för att mäta medietäckningen av vardagspoli-
tiken i EU, men det går att hitta indikatorer. Ett sätt, 
som valts här, är att först kartlägga vilka löpande 
och viktigare nya initiativ som kommit upp inom EU 
–  oftast genom nya initiativ från kommissionen – för 
att sedan spåra vilka svenska medier (om några) som 
valde att plocka upp frågorna direkt när de dök upp 
på EU:s  agenda. Med denna metod försvinner de flesta 
”kriser” och följetonger som till exempel brexit från 
urvalet.

Den första svårigheten är då att avgöra vad som är 
viktiga initiativ. Här kan vi dock välja att åka snålskjuts 
och använda regeringens egen ” nyhetsvärdering.” 
 Regeringen har ett grundlagsfäst ansvar att löpande 
informera riksdagen om EU-kommissionens förslag 
till viktigare rättsakter, och även så kallade grönböcker 
och vitböcker, meddelanden om viktigare förslag eller 
strategier, och ”andra för Sverige viktiga EU-frågor” 
(Regeringskansliet 2012). Detta rapporteras löpande i 
så kallade EU-faktapromemorior och läggs ut på riks-
dagens webbplats.
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Förutsatt att regeringens ”nyhetsvärdering” är 
 acceptabel – och det har i alla fall Konstitutions - 
ut skottet bedömt att den är – ger detta en bild av  vilka 
nya initiativ från Bryssel som regeringen bedömt vara 
så pass viktiga att riksdagen behövde informeras om 
dem. Urvalet här föll på alla sådana frågor under en 
period av tre år, riksdagsåren 2016/17 till 2018/19, 
 totalt 329 stycken.2

Det leder oss till den andra svårigheten. Med da-
tumet för EU-initiativet kan man sedan söka i medie-
databasen Retriever på omkringliggande datum för att 
se om, och i så fall vilka, medier som skrev om det. Här 
skedde sökningen från och med tre dagar innan initia-
tivet, till och med tio dagar efter initiativet. Det är dock 
notoriskt svårt att med denna metod, i efterhand, söka 
bland artiklar vars ordval inte är känt. Även om den 
som söker i databasen har god inlevelseförmåga och 
testar alla ordval som dyker upp i fantasin, finns alltid 
en risk att en journalist ändå valt andra ord. I det fallet 
dyker artikeln inte upp i sökningen. För att minimera 
risken gjordes stickprov av en andra person för vissa 
av de frågor som inte dök upp i sökningarna. Detta 
föranledde inga egentliga förändringar, men siffrorna 
nedan måste ändå läsas med denna risk i åtanke.

Retriever genererar träffar för både webbaserade 
nyhetsartiklar och tryckta källor och i denna studie 
gjordes ingen åtskillnad mellan dessa. Det gjordes inte 
heller någon åtskillnad mellan nyhetsrapportering, 

2 I några fall lade EU-kommissionen samma dag fram ”paket” med flera 
(tre–fem) initiativ inom samma fråga. I dessa fall lades dessa först ihop och 
räknades som ett initiativ eftersom siffrorna annars blivit missvisande.
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opinionstexter eller annat material. Det fanns inte ut-
rymme att täcka in Sveriges Televisions och Sveriges 
Radios sändningar, men däremot ingick deras webb-
platser i studien.

Ambitionen med denna studie var primärt att stu dera 
de större rikstäckande medierna. I  sökningarna togs 
dock alla medier med – oavsett storlek – som fick träf-
far i Retriever, för att undersöka ifall det fanns  andra 
medier än de med störst publik som  visade sig vara lika 
bra eller bättre på att rapportera om den  löpande EU- 
politiken. En väntad sådan källa var Europa portalen, 
som är specialiserad på just EU- nyheter. En lite mer 
oväntad källa, som visade sig dyka upp frekvent i sök-
ningarna, var Avanza Bank.

Vilka medier klarar sig bäst och sämst?

De stora tidningarna, med störst räckvidd, är av sär-
skilt intresse här eftersom de tillsammans når en mycket 
stor andel av befolkningen: Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Dagens Indu-
stri, samt de två stora regionala tidningarna Göteborgs- 
Posten och Sydsvenskan.3 

Av de nya händelser på EU- nivån som ingick i stu-
dien fanns 26 procent omnämnda i någon eller några 
av dessa tidningar. Detta innebar alltså inte att  någon 
av tidningarna valde att rapportera om alla 26 pro-
centen, och den stora dagstidning som skrev mest 

3 Även Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten är med i denna toppgrupp 
mätt i räckvidd (Kantar Sifo 2019), men dessa två ingick inte i studien av 
tekniska skäl då de ses som editioner av Expressen.
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var Svenska Dagbladet (19 procent). Som framgår av 
 figur 1, där också några andra medier lagts till, är det 
förvånansvärt stor variation mellan medierna. I topp 
hamnar  Europaportalen, som nämnde 25 procent av 
 EU-initiativen, medan  Expressen hamnar i botten med 
endast 2 procent.

Det är väldigt stor skillnad mellan de två stora natio-
nella dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet. Förväntningarna från tidigare forskning, 
att de stora kvalitetstidningarna skulle ha högst ambi-
tioner när det gäller att rapportera om och granska 
statsmakten, visar sig möjligen gälla för Svenska Dag-
bladet men knappast för Dagens Nyheter (knappt 6 
procent). Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgs- Posten, 
Dagens Industri och Avanza Bank visar alla upp en mer 
frekvent rapportering av nya förslag inom EU-politiken 
än vad Dagens Nyheter gör.

Figur 1. Procent av löpande EU-initiativ som rapporterades 
(augusti 2016 till juni 2019)
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Det är inte förvånande att Europaportalen hamnar 
överst, men däremot är det lite mer klurigt att förstå 
varför Dagens Nyheter hamnar betydligt lägre än inte 
bara Svenska Dagbladet utan även till exempel Göte-
borgs-Posten och Sydsvenskan. En möjlig delförklaring 
– som inte undersökts här – är att de två sistnämnda 
kanske väljer att publicera fler korta EU-nyheter från 
TT än vad Dagens Nyheter gör.

Ett annat resultat som är särskilt värt att nämna 
är att webbnyheterna från public service-företagen, 
 Sveriges Radio och Sveriges Television, hamnar långt 
ner på listan. Det säger inget om dessa två företags 
etersändningar, men visar att de nyhetskonsumenter 
som endast besöker webbplatserna får väldigt lite in-
formation om nya initiativ inom EU. Särskilt verkar 
detta i det närmaste vara en vit fläck på Sveriges Tele-
visions webbplats – det är bara Expressen som rappor-
terar ännu mindre – och det är bara marginellt bättre 
på Sveriges Radios webbplats.

Lokaltidningarna

Denna studie innefattar ingen djupare analys av indivi-
duella lokaltidningar, men det går att se att dessa ofta 
väljer att publicera till exempel TT-meddelanden om 
nya EU-initiativ. En lokaltidning som särskilt utmär-
ker sig är Lysekilsposten vars läsare, jämfört med an-
dra lokaltidningar, har fått relativt många EU-nyheter 
serverade. Detta verkar utöver TT-meddelandena bero 
på att Lysekilsposten publicerar ett veckobrev från 
 Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kom-
missionens Sverigekontor. Lysekilsposten omnämnde 
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totalt 5,2 procent av de nya EU-initiativen – bättre än 
SVT:s webbnyheter och bara marginellt (0,6 procent) 
lägre än Dagens Nyheter!

De specialintresserade

Om man kastar ut nätet riktigt brett, så att till och med 
varenda specialiserad tidning, oavsett storlek på läse-
krets, kommer med kan vi också notera att det finns en 
hel del nya EU-initiativ som förvisso inte plockas upp 
av varken de större medierna eller lokaltidningarna 
men som ändå rapporteras i fackpress. Tidningar som 
Svensk åkeritidning, Fiskejournalen, Packnyheter, Pen-
sionsnyheterna, Lantbruksnytt, och Gröna bilister (för 
att bara nämna några) visar att det finns fackjourna-
lister som utan problem förmår följa politiken på EU- 
nivån och förmedla den till sina läsare direkt när något 
nytt hänt i Bryssel.

Täcker tidningarna svenska processer bättre?

En fråga som inte har något självklart svar är den om 
hur många av de nya EU-initiativen som borde få plats 
i svenska medier. Alla frågor som ingått i studien an-
sågs av regeringen vara tillräckligt viktiga för att riks-
dagen skulle behöva få information, men det är inte 
givet att de alla därmed borde värderas som nyheter av 
medierna.

När statsmakten numera är delad mellan den natio-
nella nivån och EU-nivån borde vi däremot kunna 
förvänta oss att medier med hög ambitionsnivå  skulle 
täcka nya löpande händelser inom EU i åtminstone 
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samma utsträckning som nya löpande händelser i det 
svenska systemet. Så, hur ser det ut om vi skulle för-
söka jämföra, och vad skulle vi i så fall jämföra med?

För att få en liten fingervisning om eventuella skill-
nader valdes de första 50 propositionerna som reger-
ingen la fram år 2017 och de första 50 statliga utred-
ningarna som tillsattes samma år, det vill säga totalt 
100 ”nationella initiativ” som fick utgöra referens-
punkt. Datumen för dessa initiativ valdes ut på sam-
ma sätt som för EU-initiativen: en sökning gjordes i 
Retriever från och med tre dagar innan händelsen till 
och med tio dagar efter händelsen. Jämförelsen är inte 
perfekt – fler och möjligen även andra typer av initiativ 
från regeringen skulle kunnat ingå – men får fungera 
som en indikativ bild av skillnaderna.

Någon eller några av de stora tidningarna (Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet,  Expressen 
och Dagens Industri, Göteborgs-Posten och Sydsvens-
kan) skrev om 39 procent av dessa nationella initia-
tiv. Detta kan alltså jämföras med 26 procent av EU- 
initiativen.

Det visade sig också här vara stora skillnader, som 
framgår av figur 2. De flesta medier rapporterar i be-
tydligt högre grad om nya statliga utredningar och nya 
propositioner (dock mindre om propositioner än kom-
mittédirektiv) än om liknande händelser på EU-nivån. 
Undantaget är Dagens Industri som rapporterade om 
marginellt fler nya löpande EU-händelser än svenska.

Svenska Dagbladet hamnade åter igen i topp. SvD, 
som skrev om knappt 19 procent av EU-initiativen, 
skrev om 28 procent av de nationella initiativen. Även 
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om den relativa skillnaden är stor, det vill säga 49 pro-
cent fler nationella än EU-initiativ, hittar vi ännu större 
skillnader (i stigande ordning) hos Göteborgs-Posten, 
Sydsvenskan, Aftonbladet och Sveriges Radios webb-
plats. Störst var skillnaderna hos Sveriges Televisions 
webbplats och Expressen, men även Dagens Nyheter 
hamnade i bottentrion. I Dagens Nyheters fall var det 
mer än två och en halv gång större chans att ett natio-
nellt initiativ skulle omnämnas än ett EU-initiativ.

Figur 2. Skillnader i medietäckning av nya nationella initiativ 
och nya EU-initiativ

Kommentar: För EU-initiativ var perioden augusti 2016 till juni 2019 och för de 
 svenska initiativen var perioderna januari–mars 2017 (propositioner) och januari–juli 
2017 (kommittédirektiv). Tidningarna i diagrammet är organiserade från den med lägst 
skillnad mellan de två typerna (Dagens Industri) till den med högst (Expressen).

Som lite kuriosa i sammanhanget var det också en viss 
skillnad i rapporteringen om de svenska initiativen 
beroende på om propositionerna och tillsättningarna 
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av statliga utredningar var direkt föranledda av lag-
ändringar eller liknande på EU-nivå eller inte. Medan 
23,5 procent av de nationella initiativ som direkt hän-
visade till händelser på EU-nivån (normalt nya eller för-
ändrade direktiv eller förordningar) nämndes, var mot-
svarade siffra 42,2 procent för dem som inte gjorde det.

Det visade sig däremot att om man enbart jämför 
rapporteringen om nya lagförslag så verkar skillnader-
na vara mindre. Rapportering om propositioner sked-
de i åtminstone någon stor dagstidning i 30 procent av 
fallen, vilket kan jämföras med rapportering om nya 
förslag till direktiv och förordningar (det vill säga kom-
missionens lagförslag) i 26 procent av fallen.

Förväntningarna stämde delvis

Det stämmer alltså att vardagspolitiken inom EU, trots 
att den många gånger påverkar människors vardag 
i betydligt högre grad än kriser och toppmöten, inte 
porträtteras i svenska medier i någon större utsträck-
ning. Det stämmer också att redaktioner i allmänhet 
förefaller prioritera att bevaka makten på nationell 
nivå i betydligt högre grad än den makt som Sverige 
delar med andra på EU-nivån.

Däremot är skillnaderna mellan olika medier  större 
än vad man hade kunnat tro. De två stora  nationella 
dagstidningarna uppvisade förvånansvärt olika prio-
riteringar. Medan Svenska Dagbladet  rapporterade 
om nästan var femte EU-initiativ, rapporterade 
 Dagens Nyheter endast om drygt var tjugonde – sam-
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ma  frekvens som Lysekilsposten och betydligt sämre 
än Aftonbladet. Slutsatser från andra länder, att  stora 
morgontidningar har högst ambition att följa och 
granska makten, fick sig därmed en törn i denna stu-
die. I Sverige är den största morgontidningen sämre 
än den största kvällstidningen, och ligger snarare på 
 samma nivå som vissa lokaltidningar.

Eftersom Sveriges Radios och Sveriges Televisions 
sändningar inte ingick i studien är det inte möjligt att 
dra några generella slutsatser om public service. Men, 
det är tydligt att vardagspolitiken inom EU inte är pri-
oriterad på webbplatserna.

För att dra mer långtgående slutsatser om nyhets-
konsumenternas möjlighet att följa den löpande 
EU-politiken skulle flera andra aspekter också behöva 
vägas in. En sådan är kvaliteten på innehållet i rappor-
teringen (för ett försök se Näringslivets medieinstitut 
2019). Framgick det till exempel korrekt vems förslag 
det var, vad det innehöll, vad olika större intressenter 
ute i samhället tyckte om frågan, och hur den fortsatta 
processen såg ut? En annan är ifall det finns en över-
vikt för rapportering inom vissa politikområden, till 
exempel ekonomiska frågor. Genomgången ovan visar 
att det skulle behövas fler jämförande studier – både 
mellan svenska medier och mellan länder – för att få 
en bättre bild. I brist på sådana får vi nöja oss med att 
konstatera att åtminstone frekvensen i bevakningen av 
makten kan bli bättre. Med tanke på att makten inom 
EU också är svensk makt, framstår svensk media i 
många avseenden mer provinsiell än nationell.
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Få EU-granskningar  
– varför det?
Anton Karlsson*

Trots att många av de lagar som påverkar människor, 
företag och institutioner i Sverige beslutas i EU är 
 bevakningen av de som stiftar lagarna eftersatt. En 
 genomgång av ett par av de ledande granskande 
 redaktionerna visar att EU ytterst sällan granskas.

När Sverige folkomröstade om medlemskap i EU i no-
vember 1994 valde man att bli en del av det  etablerade 
Europasamarbetet. Samtidigt gav väljarna bort en 
stor del av makten över Sverige och dess invånare till 
politiker i Bryssel. Sveriges lagar stiftas av riksdagen, 
men alla länder i Europeiska unionen omfattas även av 
EU-lagstiftningen. Under de första åren uppmärksam-
mades vissa av lagarna som implementerades stort, 
även om de oftast handlade om gungställningar och 
köttfärsförpackningar. I dag omfattas runt 50 procent 
av de beslut som fattas i Sveriges kommuner och regi-

* Anton Karlsson är journalist och skriver masteruppsats i journalistik vid 
JMK, Stockholms universitet.
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oner av EU-lagstiftning enligt siffror från SKR1. Det 
kan röra sig om både rättslig och politisk påverkan, 
från bindande förordningar till riktlinjer, råd och part-
nerskap med kommuner i Europa. Även andra sätt att 
mäta EU:s inflytande över lagstiftning gällande Sverige 
landar i liknande storleksordningar.

Men hur ser granskningen av EU ut så här 25 år efter 
Sveriges inträde i unionen, och hur har svenska redak-
tioner arbetat för att bevaka vad händer i unionen? En 
genomgång av hur två av Sveriges granskande redak-
tioner inom public service arbetar med att granska 
EU och dess beslutsfattande instanser visar att de bara 
gjort en handfull granskningar av EU och dess institu-
tioner. Det är inte i närheten av hur ofta de gräver i 
svenska politikers och tjänstemäns förehavanden.

Uppdrag Granskning i SVT har endast  produ cerat 
14 reportage som granskat EU sedan starten vid 
 millennieskiftet. Det motsvarar 2,3 procent.  Sveriges 
 Radios Kaliber har sedan programmet startades 2006 
gjort sex motsvarande granskningar, vilket utgör 
 ungefär en och en halv procent. (Se nedan för ytterli-
gare definition samt en lista över EU-granskningarna.)

Vi har talat med några ansvariga om vad som lett 
till att bara en handfull granskningar av EU:s besluts-
fattande gjorts, trots att sättet lagarna stiftas på från 
idé till beslut påverkar Sverige lika mycket som våra  
egna lagar. Bland orsakerna för detta nämns en svår-

1 https://skr.se/download/18.a827c16146db10f89a70fa9/1578383122889/
EU%20i%20lokalpolitiken.pdf
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förstådd byråkrati, lågt intresse och svaga kunskaper 
hos mottagarna och svårgenomtränglig transparens i 
Bryssel.

Ulf Johansson var ansvarig utgivare för SVT:s under-
sökande flaggskepp Uppdrag granskning fram till sin 
pension i slutet av januari, och har god insyn i hur man 
jobbat med att gräva i vad som händer i Bryssel. Han är 
stolt över arbetet som lagts ned, men inte nöjd.

– Om man börjar med att vara självkritisk så har vi 
granskat EU:s politik väldigt lite. Någon gång gran-
skade vi de svenska kandidaterna, men det är inte 
mycket mer än så. Däremot har vi ibland granskat 
frågor kopplade till EU-lagstiftning. Vi har också fått 
lägga ned granskningar om EU, bland annat en om 
EU-organ på Balkan. Bevakningen av EU sker främst 
genom SVT Forum och genom våra korrespondenter. 
Men vi på UG har gjort förhållandevis lite, säger Ulf 
Johansson och sätter fingret på något grundläggande 
om EU-bevakningen.

Enligt Ulf Johansson kan EU:s struktur ha något 
med saken att göra. För att Uppdrag granskning ska 
kunna göra ett avsnitt krävs en konkret hypotes och 
ett tydligt grepp. Tittarna måste förstå vad det handlar 
om och varför det är viktigt. Det kan vara svårt i EU.

– Det finns en bild av att EU är krångligt och svårt, 
och det kan jag hålla med om. Det är en kolossal och 
näst intill ogenomtränglig organisation, och  dessutom 
är vissa instanser inte alls lika öppna eller tillåter den 
insyn som vi är vana vid hos svenska myndigheter. 
EU-kommissionen och mycket annat i Bryssel är mer 
slutet och har starkare sekretess. Det är ett problem för 
oss som granskar.
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För en svensk journalist som är van vid offentlighets-
princip och viss öppenhet måste det kännas ovant. Hur 
påverkar detta granskningarna?

– Det påverkar förstås mycket. Parlamentet känns 
rent journalistiskt väldigt osexigt. Vilka frågor är det 
de har makt över? Maktförhållandet mellan kommis-
sion och parlament är något helt annorlunda än det 
mellan riksdag och regering i Sverige. När någon gran-
skade hur EU-parlamentarikerna använder sina anslag 
blev det tydligt. I Sverige hade allting varit offentligt, 
nere i Bryssel kunde parlamentarikerna själva bestäm-
ma vad de ville redovisa. Den typen av skilda spelregler 
gör det svårt att granska när man är van vid hur det 
fungerar i Sverige. Vi har politiker som inte berättar 
allt, men vi har inte den typen av sekretess.

En granskande redaktion har ofta lång tid på sig att 
göra sina undersökande reportage, och möjlighet att 
gå på djupet. Men att nå mottagaren på andra  sidan 
kan ofta vara svårare när ämnena är invecklade, en 
tittare bör kunna förstå vad som gått snett utan att 
ha koll på EU:s komplexa organisation. För att en 
EU-granskning ska vara aktuell för UG måste det fin-
nas en tydlig koppling till hur det påverkar människor 
i Sverige, samtidigt måste det gå att på ett enkelt och 
tydligt sätt konkretisera och visa på vilka missförhål-
landen det handla om.

Lagstiftningen i EU fungerar inte på samma sätt 
som i Sverige, handläggningstiderna kan vara upp till 
sex år och insynen i beslutsfattandet kan variera kraf-
tigt. Men det betyder inte att det är ogranskningsbart 
enligt Ulf Johansson. Ofta kan det också finnas kopp-
lingar till intressen utanför parlamentet.
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– Vi kan få tips om att en intressesfär håller på att 
försöka få EU att få igenom en viss lag som gynnar 
dem, eller en viss industri. Då handlar det om att för-
stå varför den är väg genom byråkratin, och i vilken 
ordning. Lobbyismen inom EU är också ett  angeläget 
grävprojekt. Det finns många exempel, men kanske 
drar vi oss ibland för att det känns svårnavigerat. 
 Sedan ska man kanske inte underskatta det geogra-
fiska, politiska och kulturella avståndet mellan Sverige 
och Bryssel, säger Ulf Johansson.

När den amerikanska primärvalssäsongen drog 
igång med demokraternas nomineringsval i Iowa i 
början av februari hade Sveriges radio sex personer på 
plats i den lilla delstaten i hjärtat av mellanvästern. De 
komplicerade processerna som genomsyrar den ame-
rikanska demokratin förklaras noga i Sveriges  Radios 
sändningar, och den som lyssnar får reda på hur det 
demokratiska partiets väljare i varje delstat ska ta fram 
sin favoritkandidat. Intresset är stort, men det är knap-
past mindre komplicerat än hur saker fungerar i EU. 
Är det kanske paketeringen av EU-rapporteringen som 
är problemet? Andreas Liljeheden är Sveriges  radios 
Brysselkorrespondent med särskild koll på  arbetet i 
EU. Han tror att det kan finnas flera förklaringar till 
varför intresserat uteblivit, och att lite kan bero på hur 
EU presenteras. Innan han var anställd av SR frilan-
sade han från Bryssel.

– Jag har själv funderat över ointresset. I länder 
som varit med och grundat EU finns det mer EU i det 
 politiska DNA:t. Då finns det också en annan kunskap 
och förståelse för hur EU funkar. Det spelar säkert in. 
Men det är svårt att svara på. Jag håller dock med om 
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att det finns ett ointresse, att EU anses vara krångligt 
och att kunskaperna ofta är låga, även på redaktio-
ner. Som journalist borde man ju läsa på när man ska 
 rapportera, där upplever jag att det kunde finnas mer 
förkunskaper och större intresse. Jag tror att det gör 
att det finns en rädsla att ta i frågor som rör EU.

Men även i andra länder kan intresset för EU  svikta, 
trots att de har samma lagstiftande makt över alla 
medlemsnationer. När EU skulle ta fram  kandidater 
för den viktigaste ledarpositionen, en kamp som se-
nare vanns av Ursula von der Leyen, var två av tre 
kandidater tyskar och ledande EU-parlamentariker 
dessutom. Ändå visade en undersökning på att de två 
hoppfulla EU-politikerna var så gott som helt okända 
i hemlandet.

– Det handlar nog inte om att personerna i sig är 
kändare, säger Andreas Liljeheden och tar upp två 
svenska parlamentariker som exempel.

– Fredrik Federley och Tomas Tobé är två ganska 
kända svenska politiker, men nu när de sitter i Bryssel 
är det nästan som att de hamnat utanför den politiska 
bevakningen.

Hur påverkar de uteblivna granskningarna politiker-
nas arbete i EU-parlamentet?

– Jag tror att om att om man blivit invald i EU så vill 
man nog ha en del press och uppmärksamhet, framför-
allt vill man vara med och forma arbetet i EU baserat 
på sin kandidatur. En duktig politiker har större möj-
ligheter här att få med andra på sin linje än hemma i 
det egna parlamentet.
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EU:s lagstiftande process kan ta flera år. Först kom-
mer kommissionen med ett förslag, efter det ska oftast 
både medlemsländerna och parlamentet fatta beslut. 
Något som kan ta många år. När en lag sedan klub-
bas igenom kan det vara svårt var i processen det avgö-
rande skedde, vilken ändring lades av in av vem? Vilka 
ställde sig för och emot? Enligt Andreas Liljeheden på-
verkar detta redaktionernas vilja att bevaka EU:s lag-
stiftande funktion, även om rör frågor som påverkade 
Sverige.

– Som frilansare kunde det vara svårt att sälja in EU-
gräv. Jag har kolleger som jobbar för andra medier som 
säger att de inte får ha EU i rubriken eftersom det inte 
genererar klick. Jag blir ledsen när jag hör det, för EU 
är ju ingen separat fråga, eller utrikespolitik. Det är 
ju våra svenska parlamentariker som kommer ned till 
Bryssel och fattar beslut, visserligen tillsammans med 
andra, men ändå. Beslut som påverkar Sverige, i den 
bemärkelsen är det ju inrikespolitik. Egentligen borde 
man inte dela upp bevakningen på det sättet. Många 
fler skulle kunna jobba med EU-frågor inrikespoli-
tiskt, säger Andreas Liljeheden, vars egen bevakning 
främst handlar om det dagliga livet i maktens korrido-
rer i Bryssel.

De granskningar som gjorts kring EU har oftare 
handlat om skandal och person än om hur beslutsord-
ningen går till eller om vad som beslutas. Per Gahrtons 
trixande med närvarolistor, Sverigedemokraternas 
partigrupp eller Lars Adaktussons personliga åsikter 
i abortfrågan har hört till den typen av granskningar 
som oftast gjorts. Vilka särskilda intressen som påver-
kar EU:s lagstiftning är svårare att granska.
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I fallet Adaktusson blev det ändå väldigt tydligt 
att vad som händer i Bryssel kan ha stor påverkan 
på opini onen på hemmaplan. Efter Dagens Nyheters 
 avslöjande om att Adaktusson röstat emot kvinnors 
rätt till abort 22 gånger tappade Kristdemokraterna 
stort i opinionen. Det visade sig senare att partiet tap-
pade nästan hela den väljarskara bestående av unga 
kvinnor som man lyckats attrahera inför valet 2018.

– Artikeln om Lars Adaktusson var väldigt bra och 
genomarbetad, säger Andreas Liljeheden.

– Sen att han själv inte ville uttala sig, där kan jag 
tänka mig att han som EU-parlamentariker kanske 
tänkte att han kunde komma undan eller ducka frå-
gan. Men i det här fallet blev rapporteringen så pass 
stor att det påverkade opinionen på hemmaplan. 
 Tyvärr kommer de kanske ofta undan med uttalanden 
som antingen inte är EU-kompetenta eller med över-
drifter, det kan gå även åt det hållet, menar Liljeheden.

– Men även EU-politikerna granskas ju. Cecilia 
Wikström och hennes bolagsuppdrag blev en stor grej, 
när hon fick avsäga sin plats efter att hon inte ville 
släppa dem. Granskningen av Adaktusson kunde gö-
ras eftersom någon hade möjlighet och resurser att 
granska varje omröstning om aborter under fem års 
tid. Det kanske är den typen av resurser som krävs för 
att kunna granska EU på ett rättvist sätt.

På Sveriges radios granskande program Kaliber har 
man också haft svårt att granska EU som lagstiftare. 
Det finns granskande reportage som går att koppla till 
EU, exempelvis om den fria rörligheten som bidragit 
till att det blivit lättare att utnyttja billig  arbetskraft, 
eller om hur sjukvården som vuxit fram i de olika 
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EU-länderna ska fungera när de harmoniseras med 
varandra. Annika R Eriksson är redaktör på Kaliber 
och tycker att de skulle kunna göra mer när det kom-
mer till EU.

– Vi har genom åren haft svårigheter att göra riktigt 
bra EU-gräv. Det blir en längre process och man kom-
mer längre ifrån medborgarna, när något granskas i 
Sverige är det ofta lättare att hitta en ansvarig myn-
dighet eller politiker, ofta blir det också bättre jour-
nalistik då och mer relaterbart. EU är tungt och svårt 
att förstå, men samtidigt väldigt viktigt. Där kan vi bli 
bättre. Vi är medvetna om att besluten i EU påverkar 
svensk lag, och det är viktigt att förstå hur det går till.

Sammanfattningsvis kan bristen på granskande 
EU-bevakning utifrån våra intervjuer ses som ett pro-
blem med två orsaker. Det invecklade parlamentariska 
och juridiska systemet där flera länder och politiska 
strukturer samsas kräver stora resurser,  förkunskaper 
och tid hos den som granskar. När de komplicerade 
EU-granskningarna dessutom inte väcker särskilt 
 starka reaktioner eller känslor hos publiken ses de 
som ett otacksamt område att ge sig i för de grävande 
 redaktionerna.

***

EU-granskningar i Uppdrag Granskning  
och Kaliber

För att ta reda på hur programmen bevakat EU har vi 
gått tillbaka till programmens start, i Uppdrag gransk-
nings fall 2001, och i Kalibers 2008. Under dessa år har 
programmen, som fortfarande produceras, hunnit sän-
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da 100-tals avsnitt med granskningar av makt havare, 
myndigheter och missförhållanden. Vår genom gång 
visade att förhållandevis få av dessa har tagit upp frå-
gor som rör EU.

Vi har räknat sådant som berör EU, dess  lagstiftning 
och funktion. Däremot har sådant som bara indirekt 
kopplas till EU uteslutits, t ex UG:s granskningar av 
svenska polisens agerande vid EU-toppmötet 2001. 
 Frågor kring lagar, fri rörlighet och företag som lyder 
under EU-lag, eller hur EU:s mål påverkar Sverige räk-
nas dock in.

Bilaga EU-granskningarna i undersökningen:

Uppdrag Granskning 14/605 avsnitt under perioden 
2001–2019 (2,3 procent)

16 oktober 2002
Om de tusentals svenska hästar som försvinner spår-
löst varje år och smugglas genom Europa till slakterier 
i Italien.

23 mars 2004
Om bönder med djurförbud som kvitterar ut EU- 
bidrag för djurskötsel.

6 april 2004
Uppföljning av reportaget om djurförbud.

1 juni 2004
Om Sveriges EU-representanter och hur de sköter sitt 
jobb. Granskning av hur ofta de svenska parlamenta-
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rikerna deltar i omröstningarna och i utskottsarbetet i 
EU-domstolen i Strasbourg.

5 april 2005
Om vad som händer med svenska jobb när EU utvidgas 
österut.

31 maj 2005
Svenska riksdagsledamöter om EU:s nya grundlag.

30 augusti 2005
EU satsar miljardbelopp på rabatterat överskottsfett 
till barn och skolor, trots att övervikt hos barn och 
unga ökar dramatiskt.

12 december 2006
Om Sveriges och EU:s inställning till Hamas efter att den 
terrorstämplade rörelsen vunnit det palestinska valet.

6 mars 2007
Om Lettlands rysktalande minoritet utan medborgar-
skap, en grupp som lovades få det bättre inför EU- 
inträdet.

1 september 2010
Om ”Euro-orphans”, barnen som växer upp utan för-
äldrar när deras mammor och pappar jobbar i andra 
europeiska länder för att försörja sig. I EU-landet Lett-
land beräknas en tredjedel av landets arbetsföra be-
folkning arbeta utomlands.
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20 mars 2013
Om åkeribranschen och de utländska chafförerna som 
tvingas bo i sina bilar i månader för att kunna försörja 
sig.

16 och 23 september 2015
I två program riktas fokus mot EU-migranter i Sverige. 
Om hur EU-medborgare förändrade svensk lagstift-
ning, och om vad samhället gör.

28 oktober 2015
Om EU och vad man vill med sin flyktingpolitik. Vad 
är det som leder till att människor dör på överfyllda 
 båtar på medelhavet?

Kaliber i P1 6/400 avsnitt under perioden 2006–2019 
(1,5 procent)

9 november 2008
Granskning av EU och miljömålen. Vad gör EU för att 
nå sina mål?

7 april 2013
Om arbetskraftsinvandring inom EU och följderna i de 
olika medlemsländerna.

5 maj 2013
Om hästköttsskandalen som skakat den europeiska 
slaktindustrin.
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31 augusti 2015
Om romernas situation i Europa och om hur hemlän-
derna agerar.

25 april 2016
Om EU-landet Polen och de konservativa krafter som 
styr och ökar i popularitet.

20 mars 2017
Om behandling för överdrivna svettningar. Svenska 
medborgare har fått rätt till ifrågasatta behandlingar 
i andra EU-länder.
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Makten växer men färre 
bevakar den
– om den krympta svenska korrespondentkåren 
i Bryssel

Sigrid Melchior*

Med jämna mellanrum hörs likartad kritik från svenska 
EU-politiker, Brysselkorrespondenter, ledarskribenter 
och medieforskare: den svenska EU-bevakningen har 
allvarliga brister och en anledning är att det är för få 
svenska EU-korrespondenter i Bryssel.

”Medan kvaliteten i den EU-bevakning som finns 
är god, är omfattningen alldeles för knapp och oregel-
bunden. Svenska medier har snarast dragit ned på EU- 
bevakningen i takt med att unionen blivit allt viktigare 
för de nationella politiska besluten och den nationella 
lagstiftningen”, skriver till exempel fyra statsvetare i 
branschtidningen Journalisten.1

* Sigrid Melchior är sedan 2007 frilansjournalist i Bryssel. Hon bevakar 
EU för svenska medier, bland annat som krönikör i Dagens  Samhälle 
och programledare för podcasten Brysselbubblan. Hon har också  skrivit 
Handbok i EU-journalistik och EU-handboken och undervisar på 
 svenska journalisthögskolor.

1 ”Svensk EU-bevakning under all kritik”, debattartikel, Journalisten, 18 
augusti, 2011
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Dagens Nyheter har granskat hur mycket EU egent-
ligen påverkar svensk politik, genom att räkna andelen 
svenska lagar som är en direkt följd av redan fattade 
EU-beslut. DN kommer fram till att de senaste fem åren 
har i genomsnitt 37 procent av svenska lagar ursprung i 
EU-beslut.2 Trenden är att EU-påverkan blir större över 
tid, samtidigt som antalet svenska korrespondenter som 
bevakar hur EU-besluten fattas blir färre.

Finns det för få svenska EU-korrespondenter? Man 
kan i alla fall konstatera att det idag är färre än tidigare 
och att minskningen paradoxalt nog har skett samtidigt 
som EU:s makt har ökat. Man kan också konstatera 
att det är färre svenska journalister som bevakar EU 
än journalister från våra nordiska grannländer, sett till 
folkmängd.

Metod

Den data som används här för att visa utvecklingen 
av den svenska korrespondentkåren i Bryssel kommer 
ifrån EU-kommissionens listor över ackrediterade 
journalister.

Alla journalister som vill kunna närvara på press-
konferenser i EU-kommissionen, utskottsmöten i 
EU-parlamentet eller ställa frågor till ministrar efter 
mötena i EU:s ministerråd – kort sagt bevaka de tre hu-
vudsakliga EU-institutionerna – måste vara ackredite-
rade. Det är EU-kommissionen som ansvarar för den 
gemensamma ackrediteringen.

2 ”Fakta i frågan: Hur stor makt har EU i Sverige?”, Dagens Nyheter, 2 maj 
2019.
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Tyvärr vägrar EU-kommissionen att lämna ut ackre-
diteringslistorna. Listor från de flesta år mellan 1994 och 
2019 har dock kunnat samlas in från källor utanför kom-
missionen. Men vissa år saknas i sammanställningen.

För att komplettera de saknade åren har uppgifter 
om den svenska korrespondentkåren de senaste tio åren 
samlats in genom direkta kontakter med redaktörer och 
tidigare Brysselkorrespondenter.

EU-kommissionens ackrediteringslista är den mest 
neutrala sammanställningen över den svenska press-
kåren i Bryssel och den enda sammanställning som 
tillåter jämförelser över tid och mellan olika länders 
pressnärvaro i Bryssel.

Men det finns också några problem med att använda 
EU-kommissionens lista.

För det första så var ackrediteringslistan över de om-
kring tusen Brysselkorrespondenterna fram tills för 
några år sedan publicerad i form av en telefonkatalog, 
som kom ut flera gånger om året. Sedan några år till-
baka finns listan enbart i en databas.

Ett metodproblem är att det kan slumpa sig så att det 
vid mättillfället – alltså det datum då kommissionen 
skrev ut sin katalog – fanns exempelvis två ackredite-
rade journalister för en tidning som egentligen bara ska 
ha en korrespondent, om den nya korren börjat jobba 
medan den gamla fortfarande stod kvar på listan.

Det motsatta gäller också: om mättillfället varit un-
der en månad då en tidning har kallat hem sin korre-
spondent och inte hunnit ersätta med en ny, kan det 
i statistiken felaktigt se ut som om tidningen inte har 
haft någon korrespondent alls det året.
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För det andra så krävde EU-kommissionen länge ett 
brev från en redaktör som intygade att journalisten i 
fråga arbetade för dem för att få bli ackrediterad. Det 
är först efter 2015 som frilansjournalister kan bli ack-
rediterade utan ett sådant brev.

Det innebär att många frilansjournalister historiskt 
har bokförts som fasta EU-korrespondenter för den 
tidning vars redaktör har skrivit det nödvändiga brevet 
– ibland som en ren väntjänst, eller för en enda artikel 
– medan journalisten kanske i huvudsak jobbat för en 
helt annan tidning eller för flera olika.

Det innebär också att det i perioder funnits personer 
som varit verksamma som frilansjournalister i Bryssel 
utan att ha någon EU-ackreditering, på grund av att de 
inte kunnat producera det nödvändiga brevet.

På grund av dessa metodproblem bör man inte lägga 
för stor vikt vid enskilda uppgifter, utan i stället för-
söka urskilja mönstren över tid.

Det är också värt att påminna om att det faktum att 
en tidning har en Brysselkorrespondent och en annan 
tidning inte har det, inte nödvändigtvis betyder att den 
första har mer eller bättre EU-bevakning.

Svenska Brysselkorrespondenter idag

I januari 2019 var sammanlagt tio journalister ackre-
diterade till EU-institutionerna för svenska medier. 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges radio, 
Sveriges television, nyhetsbyrån TT och den ekonomi-
inriktade nyhetsbyrån Direkt hade samtliga varsin 
ackrediterad journalist.
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Två journalister var vid mättillfället  ackrediterade 
för den svenska EU-sajten Europaportalen. Det är 
missvisande: Europaportalen har normalt sett en korre-
spondent i Bryssel men utökade redaktionen tillfälligt i 
början av 2019 under upptakten till EU-parlamentsvalet 
i maj.

Slutligen är två svenska frilansjournalister ackredi-
terade till EU-institutionerna, varav undertecknad är 
en.

Antalet svenska korrespondenter i Bryssel är stabilt. 
De senaste åren har nio eller tio svenska journalister 
varit ackrediterade vid EU-institutionerna i Bryssel, 
för de ovan nämnda medierna.

För att sätta siffran i ett sammanhang kan Bryssel-
närvaron jämföras med svenska mediers närvaro i 
USA. I oktober 2019 var det 15 korrespondenter och 19 
frilansjournalister som rapporterar för svenska  medier 
från USA, utöver fotografer och kameramän.3

De stora svenska redaktionerna som har en Bryssel-
korrespondent, till exempel DN, SvD och SR, har ofta 
två USA-korrar. Och flera stora  nyhetsredaktioner som 
helt saknar Brysselkorrespondent har  medarbetare i 
USA, till exempel TV4, Dagens industri och  Expressen. 
Faktum är att Aftonbladet har tre korrespondenter i 
USA (Washington, New York och Los Angeles), men 
ingen i Bryssel, där en stor del av den svenska inrikes-
politiken utformas.

3 Swedish correspondents and press officers in the United States, Sveriges 
ambassad i Washington, oktober 2019. https://www.swedenabroad.se/
globalassets/ambassader/usa-washington/documents/swedish_corres-
pondents_october-2019.pdf
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Den svenska korrespondentkåren över tid

Blir det färre och färre svenska Brysselkorrespon-
denter, som kritikerna hävdar? Svaret är tveklöst ja. 
År 1994, då Sverige förberedde sig för att gå med det 
som då hette EG var 26 journalister ackrediterade för 
svenska medier. I dag, 25 år senare, är det i stort sett 
bara en tredjedel så många.

När Sverige var på väg in i EU-samarbetet  satsade 
många medier på att utbilda såväl medarbetarna 
som läsarna. Vissa tidningar gav under en period ut 
sär skilda EU-bilagor, till exempel Dagens Industris 
special tidning Det nya Europa.

Det är naturligt att såväl intresset för EU som antalet 
Brysselkorrespondenter sjönk direkt efter att medlem-
skapet var ett faktum. Men den svenska mediala när-
varon har fortsatt att sjunka kontinuerligt under hela 
1990-talet och 2000-talet, trots att Europasam arbetet 
har blivit mer, inte mindre, viktigt.

Under 1990-talet utgjordes den svenska korrespon-
dentkåren av fler än tjugo journalister, under 2000-  
talets första decennium var det mellan 15 och 20 
 svenska korrar i Bryssel, och sedan 2010 har det aldrig 
varit fler än 15.
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Figur 1. Ackrediterade journalister för svenska medier 
1994–2019

Kommentar: Antalet journalister för svenska medier med EU-ackreditering, åren 
1994 till 2019. Uppgifterna kommer ifrån EU-kommissionen, förutom åren 2013, 2014, 
2015, 2017 och 2018 där siffran sammanställts genom direkta kontakter med tidigare 
och  nuvarande Brysselkorrespondenter. Streckad linje markerar att data saknas för de 
 aktuella åren.

Dagstidningar

Vad gömmer sig bakom de sjunkande siffrorna? Fram-
för allt är det dagstidningarna som har dragit ner på 
sin Brysselbevakning.

Dagens Nyheter hade under 1990-talet två korre-
spondenter i Bryssel, men under 2000-talet och fram-
åt bara en korrespondent. Under 2016 och 2017 var 
tidningens EU-reporter i själva verket stationerad i 
Stockholm och bara i Bryssel på resor. (Även om DN:s 
EU-bevakning också under denna tid var mer omfat-
tande än de flesta andra svenska medier.) Sedan 2017 
har DN återigen en fast korrespondent i Bryssel.
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Sveriges andra morgontidning med rikstäckande 
ambitioner, Svenska Dagbladet, hade också två ack-
rediterade journalister i Bryssel på 1990-talet. Mellan 
2002 och 2009 har tidningen haft en fast korrespon-
dent och från 2010 och framåt en frilansmedarbetare.

Dagens Industri hade i mitten av 1990-talet två 
korrespondenter och mellan 1999 och 2011 en korre-
spondent. Åren 2009 och 2010 var två journalister 
ackrediterade för tidningen, då en frilansjournalist 
 jobbade för den kortlivade tv-satsningen Di TV vid 
 sidan av den reguljära korrespondenten. Sedan 2011 
har  Dagens  Industri över huvud taget ingen korre-
spondent i Bryssel.

Expressen hade en fast korrespondent under 
1990-talet och Aftonbladet hade under flera år i  slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talet frilansjourna-
lister ackrediterade i Bryssel. Men de senaste  femton 
åren har ingen av de båda kvällstidningarna haft  någon 
kontinuerlig EU-närvaro.

Göteborgs-Posten är den svenska lokaltidning som 
har haft störst närvaro i Bryssel. Mellan 1994 och 
2006 hade tidningen en eller två – ibland till och med 
tre – fasta korrespondenter och mellan 2007 och 2012 
en stringer. Men sedan 2013 har inte heller GP någon 
medarbetare på plats.

År efter år har svenska dagstidningar skurit ner på 
antalet EU-korrespondenter. Men knappt några nya 
medier har tillkommit: bara nättidningen Europapor-
talen som förmedlar EU-nyheter på svenska och sedan 
2009 har en ackrediterad korrespondent i Bryssel.
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Fackpress

Från början av det svenska EU-medlemskapet i  mitten 
av 1990-talet var intresset för EU stort i den svenska 
 finans- och affärspressen. Sedan dess verkar det ha sval-
nat  rejält.

Under åren 1994 och 1996 hade den numera ned-
lagda Finanstidningen en korrespondent i Bryssel. 
Därefter tog det stopp. Magasinet Veckans affärer, som 
gick i graven vid årsskiftet 2019–2020, hade två korre-
spondenter 1994 och en korrespondent under resten av 
1990-talet, därefter ingen.

Sedan också Dagens Industri drog in sin Bryssel-
korrespondent 2011 sköts den enda kontinuerliga 
och specialiserade ekonomibevakningen för svenska 
 medier av en enskild journalist – korrespondenten för 
nyhets byrån Direkt.

Nedgången rör också branschtidningar som tidigare 
rapporterar om politikområden som i hög grad styrs 
av EU-beslut. Transportnytt, Foodwire, ERA och Land 
hade tidigare, men inte längre,  Brysselkorrespondenter 
som följde EU-politiken inom transport, livsmedel, 
 energi och lantbruk.

Eftersom jordbrukspolitik är ett av få utgiftsområden 
som nästan helt och hållet finansieras av EU-budgeten 
och knappt alls ur nationella statsbudgetar, brukar lant-
brukare och skogsbrukares facktidningar hårdbevaka 
EU.

LRF:s medlemstidning Land, som är Sveriges 
 största lantbrukstidning, hade en korrespondent i 
Bryssel  under åren 1996–2012, men har det inte längre.
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TV och radio

SOM-institutet på Göteborgs universitet mäter svensk 
opinion vad gäller politik, samhälle och massmedier, 
bland annat svenska folkets medievanor.4

År 2018 uppgav 47 procent av de tillfrågade att de 
tittar på SVT:s nyheter minst fem gånger i veckan, 
medan 28 procent att de lyssnar på riksnyheter i Sveri-
ges radio minst fem gånger i veckan. SVT är svenskars 
främsta nyhetskälla, enligt SOM:s opinionsmätning.

Trots att SVT alltså är viktigare än SR vad gäller 
nyhetsförmedlingen till svenskar, så har SVT mindre 
Brysselnärvaro än SR.

De båda public service-medierna har sedan 2014 
varsin korrespondent i Bryssel. Men medan SR:s 
korre spondent i huvudsak bevakar just EU-institu-
tionerna i Bryssel, är SVT:s korrespondent ”Europa-
korrespondent” och förväntas resa runt på kontinenten 
och rapportera om nationella val, självständighets-
rörelser, terrorattacker och demonstrationer.

Det har inte alltid sett ut såhär: I början av 2000- talet 
hade svensk public service-TV tre Brysselkorrespon-
denter. 2010 och åren däromkring hade SVT två kor-
respondenter stationerade i EU:s huvudstad, varav den 
ena var resande Europakorrespondent och den andra 
bevakade EU-institutionerna. Och sedan 2014 har SVT 
alltså en enda Brysselbaserad Europakorrespondent.

4 Svenska trender 1986-2018, Johan Martinsson och Ulrika Andersson 
(red.), SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2019.
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SR har haft en enda fast Brysselkorrespondent under 
hela 2000-talet, ibland med ytterligare en ackrediterad 
journalist som gjort inslag för SR:s tysktalande eller 
 turkisktalande sändningar.

I SOM-undersökningen från 2018 uppger också 35 
procent av de tillfrågade svenskarna att de tittar på 
TV4:s nyhetsprogram minst fem gånger i veckan.

TV4 är alltså en av de allra viktigaste nyhetsförmed-
larna i Sverige. Men inte vad gäller just EU-nyheter. 
Under några år på 1990-talet hade TV4 en korrespon-
dent i Bryssel, men kanalen har under 2000-talet aldrig 
haft en ackrediterad EU-journalist.

Nordiska Brysselkorrespondenter

Av de nordiska länderna var det Danmark som var först 
att gå med i det som idag är EU, redan 1973. Sverige, Fin-
land och Norge folkomröstade om medlemskap samma 
år: 1994. I Sverige och Finland blev det ja, i Norge nej.

Efter det norska nejet sjönk omedelbart intresset för 
EU hos norska medier. Sedan 1996 har antalet ackredi-
terade norska EU-journalister hela tiden varit färre än 
tio, de senaste åren bara fyra. De norska medier som 
har en kontinuerlig EU-bevakning är Norges störs-
ta dagstidning Aftenposten, nyhetsbyrån NKB och 
public service-kanalen NRK.
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Figur 2. Ackrediterade journalister för nordiska medier, 
1994–2019

Kommentar: Antalet journalister för nordiska medier med EU-ackreditering, åren 
1994 till 2019. Uppgifterna kommer ifrån EU-kommissionen. Tunn linje markerar att 
data  saknas för de aktuella åren.

Hur jämför sig den svenska journalistkåren i Bryssel 
med journalisterna från de andra nordiska EU-länderna 
Danmark och Finland?

I januari 2019 var 10 journalister ackrediterade för 
finska medier, alltså lika många som svenskarna. Men 
Finland är bara hälften så stort som Sverige sett till 
folkmängd.

Den danska korrespondentkåren var i januari 2019 
nästan dubbelt så stor som den svenska, trots att det 
också i Danmark bara bor hälften så många som i Sve-
rige. Totalt var 18 danska journalister då ackrediterade 
till EU-institutionerna.
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Bara två svenska dagstidningar hade år 2019 med-
arbetare i Bryssel: DN och SvD. Från Danmark var 
två korrespondenter ackrediterade för Politiken, en 
för Berlingske och en för Jyllands-Posten. Utöver det 
har finanstidningen Børsen (motsvarande Dagens 
 Industri) en korrespondent och den vänsterlutande 
dagstidningen Information en annan.

De tre största danska rikstäckande morgontidning-
arna Politiken, Jyllands-Posten och Berlingske tar ock-
så regelbundet in praktikanter från danska journalist-
högskolor till att gå bredvid EU-korrespondenterna, 
något som de svenska dagstidningarna aldrig gör. Bara 
EU-sajten Europaportalen har då och då praktikanter 
i Bryssel.

Två danska journalister var 2019 ackrediterade för 
Altinget och två för Watch Media. Dessa medier är 
 relativt nya och specialiserade på politikbevakning. De 
har ungefär samma upplägg: en allmänpolitisk rap-
portering som är gratis tillgänglig och ämnesspecifika 
nyhetsbrev bakom betalvägg.

Någon motsvarighet till dessa två uppstickare finns 
inte i Sverige. Altinget har visserligen en svensk gren 
men den är liten i jämförelse med den danska och har 
heller inte någon Brysselkorrespondent.

Något som står ut i en nordisk jämförelse är att den 
minimalistiska svenska ekonomijournalistiken. Den 
danska dagstidningen Børsen har med undantag för 
åren 2008–2011 alltid haft minst en korrespondent i 
Bryssel. Och finska Kauppalehti har alltid en korre-
spondent i Bryssel.
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Tabell 2. Nordiska korrespondenter i Bryssel 2019

Sverige Finland Danmark

Dagstidning Dagens Nyheter Helsingin Sanomat Politiken
Svenska Dagbladet Kauppalehti Politiken
Europaportalen Kauppalehti Jyllandsposten
Europaportalen Berlingske

Borsen
Information
Altinget
Altinget
Watch Medier
Watch Medier

TV och radio SR YLE DR
SVT YLE DR

YLE DR
TV2
TV2

Nyhetsbyrå TT STT/FNB Ritzau
Direkt Ritzau

Övrigt Frilans Nykypäivä Frilans
Frilans Maaseudun Tulevaisuus

Frilans

Totalt 10 10 18

Kommentar: Nordiska medier med ackrediterade journalister år 2019. Uppgifterna 
kommer från EU-kommissionen.

Jämfört med sina nordiska systerbolag har svensk 
public service också klart mindre EU-bevakning. År 
2019 hade svensk public service 1,5 EU-korrespon-
denter (en radiokorrespondent + en halv tv-korre-
spondent, med tanke på att den sistnämnda täcker hela 
Europa), medan danska public service-bolaget DR och 
finska YLE hade tre korrespondenter vardera.



Makten växer men färre bevakar den | 6160 | Sigrid Melchior

Danska TV2 – en kommersiell tv-kanal med nyhets-
anspråk – hade 2019 två Brysselkorrespondenter. Och 
den danska tv-kanalen har sedan 1994 alltid haft en 
eller två korrespondenter. Medan den svenska syster-
kanalen TV4 alltså inte har någon EU-korrespondent.

Antalet svenska Brysselkorrespondenter har som 
sagt sjunkit rejält över tid. Förmodligen är bilden den-
samma om man tittar på antalet korrespondenter i 
 andra delar av världen. Det kostar helt enkelt pengar 
att ha reportrar på plats och i takt med att medier pres-
sas ekonomiskt dras de dyraste tjänsterna in.

Men den minimalistiska svenska närvaron i Bryssel 
kan inte bara förklaras med ekonomi – samma redak-
tioner lyckas ha en eller flera utsända reportrar i USA. 
Och svenska medier har mycket mindre EU-närvaro än 
medier i de andra nordiska länderna, i förhållande till 
ländernas storlek.

Dagens svenska redaktörer verkar faktiskt särskilt 
ointresserade av att följa EU-processerna på plats i 
Bryssel. Men om det beror på okunskap om hur mycket 
EU faktiskt påverkar svensk politik eller om man helt 
enkelt väljer att ge mediekonsumenterna vad de vill ha, 
får stå osagt.
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Sveriges journalistiska 
utanförskap1

Annika Ström Melin*

EU borde utsättas för journalistisk granskning på 
 samma sätt som all annan maktutövning. Men efter 
25 års medlemskap präglas EU-bevakningen fortfa-
rande av viss distans, som om Sverige inte var en del 
av  unionen. I en personlig berättelse beskriver Annika 
Ström Melin hur den svenska EU-journalistiken har 
utvecklats sedan Sverige blev EU-medlem.

Starten i Luxemburg

Våren 1995 slutade jag som reporter på Sveriges Radios 
Ekoredaktion och flyttade till Luxemburg tillsammans 
med min familj. Sverige var ny medlem i EU och jag 
hoppades att det skulle finnas möjlighet att arbeta som 
frilansjournalist med inriktning på Europa och ha stor-
hertigdömet som bas.

1 En tidigare version av denna text har publicerats i en vänbok till professor 
Magnus Jerneck. (Badersten, Gustavsson & Strömvik, 2018)

* Annika Ström Melin är journalist och författare som har rapporterat om 
EU under många år, senast som Dagens Nyheters EU-korrespondent. 
Hon har också skrivit böckerna ”Européerna. Arvet efter EU:s pion-
järer” samt ”Europas svaga hjärta. Från Haag 1948 till Budapest 2014” 
som handlar om EU-byggets historia.
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Det gick över förväntan. I början av Sveriges EU- 
medlemskap fanns det ett stort sug efter rapporter och 
berättelser om EU från redaktionerna i Sverige. Vad var 
det egentligen för organisation som vi hade gått med 
i? Hur fungerade unionen och hur skulle det gå när 
 Sverige tog sina första stapplande steg in i samarbetet? 
Det fanns en mängd frågor som redaktörerna trodde 
att  läsarna vill ha svar på.

Frilansuppdragen rasade in. Gladast var jag över 
att Svenska Dagbladet ville ha mig som löst knuten 
medarbetare i Luxemburg, eftersom jag ansåg att tid-
ningen på den tiden hade den bästa och mest intres-
santa EU-bevakningen i Sverige. Svenska Dagbladets 
tre skickliga korrespondenter skrev om EU på olika 
sätt och två av medarbetarna bodde i Bryssel. Rolf  
 Gustafsson var redan något av den svenska EU-jour-
nalistikens nestor, Ylva Nilsson var den snabbaste ny-
hetsjournalisten i Bryssel och Mats Hallgren reste till 
alla möten med EU:s finansministrar och följde den 
ekonomiska politiken bättre än någon annan journa-
list i Sverige.

Vid sidan om de löpande nyhetsrapporterna och ana-
lyserna från Bryssel publicerade Svenska Dagbladet en 
helsida varje måndag med fördjupande texter om EU. På 
så sätt fick unionen ett eget utrymme i tidningen där aktu-
ella frågor kunde beskrivas och samtidigt  kompliceras.

Från sommaren 1995 fick jag vara med på ett hörn. 
Varje måndag borrade vi ned oss i olika komplexa 
delar av EU-politiken. Jag fick bland annat skriva om 
varför EU:s Revisionsrätt i Luxemburg har ett delvis 
omöjligt uppdrag när den ska granska hur unionens 
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pengar används, jag beskrev storhertigdömet Luxem-
burgs centrala roll i EU-samarbetet och berättade om 
EU-domstolens framväxande makt under decennierna 
efter Romfördragens undertecknande.

I ren konkurrens med andra, mer akuta nyhetshän-
delser skulle sådana ämnen inte ha haft en chans att få 
plats i spalterna. Den särskilda måndagssidan var ett 
fredat område och flera andra redaktioner följde efter 
med specialsatsningar och särskilda EU-program.

Interna kritiker morrade i tysthet och tyckte att det 
var fel att upplåta en särskild sida i tidningen åt EU. 
Det var väl inget särskilt med nyheter från EU? Rap-
porterna från Bryssel borde integreras med allt annat, 
hävdade de som tyckte att särskilda EU-sidor eller pro-
gram var en felaktig form av positiv särbehandling.

De journalistiska likhetsivrarna vann efter några år 
kampen om EU-bevakningens plats i nyhetsströmmen, 
inte bara i Svenska Dagbladet utan på alla svenska 
redaktioner. Rapporter, analyser och reportage från 
Bryssel bakades ihop med och fick slåss om utrymmet i 
spalterna med övriga nyheter.

Inte bara Svenska Dagbladet, utan alla svenska me-
dier satsade stort på EU-bevakning under mitten och 
slutet av 1990-talet. Hemmaredaktionernas reportrar 
och redaktörer utbildades och korrespondenter skick-
ades iväg till EU:s centrum.

Under Sveriges första år som EU-medlem var mellan 
15 och 20 heltidsanställda journalister stationerade i 
Bryssel och det var inte enbart rikstidningarna, TT, 
SVT och SR som hade utsända reportrar på plats, utan 
också flera stora landsorts-och specialtidningar. Idag, 
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drygt tjugo år senare, är det inte särskilt många svens-
ka korrespondenter kvar i Bryssel. Vad är det som har 
hänt? (Se också Sigrid Melchiors kapitel i denna bok.)

Det finns förstås en lång rad förklaringar. Medie-
krisen tvingar alla tidningar att se över sina kostnader. 
Rena besparingar ligger säkert bakom en del av de 
indragna tjänsterna. Idag finns det också en lång rad 
kvalificerade nätbaserade EU-tidningar för special-
intresserade, vilket har förändrat dagspressens roll.

Ny teknik gör det dessutom möjligt att följa debatter 
och alla viktiga presskonferenser i Bryssel och Stras-
bourg utan att vara på plats. Möjligen är journalister-
nas återtåg också ett tecken på maktförskjutningen i 
EU. När medlemsstaterna får mer att säga till om blir 
det inte lika intressant och angeläget att följa det som 
sker i unionens centrum.

För egen del lämnade jag Bryssel i december 2015, 
efter två år som Dagens Nyheters utsända. Jag fortsatte 
att vara tidningens EU-korrespondent fram till som-
maren 2018, men under denna period hade jag Stock-
holm som bas. Det innebar alltså att DN inte hade 
någon korrespondent som bodde permanent i Brys-
sel under denna tid, men jag fortsatte att bevaka alla 
viktiga möten och reste ofta till den belgiska huvud-
staden. För egen del tyckte jag att denna distansbevak-
ning fungerade väl. Det berodde förstås delvis på att 
jag redan hade ett stort kontaktnät i Bryssel och på så 
sätt kunde fortsätta att följa beslutsfattandet. Men det 
var också roligt, stimulerande och nyttigt att delta i de 
redaktionella diskussionerna i Stockholm. Det fanns 
ett stort intresse för EU-frågor på DN:s redaktion och 



Sveriges journalistiska utanförskap | 6766 | Annika Ström Melin

jag skrev en mängd EU-artiklar om allt från migration 
till terror och Brexit under denna tid. Min hemflytt var 
också en del av en trend.

Svenska journalister är inte ensamma om att ha 
dragit sig tillbaka från Bryssel. I en omfattade studie 
av EU-bevakningen från 2014, ”Reporting the EU” 
( Reuters Institute for the Study of Journalism), beskri-
ver forskarna John Lloyd och Cristina Marconi en lik-
nande utveckling i flera EU-länder. ”Presskåren i Brys-
sel är fortfarande stor, men antalet heltidsanställda 
korrespondenter har minskat. Det är särskilt olyckligt 
för länder som är mest påverkade av krisen – till exem-
pel Grekland”, skriver de.

Samtidigt har eurokrisen förändrat och  intensifierat 
rapporteringen i länder som har den gemensamma 
 valutan. ”Krisen har gjort bevakningen av Bryssel mer 
central på nyhetsagendan”, skriver rapportförfattarna. 
Sammanbrottet för EU:s gemensamma flyktingmot-
tagning har haft motsvarande effekt i Sverige. Bevak-
ningen av unionens beslut har blivit mer intensiv. De ut-
dragna och hittills misslyckade försöken att förmå alla 
medlemsländer i EU att ta emot människor som söker 
asyl har samtidigt förstärkt bilden av att Sverige står 
vid sidan av och inte riktigt hör till unionen.

Jag vågar också påstå att de svenska journalisternas 
reträtt är tydligare än många andras. Det särpräglade är 
inte antalet korrespondenter, även om jag tror att Sve-
rige hamnar mycket långt ned på listan, utan hur svens-
ka redaktioner betraktar och behandlar nyheter om och 
från EU. (För ytterligare resonemang om detta, se också 
kapitlen av Anna Skoog och av Sigrid Melchior.)
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Det danska exemplet

När jag bodde i Luxemburg sades det ofta att svenska 
journalister antagligen skulle följa den väg som kolle-
gorna i Danmark hade stakat ut. Så blev det inte.

Efter det danska EU-inträdet 1973 skickades många 
korrespondenter till Bryssel. Några år senare återvände 
de första EU-journalisterna till Danmark och tog med 
sig sin kunskap och insikt om hur EU fungerar och på-
verkar europeisk och dansk politik.

Rätt många av de före detta Brysselkorresponden-
ter utsågs till nyhetschefer eller redaktörer på hemma-
redaktionerna och fick på så sätt möjlighet att påverka 
nyhetsvärderingen. De såg till att EU-bevakningen fick 
ordentlig plats i tidningen och mitt intryck är att det 
fortfarande rapporteras betydligt mer omfattande, ini-
tierat och därmed mer intressant om EU i danska än i 
svenska medier.

Det har bråkats, diskuterats och folkomröstats om 
EU i Danmark från allra första stund. Den livliga politis-
ka debatten har förstås påverkat pressens prioriteringar. 
Danska Politiken, något av DN:s systertidning i Dan-
mark, har fortfarande två korrespondenter i Bryssel.

Mitt intryck är också att den ständigt pågående stri-
den om EU i Danmark på ett paradoxalt sätt har fört 
unionen närmare de danska medborgarna. Det har lett 
till en insikt om att frågor som avgörs i Bryssel angår 
invånarna i Danmark, och därför bevakar pressen det 
som sker nära och ingående.

I Sverige har ganska få av de tidigaste svenska 
EU-korrespondenterna blivit nyhetschefer efter avslu-
tat uppdrag i Bryssel. Det finns förstås en lång rad möj-
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liga förklaringar till att det har blivit så, men jag tror 
att det som hände mig är rätt typiskt.

Efter drygt fyra år i Luxemburg, sommaren 1999, flyt-
tade jag hem till Stockholm. Svenska Dagbladets chef-
redaktör Mats Svegfors hade rekryterat mig som chef 
för tidningens avdelning för politik och EU och han var 
angelägen om att den ambitiösa EU-bevakningen skulle 
fortsätta. Så långt följde tidningen alltså ett danskt spår.

Vi fortsatte med måndagssidorna och Ylva Nils-
son, som också hade kommit tillbaka till Sverige efter 
många år i den belgiska huvudstaden, blev EU- reporter 
på hemmaplan och riktade sökarljuset mot svenska 
myndigheter och skrev om hur högst påtagligt svensk 
förvaltning och politik påverkades av EU.

Efter några månader fick Svenska Dagbladet en ny 
chefredaktör. Tidningens ekonomi var körd i botten 
och ett omfattande sparprogram genomfördes. Det 
var början på den dramatiska omvälvning som har 
präglat hela mediebranschen allt sedan dess.

Som en del av rationaliseringsplanen lanserades 
också en redaktionell omorganisation. Den särskilda 
grupp som jag hade ansvar för upplöstes och mitt jobb 
försvann. Det behövdes inte en sammanhållen redak-
tionsgrupp för bevakningen av politik i Sverige och 
EU, hävdade redaktionsledningen.

Reportrarna skulle delas upp och skriva om sär-
skilda ämnen – det kunde vara bostad, miljö, EU eller 
sjukvård – och då behövdes inte en särskild avdelning 
och inte heller en chef. EU-sidan på måndagar  skulle 
också bort och EU-bevakningen skulle bli en del av 
den vanliga nyhetsrapporteringen. Efter några år följ-
de övriga redaktioner efter. Sveriges Radios speciella 
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EU-program Studio Europa lades till exempel ned och 
EU-rapporteringen i samhällsredaktionens program 
skulle integreras med allt annat.

Det finns naturligtvis en del goda argument för en 
sådan organisation, men risken med att EU-frågorna 
inte får ett särskilt redaktionellt utrymme är att rap-
porteringen blir rapsodisk, uppdelad i lagom korta 
och ofta rätt svårbegripliga bitar. Sådana inslag eller 
texter har dessutom svårt att stå sig i konkurrensen 
med övrigt material. Många nyhetsredaktörer gör inte 
någon hemlighet av att de tycker att nyheter från EU är 
tråkiga och tekniska, och ofta har de rätt.

Den svåra nyhetsbevakningen

EU-politiken är ofta så komplex att det kan vara svårt 
att svara kort och koncist på nyhetsredaktörens grund-
frågor: Har det hänt något, varför har det i så fall hänt – 
och vad får det för konsekvenser för medborgarna? Be-
slutsprocessen i EU är som bekant en utdragen hi storia. 
Sällan är det så skarpt läge i EU:s stora kompromiss-
maskin att det går att ge tydliga besked. Ett avgörande 
är nästan aldrig definitivt, utan enbart ytterligare ett 
led i den ständigt pågående förhandlingen.

Ibland kan maktkampen inom kommissionen få 
verkligt stor betydelse för hur ett direktiv eller en för-
ordning utformas. Inte så sällan kan också en omröst-
ning i ett av EU-parlamentets utskott eller under ett 
rådsmöte faktiskt vara betydelsefull. Men det är nästan 
aldrig sista ordet.
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Blir det så här nu då!? undrar otåliga redaktörer som 
vill slå fast att något har hänt. Nej, det vet vi inte rik-
tigt än, blir svaret. Nu ska frågan gå vidare till rådet, 
parlamentet – eller till den hemliga trilogen i proces-
sens slutskede, en form av beslutsfattande som effek-
tivt stänger ute både journalister och medborgare. 
Frågan är förstås om läsarna, lyssnarna och tv-tittarna 
ska förväntas orka hänga med i alla svängar.

EU-bevakningens paradox och svårighet är att en 
alltför närsynt rapportering kan bli en plåga för lä-
sarna, men att det samtidigt är omöjligt att skriva 
intressant och initierat om det som sker utan att följa 
alla turer. Om ingen rapporterar om vad som händer 
 under utskottssammanträden eller rådsmöten i Brys-
sel kommer dessutom EU:s nya lagar att dimpa ned 
som överraskningar i huvudet på svenska medborgare. 
(Se också Maria Strömviks kapitel i denna bok med en 
under sökning av hur svenska medier bevakar lagstift-
ning i EU respektive Sverige.)

Traditionell journalistik mår bäst i en värld där 
det finns en livlig politisk debatt, motsättningar till-
låts komma till ytan, där det finns urskiljbara parter i 
 något slags konflikt och ansvar kan utkrävas av  någon 
för beslut som fattas. Det är förvisso ingen brist på 
konflikter i EU, men beslutsprocessens logik är att för-
söka få konsensus, sudda ut och skyla över motsätt-
ningar som fanns med från början.

I rådet kan ett land i början stå mot ett annat land, 
men till slut ler alla och förklarar att de är nöjda. I par-
lamentet kan den stora konservativa partigruppen EPP 
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ibland stå mot socialisternas S&D, men sedan går de 
samman för att ha något att säga till om i förhandling-
arna med rådet.

Trots att Bryssel onekligen är något av EU:s kärna 
saknar unionen dessutom ett riktigt maktcentrum. 
Dramatiska beslut som påverkar EU kan fattas i Buda-
pest, Warszawa, Aten eller Berlin. I en sådan union blir 
det också komplicerat att utkräva ansvar.

Det komplicerade ansvarsutkrävandet är en för-
klaring till, men inte en ursäkt för, att så få svenska 
och  andra europeiska medier ägnar sig åt att försö-
ka granska maktutövningen i EU. De fria medierna 
i EU:s länder har samma problem som Europeiska 
Revisions rätten, som år efter år påpekar att det inte 
sker en tillräcklig kontroll av hur unionens bidrag och 
pengar används. Det leder sällan till något annat än en 
djup suck.

EU saknar en superrevisor med rätt att gräva i 
 nationella arkiv och den granskande journalist som 
vill veta var pengarna hamnar måste behärska flera 
 europeiska språk, vara förtrogen med EU:s lagstift-
ning och dessutom nationell lagstiftning i flera med-
lemsländer. Vem tar ansvar för dåliga beslut? I EU är 
det ofta någon annans fel.

Utanförskapet

Kulmen på de svenska redaktionernas satsning på 
EU-bevakning inträffade när Sverige för första gång-
en ledde EU:s rullande ordförandeskap. Aldrig har så 
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många svenska journalister skickats på EU-kurser och 
sedan fått uppdrag att följa unionens arbete som under 
våren 2001, men efter den dramatiska och våldsamma 
avslutningen i Göteborg kom en backlash.

De många EU-kurserna för journalister som arran-
gerades av flera aktörer under det svenska medlem-
skapets början har successivt försvunnit. Faktum är 
att inte ens journalisthögskolorna behandlar EU som 
en viktig arena för journalistisk granskning, som krä-
ver kunskap och utbildning. Enligt Maria Strömviks 
utredning ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) tar 
vissa journalistutbildningar enbart upp EU under en 
eller två föreläsningar. Det verkar nästan som om hög-
skolorna anser att EU-bevakning inte är en del av jour-
nalisters professionella uppdrag.

Författarna till rapporten ”EU Reporting” presen-
terar en intressant möjlig förklaring till detta. De skri-
ver om hur den allra första generationen journalister, 
som skrev om de europeiska enhetssträvandena under 
1950-, 1960- och 1970-talen, uppfattade sitt uppdrag. 
Många av dem såg sig själva som en del av av det euro-
peiska integrationsprojektet och försökte övertyga 
läsarna om behovet av samarbetet. De blev missio-
närer, inte professionella journalister. Den särskilda 
journalistföreningen som inrättades i Bryssel blev i 
praktiken en del av den framväxande unionen, inte en 
 granskande part.

Det arvet lever delvis vidare. För egen del har jag 
funderat mycket på detta, eftersom jag har egna, per-
sonliga åsikter om det europeiska samarbetet. Trots 
det – eller kanske just därför – tycker jag att det är 
enormt viktigt att korrespondenter och reportrar tar 
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sitt professionella uppdrag på allvar och varken blir 
predikanter eller motståndsaktivister. Skribenter med 
profilerade åsikter har eget utrymme i tidningarna, 
men på nyhetsplats måste EU granskas och behandlas 
osentimentalt och med professionell kyla.

Av alla dessa skäl tror jag att EU-bevakningen skulle 
må bra av redaktionell särbehandling. Det behövs fak-
tiskt stor kunskap för att begripa unionen och risken 
med att decentralisera EU-frågorna på en redaktion 
är att reportrarna sysslar med små delar, men inte får 
grepp om helheten. Om ingen följer beslutsproces-
sen tillräckligt nära blir det svårare att sätta enskilda 
EU-frågor i ett större och mer politiskt sammanhang 
på Europanivå. Ett särskilt EU-program i radio eller 
tv skulle förhoppningsvis också göra det möjligt att ta 
större grepp och försöka granska unionen på ett mer 
professionellt sätt. Sveriges Radios populära Europa-
podden visar hur bra det kan bli.

Ytterligare en faktor som har betydelse för att för-
stå den svenska EU-journalistiken är att kravet på 
 begriplighet och konkretion är styrande i betydligt 
högre grad än för pressen i andra europeiska länder. 
Svenska journalister får lära sig att de alltid ska skriva 
eller rapportera så att alla förstår.

Det är förstås en dygd att vara begriplig, men det är 
svårt att sätta en klatschig rubrik över texter om rätt 
mycket av det som sker i EU. Resultatet blir att det inte 
skrivs något alls om stora, intressanta men komplexa 
EU-frågor. Tack och lov finns det specialtidningar på 
nätet och bloggare som ägnar sig åt sådant som upp-
fattas som EU-krångel.
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I andra EU-länder finns ofta dagstidningar med  
en annan och mer elitistisk tradition. I dessa kan 
komplexa EU-frågor få utrymme, eftersom kravet på 
 begriplighet inte är lika strikt. Skillnaden beror förstås 
bland annat på att den svenska pressen historiskt sett 
har haft en mycket bredare och större läsekrets och där-
för försökt rapportera så att alla ska förstå. Ett slags 
folkhemskt, omhändertagande ideal präglade också 
journalisthögskolans undervisning när jag var student. 
Vi uppmanades att skriva så att Nisse i Hökarängen 
skulle begripa allt. Då är det lättast att undvika EU.

Sammanfattningsvis tycker jag alltså att det finns 
ett slags EU-journalistiskt svenskt utanförskap. Det 
handlar i grunden om en rätt särpräglad inställning 
till EU som genomsyrar politiken och förvaltningen i 
 Sverige, men också journalistiken.

Trots att Sverige inte längre är ett särskilt nytt med-
lemsland ses EU fortfarande som en union som ligger 
mycket långt borta och som styrs av andra.  Intresse 
för det som händer finns, särskilt efter de senaste 
årens många kriser, men det är som om Sverige inte 
upp fattas som en del av det som sker, i alla fall inte 
på riktigt allvar. Den svenska EU-bevakningen präglas 
därför av den utomstående betraktarens svalt intresse-
rade, ofta kritiska men inte riktigt berörda blick.
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Det förs så många debatter i Europa, som utmynnar i 
 beslut, och som svensk publik inte får höra talas om över-
huvudtaget eller i bästa fall, när det redan är klart och för-
sent. Och det där är en komplex situation för dels måste 
naturligtvis svenskar åtminstone få en chans att delta i de 
här debatterna och dels försvagas ju den svenska rösten 
i europeiska beslut om vi inte ens vet om att diskussio-
nerna pågår och bidrar med hur vi ser på saken eller våra 
erfarenheter. – Ylva Nilsson

Omogen – så kan den svenska bevakningen av EU sum-
meras, utifrån en rad EU-reportrars samlade erfaren-
heter och observationer. Flera av dem beskriver sitt ar-
bete som en ”ständig uppförsbacke” och en ”ond cirkel”. 
EU uppfattas på hemmaredaktionerna som något svårt 
och som därför ofta lämnas helt åt korrespondenten i 
Bryssel. Det faktum att det görs relativt lite journalistik 
om EU leder till att tröskeln blir hög även för publiken.

* Anna Skoog är fil kand i Europakunskap och läser för närvarande en 
masterutbildning i journalistik vid JMK, Stockholms universitet.



25 år senare: En omogen EU-bevakning | 7776 | Anna Skoog

Varje gång man ska läsa en artikel om ett EU-beslut så blir 
det väldigt mycket som en SO-bok, journalistiken måste 
förklara en massa grejer för att det inte är under förstått. 
– Sigrid Melchior

Det handlar dels om att det är få svenska medier som 
ens har en korrespondent i Bryssel idag. Men även på 
hemmaplan saknas resurser, samt kompetens, för att 
kunna bevaka EU – åtminstone för att få en tillräckligt 
djup och bred rapportering. En känga riktas också mot 
de svenska politikerna, som enligt flera av intervju-
personerna, i princip har undvikit att debattera EU- 
frågor, vilket också speglas i journalistiken. EU-bevak-
ningen tillhör generellt  utrikesredaktionerna, något 
som flera EU-reportrar vänder sig mot. EU är en del av 
inrikespolitiken, menar de, och en ytterligare nivå som 
alla journalister behöver ha med sig inom sina respek-
tive bevakningsområden.

De enda som har kontinuerlig EU-bevakning, som verk-
ligen bevakar allt som händer, både i Sverige och Bryssel, 
och som försöker göra det med rätt små resurser, det är ju 
Europaportalen. – Herman Melzer

Det är dock inte enbart en negativ bild som målas upp 
av EU-bevakningen. Majoriteten av intervjupersonerna 
anser att kvalitén på det som görs hela tiden förbättras. 
Bland EU-reportrarna finns det också en viss förståelse 
för att det tar tid för ett land att bli ”EU-moget”. Sam-
tidigt är de unisont överens om att EU-bevakningen är 
bristfällig – minst sagt.
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Genom intervjuer med några av Sveriges mest erfarna 
EU-reportrar ger detta kapitel en bild av svensk EU- 
bevakning de senaste 25 åren. De intervjuade presente-
ras i faktarutan nedan.

Intervjuade i kapitlet
Pia Bernhardsson: Utrikeschef, Sveriges Television.

Henrik Brors: EU-korrespondent, TT 1992–1997 och Dagens 
Nyheter på 2010-talet. Däremellan chef för DN:s politik-
redaktion med fokus på EU.

Rolf  Fredriksson: Europa- och EU-reporter för SVT i olika 
omgångar sedan tidigt 1990-tal. Har även varit korrespondent 
i Bryssel. Numera pensionär men gör fortfarande inhopp i 
rutan.

Pia Gripenberg: Varit anställd på Dagens Nyheter sedan 
2000, främst på ekonomiredaktionen. 2014–2016 var hon 
korrespon dent i London. Sedan sommaren 2018 är hon 
EU-korrespondent i Bryssel.

Ingrid Hedström: Har bevakat EU/Europa för Dagens 
 Nyheter i drygt 20 år, som Europakorrespondent baserad  
i Bryssel och Stockholm.

Bengt Ljung: Har bevakat EU som journalist i Bryssel sedan 
1992 och sedan 1995 för Nyhetsbyrån Direkt, med betoning 
på ekonomiska nyheter. Under delar av tiden även skrivit för 
Veckans Affärer, Affärsvärlden och Altinget.se.

Sigrid Melchior: Frilansjournalist med fokus på EU- politik, 
baserad i Bryssel sedan 2008. Författare till Handbok i EU- 
journalistik (2013).

Herman Melzer: EU-reporter, Ekot 1995–2016.  Fokuserade 
på kopplingen mellan EU och Sverige genom att bevaka EU- 
nämnden i riksdagen.

Ylva Nilsson: Bevakat EU på heltid kontinuerligt för svensk 
media, bland annat Dagens Industri och Svenska Dagbladet, 
sedan 1988. Numera frilansjournalist.

Susanne Palme: EU-kommentator, Sveriges Radio. Hon har 
bevakat EU sedan 1993.

Pia Skagermark: Utrikeschef, Dagens Nyheter.
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Från ekonomi till politik – till periferi

I samband med att Sverige skulle folkomrösta om att 
gå med i EU samt under det svenska EU-ordförande-
skapet i början av 1990-talet respektive början av 
2000-talet var EU ett attraktivt ämne på svenska redak-
tioner. Från att ha tillhört ekonomisidorna började EU 
nu också ta plats i det politiska bevakningsområdet.

Helt plötsligt blev det internationella en del av inrikes-
politiken så det var ju jävligt spännande då. Plötsligt sa 
Frankrikes president någonting och så hade det betydelse 
för Sverige. – Herman Melzer

Före medlemsförhandlingarna sågs det helt och hållet som 
en ekonomifråga, inre marknaden, gemensamma mark-
naden. Sedan vid Maastricht-toppmötet i december 91 
så började det migrera in till den politiska bevakningen.  
– Ingrid Hedström

Men efter några år av brinnande entusiasm svalnade 
intresset för EU – åtminstone hos de stora nyhets-
medierna. De som kontinuerligt har fortsatt med 
EU-bevakningen, utöver några få nyhetsredaktioner, 
är främst olika typer av fackpress.

Jag skulle vilja säga att EU-bevakningen flyttade från de 
där åren då kring mitten på 90-talet när det var mycket, 
fram till 2000 eller nånting – från de stora redaktionerna 
ut i facktidskrifter och fackmedia. Det är duktigt folk som 
hänger med i sina frågor. – Ylva Nilsson
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Under 2019 fick EU-journalistiken åter ett uppsving. 
Det var Europaparlamentsval, nya kommissionärer 
skulle utses och dessutom var turerna kring Brexit ett 
näst intill dagligt inslag i svenska medier. Dessför innan 
hade vi matats med rapportering om den så kallade 
flyktingkrisen 2015, terrordåden som avlöste varan-
dra, och de politiska svängningarna – händelser som 
bidrog till livliga diskussioner kring EU-sam arbetet. 
Om intresset för EU fortsätter att hålla i sig, och ut-
vecklas, återstår att se.

EU är krångligt och tråkigt – eller?

EU-institutionernas långa och krångliga beslutspro-
cesser kan göra det svårt för korrespondenterna att 
få gehör hos chefer och redaktörer hemma i Sverige. 
EU är inte ”medieanpassat” som Herman Melzer, 
uttrycker det. Att EU-korrespondenten har stenkoll 
på vad som är viktigt spelar inte alltid någon roll då 
hemma redaktionen ändå kan ha en känsla av att redan 
ha rapporterat om det flera gånger tidigare. Flera ut-
trycker också att det kan vara svårt att sätta ner foten 
och bedöma när något faktiskt är en nyhet.

I den mån man pratar om pågående EU-beslut så tenderar 
vi att skriva om det när det är nästan klart. För man behö-
ver en slags nyhetskrok och så blir det ”sista omröstningen 
i plenum i parlamentet om upphovsrättsdirektivet”  istället 
för de gångerna som ministerrådet, de 28  ministrarna, 
 bestämmer sin ståndpunkt. – Sigrid Melchior
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Men att EU-maskineriet skulle vara krångligare att 
bevaka än inrikespolitik håller inte alla med om. Rolf  
Fredriksson, tidigare EU-reporter på SVT, menar att 
det finns en tendens att krångla till EU.

Jag brukar säga att bevaka EU är inte krångligare än att 
bevaka ett kommunfullmäktige – i grund och botten är EU 
samma sak. Alla behöver någon gång skriva  något med 
koppling till EU-beslut, och då ska det inte vara konsti-
gare att ringa eller mejla pressfolk hos EU-kommissionen 
eller parlamentet än det är att kontakta den  svenska 
regeringens pressekreterare eller en riksdagsledamot.  
– Rolf Fredriksson

En återkommande kritik, som redaktionerna  verkar 
vara medvetna om, är att många svenska medier 
prio riterar USA framför EU. Den ständiga drama-
tiken kring Donald Trump som generar ”klickvän-
ligt”  material framställs som en av orsakerna. Att 
EU, för utom i undantagsfall, saknar den självklara 
nyhets vinkeln och att journalisterna ständigt behöver 
för klara grundkunskaper om hur EU:s institutioner 
fungerar gör att publiken upplever det som trist skol-
boksfakta.

I en artikel om Trump kan man skriva ”riksrättsför-
farandet” utan att förklara vad det är. Men i en artikel 
som handlar om utnämningen av nya kommissionärer 
måste man förklara basics hela tiden, och det gör att allt 
blir lite tråkigt. – Sigrid Melchior
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Det är lite synd att folk i allmänhet bättre känner till hur 
USA fungerar än EU:s system där lagar stiftas som berör 
Sverige. Det är lite svårbegripligt och det är en utmaning 
för journalister. – Bengt Ljung

Det är viktigt att bevaka [USA] men vi måste vara vak-
samma så att vi inte tippar. – Pia Skagermark

Så är det alltid med nyhetsförmedling att man måste 
 balansera händelser i världen och i Sverige. Samtidigt 
som man inte får bortse från att USA har varit väldigt 
intressant under den här mandatperioden. Dessutom 
har det varit många konflikter mellan EU och Donald 
Trump. Så det ena utesluter inte det andra menar jag. – Pia 
 Bernhardson

Efter Europaparlamentsvalet i maj 2019 uppfattar 
flera nuvarande och tidigare EU-reportrar att EU- 
bevakning av god kvalitet tagit mer plats i svenska ny-
hetsmedier. Men det återstår att se om detta lyft håller 
i sig fram till nästa Europaparlamentsval. Inför valet 
2019 menar flera intervjupersoner att deras redaktio-
ner bara månader före valet upptäckte att de hade en 
del att ta igen för att kunna publicera en påläst och 
gedigen rapportering.

Jag tycker ändå att vi i samband med EU-valet har höjt 
oss ett snäpp från tidigare. Sedan gäller det bara att vi ska 
hålla i det nu så att vi inte liksom gradvis saggar ner igen 
tills nästa EU-val. – Pia Gripenberg
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Vi höll på att jobba ihjäl oss, det var ju helt nödvändigt. 
Och då känner man bara såhär ja vad har vi gjort i fem år, 
sedan det förra EU-valet. – Susanne Palme

Det finns en tendens, både hos journalister och politiker 
att ”det tar vi vid EU-valet”, ”den frågan tar vi upp vid 
EU- valet”. Och då börjar man på en hög nivå och sitter 
och säger ”nu ska vi ha ett inslag där vi förklarar hur EU- 
parlamentet fungerar”. Det är dötråkigt. Om man inte i 
den återkommande nyhetsrapporteringen hittar journa-
listiskt intressanta frågor i EU-parlamentet på samma sätt 
som man hittar det i riksdagen så ja, då blir det ju menings-
löst. – Rolf Fredriksson

Trots de brister som beskrivits målar intervjuperso-
nerna upp en bild av att den EU-journalistik som görs 
idag ändå håller hög kvalitet. Problemet är att det är 
för lite och kunskapen om EU är låg bland journalis-
ter i allmänhet. Utöver att korrespondenterna i Bryssel 
blir färre saknas även kompetens på hemmaplan som 
kan täcka upp för det som EU-korrespondenten inte 
hinner med.

Det var bättre när vi hade folk både på hemmaplan och 
Bryssel för då kunde vi följa upp med att prata med, inte 
bara ministern som var nere i Bryssel, utan med andra 
partier. Det krävs ju en del arbete för att visa att det kan 
vara vissa saker som är fel också, som inte är sådär enkelt 
som någon minister kläcker ur sig. – Henrik Brors
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Ett förändrat medielandskap

Hur kommer det sig då att svenska medier inte satsar 
på fler EU-reportrar? Ekonomi spelar in. Det är inte 
enbart svenska korrespondenter som försvunnit från 
Bryssel. Mediekrisen påverkar all journalistik, från lo-
kal till global nivå. Organisatoriska förändringar är en 
annan förklaring. Idag går mycket resurser åt till live-
redaktioner som ska hållas igång i princip dygnet runt. 
Många journalister går idag på schema och kan inte 
ägna sig åt annat än det som är dagsfärskt.

Det där är ju ett generellt problem som inte bara gäller 
EU-bevakning. Sen har ju övriga korrespondentnätet 
i Europa tunnats ut också. Det är också viktigt för EU- 
bevakningen. Jag menar det är 28 länder som ska komma 
överens om saker. – Ingrid Hedström

Jag tänker överlag att det är många fler plattformar, vi har 
ju livesändning nu och allting ska gå så fort. Jag menar jag 
kan ju gå från en sändning till en annan, allting ska ju ut 
på en gång. – Susanne Palme

Flera av intervjupersonerna tror att det främst handlar 
om bristande intresse från redaktionellt håll. Som ett 
av det tydligaste exemplen ifrågasätts det faktum att 
Sveriges Television numera har en enda korrespondent 
i Bryssel och som dessutom ska täcka Europa i stort.
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Här händer saker varenda dag. Så om du är Europakorre-
spondent och är iväg kan du inte bevaka EU-politik dag-
ligen. Det är helt omöjligt. – Sigrid Melchior

Pia Bernhardson, utrikeschef på Sveriges Television, 
förklarar att det är av ekonomiska skäl som SVT idag 
bara har en korrespondent i Bryssel. Hon förstår kri-
tiken om att det är otillräckligt, men menar att de 
försöker väga upp det genom att även bevaka EU från 
Stockholm.

Det är väldigt kostsamt att ha en korrespondent. Särskilt 
för tv-bolag, då behöver det vara två personer minst: en 
reporter och en fotograf. Vi har försökt kompensera med 
att jobba hemifrån och koppla in fler olika reportrar på 
det här uppdraget. Så totalt sett är det fler som jobbar 
med EU egentligen än när det var två korrar. Det är klart 
att jag gärna skulle ha ytterligare en korrespondent på 
plats, men den ekonomiska situationen tillåter inte det.” 
– Pia Bernhardson

Angående bevakningen av det dagliga arbetet i EU:s 
institutioner menar hon att den typen av nyheter kon-
kurrerar med övriga händelser i världen och i Sverige, 
men påpekar att SVT Forum sänder EU-material kon-
tinuerligt. SVT:s Rolf  Fredriksson känner igen sig i 
bilden av att fler hemmareportrar dras in i EU-frågor 
idag. Han skulle dock önska fler EU-relaterade nyhe-
ter i SVT:s huvudsändningar och på webben.
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Mycket finns i SVT Forum i SVT2 på dagtid. Det är väl-
digt bra program men märks inte alltid så mycket i stora 
sändningarna med största publiken. – Rolf Fredriksson

Det råder delade meningar om ifall publikens efterfrå-
gan påverkar det redaktionella EU-intresset. Ett par av 
intervjupersonerna menar att intresset för EU är lågt 
även från publiken. Alla håller dock inte med om det. 
Flera hänvisar till den senaste Eurobarometern som 
 visar att svenska befolkningen är mer EU-positiv idag 
än någonsin. Att det finns ett allmänt intresse för EU 
visar även statistik från Sveriges Radios poddradio-
program. Enligt Susanne Palme har lyssnarsiffrorna 
för Europa podden vissa veckor gått om sin inrikes-
politiska motsvarighet Det politiska spelet. Likaså har 
Dagens  Nyheters läsare visat stort engagemang för 
EU-relaterat material, säger tidningens utrikeschef.

När vi gjorde bra journalistik om det polariserade Europa 
och vad som stod på spel politiskt så blev det läst som ald-
rig förr. Intresset har hållit i sig därför att frågorna fort-
farande är aktuella. – Pia Skagermark

Samspelet mellan journalistik och politik

En annan starkt bidragande, kanske till och med av-
görande, faktor till bristen på svensk EU-bevakning är 
att den svenska politikerkåren inte heller prioriterar 
EU-frågor. Detta får konsekvenser för journalistiken. 
Hur övertygar en journalist sin redaktör att det hand-
lar om viktiga frågor om de inte debatteras på nationell 
nivå?
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Journalistiken lever inte i ett vakuum utan hänger ihop 
med en politisk debatt, som har varit tafatt om EU-frågor. 
– Rolf Fredriksson

Det krävs den här dynamiken att politiker i Sverige debat-
terar, att det finns konfliktfrågor, då blir folk  intresserade 
och då skriver medierna en del. Det räcker inte med att 
vi i medierna är jättepedagogiska och skriver massor.  
– Henrik Brors

Till att börja med leder avsaknaden av politiska de-
batter enligt de intervjuade EU-reportrarna till att det 
överhuvudtaget inte diskuteras EU-sakfrågor i medi-
erna. Skulle det ändå bränna till finns det en risk att en 
politiker omedvetet ger ett felaktigt svar vilket gör att 
EU-korrespondenten i sin tur inte kan ställa relevanta 
motfrågor. I de fall en journalist som saknar tillräcklig 
kunskap om EU skickas ut på ett jobb blir det ännu 
mer problematiskt eftersom denne med stor sannolik-
het inte vet vilka svar som är direkt felaktiga, vad som 
är medvetet eller omedvetet och därmed riskerar att ge 
plats åt politikernas egna agendor.

Det ligger på oss att kräva att politikerna förklarar sig – 
och att nå dit kräver jättemycket av de politiska report-
rarna. Det kan nog vara lätt att bli lite bortkollrad och jag 
tror också att politikerna själva faktiskt inte alltid riktigt 
har koll heller. – Pia Gripenberg
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EU-bevakningen saknar djup och bredd

Den sinande skaran korrespondenter i Bryssel får 
konsekvenser för såväl kvaliteten som kvantiteten på 
EU-bevakningen. Korrespondenten hinner bara skum-
ma på ytan och rapportera om det som är helt dags-
färskt eller extra dramatiskt. Tidigare fanns EU-korre-
spondenter från ett brett spektrum av svenska medier, 
idag är det ett fåtal kandidater kvar. Utöver public 
service är det enbart Dagens Nyheter, Nyhetsbyrån 
Direkt, Svenska Dagbladet och TT som har någon på 
plats (se Sigrid Melchiors kapitel i denna bok). Annars 
är det Europaportalen, fackpress och ett par frilansare 
som håller ställningarna på plats. Kvällspressen lyser 
med sin frånvaro. Det innebär att det är en smalare 
 publik som får ta del av EU-rapporteringen.

Det krävs ju kvantitet för att få någon kvalitet. En person 
fixar inte det. Ska man kunna göra någonting fördjupande 
eller avslöjande så måste man vara fler. Är man en person 
hinner man bara skumma på ytan. Precis som att en poli-
tikreporter på en redaktion i Stockholm inte klarar av att 
täcka allting som händer i riksdagspolitiken. – Henrik 
Brors

Dagens Nyheters erfarna utrikeschef har en annan syn 
på saken:
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Jag kan tycka att det finns en tendens hos EU-korrespon-
denterna att säga att det ska sitta fler reportrar i Bryssel. 
Det viktiga är att vi analyserar och förstår vad som sker i 
Bryssel och att vi är ute i Europa och gör reportage som 
gör att människor begriper vad det är som händer. – Pia 
Skagermark

Några andra intervjupersoner håller med om att det 
kanske inte är nödvändigt med fler personer i just Brys-
sel. Det kan räcka med stöd hemifrån. Däremot känner 
de som arbetar med EU på heltid att de inte hinner med 
allt de skulle vilja täcka, framförallt när det kommer till 
fördjupande reportage kring olika sakfrågor.

Jag lider ju ganska mycket av att jag numera har så fullt 
upp av de här akuta kriserna och stora frågorna. Det som 
tar stryk framförallt är den här granskningen av lagstift-
ning och så, sådant som tar mycket tid. – Susanne Palme

Jag skulle ibland vilja gå in djupare på saker, få ägna mig 
mer åt någon specifik fråga. Och sen är det också det jag 
känner att om jag inte skriver – så blir det kanske inte 
skrivet alls – Pia Gripenberg

För oss då som bara har en korrespondent, då är det ju 
dramatik i medlemsländerna som tar över. Vi hade någon 
slags, det jag kallade växelverkan, när vi var två korre-
spondenter. En var ute och reste en vecka. En redigerade 
reportage i Bryssel och man hann träffa parlamentariker, 
gå på presskonferenser, följa maskineriet där lite. – Rolf 
Fredriksson
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Idag går det att följa mycket av det som sker i EU 
 digitalt. Presskonferenser och förhandlingar sänds på 
nätet. Kan det vara ett legitimt skäl till att medier drar 
ner på korrespondenter i Bryssel? Nej, menar intervju-
personerna. Även om det går att bevaka EU hemifrån 
så görs det sällan. Det kan också vara svårt för en jour-
nalist som inte är väl insatt i EU att förstå vad som hän-
der genom att enbart bevaka videosändningar. När-
heten till EU som korrespondenterna får i Bryssel ska 
inte underskattas – det är där som journalisterna verk-
ligen har möjlighet att hänga med i det politiska spelet.

Om jag vill ha reda på någonting om spansk politik be-
höver jag bara gå nedför korridoren och knacka på hos 
El Pais journalist. Bryssel är ett väldigt bra ställe att vara 
placerad för att ha koll på resten av Europa. Sedan har 
vi statsapparaten, med många kunniga tjänstemän som 
är här, både svenskar och från andra länder. Mot att de 
inte blir citerade kan tjänstemännen förklara kortfattat 
till exempel att ”slovakerna tycker såhär för de har stora 
intressen i den här frågan”. De kan hoppa över de kryp-
tiska omvägarna som diplomaterna tar on the record. På 
så vis får vi journalister en hel del hjälp att förstå och det 
går fortare då när man kan prata med människor som kan 
tala ur skägget. – Bengt Ljung

På plats förstår man mycket mer när man springer runt och 
träffar folk och pratar med sina kollegor, både svenska men 
framför allt utländska korrespondenter. Man är sällan 
konkurrenter, utan hjälper varandra väldigt mycket. – Pia 
Gripenberg
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Genom att vara närvarande så kan du få mer information 
och det finns en risk i att det blir mera från EU-institutio-
nerna, mera styrt och mera propagandistiskt för att det 
finns färre på plats. Men samtidigt växer det fram folk och 
vi blir ju fler och fler före detta korrespondenter som finns 
på hemmaredaktionerna. – Rolf Fredriksson

Ur ett redaktionellt perspektiv verkar bevakningen av 
EU betraktas som en kombination av att dels bevaka 
EU-maskineriet och dels hålla koll på olika händelser 
i dess medlemsländer. Det som kritiseras som otill-
räckligt av de intervjuade EU-reportrarna är inte be-
vakningen av Europa, utan just EU-bevakningen, den 
som handlar om att följa det arbete som pågår dag-
ligen i Bryssel. Flera ser Brexit som ett skräckexempel 
på vad en sådan bristfällig bevakning av det pågående 
EU- arbetet och låg EU-kunskap bland journalister kan 
leda till.

Jag vet inte om det dåliga intresset för EU är någon aver-
sion som hänger kvar från folkomröstningen. På den tiden 
var det väldigt mycket ”för” och ”emot” EU. Sakta har 
svensk debatt övergått i att handla om vad EU gör och att 
se Sverige som en del av hela EU. Politiker och debattörer 
ser att Sverige behöver EU för allt ifrån miljölagstiftning 
till att hantera kinesiska påtryckningar. Det är detta som 
britterna kommer underfund med nu, att man har använt 
EU till en hel del saker, som Storbritannien går miste om 
när man lämnar. – Bengt Ljung
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Man gör ett folk oerhört sårbart inför desinformation. 
Och jag tycker att det syntes obehagligt väl när vi fick 
Brexit. Där brittisk journalistik har varit på samma sätt, 
man har inte fått följa med i vad EU gör eller vilka debat-
ter man för. Det var lätt att ljuga, det var lätt för de krafter 
som ville det att styra debatten. Därför det fanns ingen 
baskunskap hos det brittiska folket som kunde urskilja 
vad som var direkt fånigt eller falskt. Utan allt som sas 
togs emot som om ”ja det kanske är sant det också. – Ylva 
Nilsson

EU är inte jättekrångligt, men om man ska skriva om det 
och inte har grunderna i det så gör det också att man inte 
vågar förenkla det heller och då använder man  någon 
 byråkrat-formulering, för man förstår det inte riktigt 
själv. Och då är det säkrast att skriva som dom har skrivit 
där. Och där har framförallt engelska medier hamnat väl-
digt snett. – Rolf Fredriksson

Alla journalister behöver vara EU-reportrar

Flera av problemen som beskrivs av intervjuperso-
nerna har i viss mån en gemensam lösning: en gene-
rell kompetenshöjning skulle innebära mer frekvent 
kvalitetsrapportering från EU. Drömbilden är att alla 
reportrar skulle ha EU-perspektivet som ytterligare 
en dimension till sina respektive bevakningsområden. 
Det är orimligt att en enda person ska hålla koll på 
det dagliga arbetet i Bryssel och samtidigt alla politik-
områden som EU berör.
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Som det är idag är EU ett särintresse, vissa väljer att vara 
EU-journalist. Man ska inte ha lyxen att välja bort det 
egentligen. – Sigrid Melchior

Främst är det kopplingen mellan Sverige och EU som 
måste förstärkas – att få publiken att förstå att de 
 frågor som förhandlas i EU inte står utanför svensk 
politik utan att det är något som påverkar svenska 
medborgare.

Jag tycker fortfarande att de som bevakar riksdagen och 
kommenterar inrikespolitiken, de är inte riktigt ihop-
kopplade med EU-frågorna. Hos oss tillhör ju EU-repor-
tern utrikesredaktionen och det kan man verkligen disku-
tera, är det mer inrikespolitik att bevaka vad de svenska 
representanterna gör i EU-parlamentet och EU-kommis-
sionen. – Rolf Fredriksson

Det är ju inrikespolitik egentligen. De beslut som fattas 
i EU-parlamentet ska ju införas i svenska riksdagen sen 
så det hänger ju ihop det hela. Men nu är det väldigt väx-
lande var det hamnar någonstans. – Henrik Brors

EU är mycket inrikespolitik. Jag tillhör ju politikgruppen 
här, som bevakar riksdagen då. Och då tycker jag att, EU 
är bara en beslutsnivå till. Men det finns ingen som  följer 
de frågor som behandlas i Bryssel. Och sen händer det 
plötsligt någonting och då kommer alla till mig. – Susanne 
Palme
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Jag lade ju ner väldigt mycket tid på att bevaka det som 
idag heter Riksdagens EU-nämnd. I början var det rätt 
många redaktioner som stod där och bevakade. Men så 
småningom blev de färre och färre. Idag tror jag att det 
händer ganska ofta att det inte är någon alls som är där.  
– Herman Melzer

Susanne Palme, Ekots EU-kommentator, bekräftar 
Melzers bild om att åtminstone Sveriges Radio idag 
saknar det svenska EU-perspektivet.

Han (Herman Melzer) hade ju järnkoll på EU i riksdagen 
och var de svenska partierna står och allt runtomkring. 
Sen när han slutade har ingen tagit vid det, och jag hinner 
inte. – Susanne Palme

Utifrån intervjupersonernas utsagor gäller detta även 
övriga redaktioner. Europaperspektivet finns hos de 
flesta, via såväl korrespondenter som stringrar, som 
finns placerade över hela kontinenten. Inom vissa 
bevakningsområden, till exempel klimat- och miljö, 
kommer EU allt mer in naturligt. Men ingen uppger att 
det finns Stockholmsbaserade reportrar som uttalat 
har EU som ett specifikt bevakningsområde.

För att EU-bevakningen ska bli av med sin stämpel 
som tråkig och krånglig krävs det att rapporteringen 
blir mer vardag, genom att EU integreras i fler bevak-
ningsområden på hemmaredaktionerna. Det menar 
de intervjuade EU-reportrarna. Inte minst gäller detta 
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bevakningen av politik men även gränsöverskridande 
områden. Det har under åren gjorts en del försök till 
sådana satsningar, dock utan större framgång.

Vid ett skede var det så att nyhetschefen tyckte att det kan 
inte bara vara du som sysslar med EU utan alla  måste göra 
det. Att specialreportrarna skulle syssla med sina om-
råden även på EU-nivå. Men det där systemet bröt ju sam-
man på nolltid för att de hade andra saker att göra, de var 
allmänreportrar också. – Herman Melzer

Särskilt pekas miljö- och klimatbevakningen ut som ett 
ämne som måste bevakas på EU-nivå. På flera redak-
tioner är det redan verklighet, men långt ifrån alla har 
ett sådant upplägg.

För klimat- och miljöreportrar är det tämligen självklart 
nästan, och Ekot har ju en sån som gör det. Det är åt det 
hållet, om man nu ska tänka konstruktivt, som det måste 
gå. Att, om inte alla, så betydligt fler i den svenska jour-
nalistkåren måste ha EU-perspektivet och EU:s besluts-
fattande som en del i det. – Rolf Fredriksson

Det har jag tyckt varit obegripligt att det varit så mycket 
om svensk klimatpolitik för det handlar inte om det, den 
är verkligen gemensam och det är där som striden står. 
Och det är den utvecklingen jag hoppas på, att de som 
håller på med ett visst område också kan följa det området 
på EU-nivå. – Susanne Palme
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Framtiden ger hopp om mognad

Utifrån vad som beskrivits ser det rätt dystert ut för 
framtidens EU-bevakning. Åtminstone verkar eko-
nomi och organisatoriska förändringar sätta stopp för 
den satsning som skulle krävas för att EU ska genom-
syra samtliga bevakningsområden. EU-bevakningen 
 verkar till stor del vara beroende av eldsjälar som går 
ett steg längre än vad deras tjänst egentligen kräver. Det 
har till viss del fungerat eftersom flera av de  tidiga EU- 
reportrarna, enligt dem själva, disponerat sin arbets tid 
fritt. Så ser det i allmänhet inte ut idag, de flesta går på 
scheman vilket gör det i princip omöjligt att ta sådana 
initiativ. Samtidigt är just framtiden i sig ett hopp.

Det är en lång inlärningsprocess för journalistikkollek-
tivet och samhället i stort. Ju mer människor i allmänhet 
vet om EU, alltså ju längre vi är med i EU, desto mer finns 
det en publik för riktiga EU-avslöjanden. – Sigrid Melchior

Jag tror det tar en generation för Sverige att bli medlem 
i EU i någon viss bemärkelse. Så till vida att om man ser 
grundarländerna, de sex första länderna som kom med 
på 50-talet – där har lärargenerationer kunnat EU, de har 
växt in i det, det har legat fysiskt närmare. Och det tror 
jag tar lång tid. – Rolf Fredriksson

Något att fundera på i relation till detta är att både 
Danmark och Finland har en bättre EU-bevakning än 
Sverige, enligt flera svenska EU-reportrar. Danskarna 
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har visserligen haft drygt 20 år på sig att bli EU-mogna. 
Samtidigt har de många fler korrespondenter i Bryssel 
än Sverige, trots att de är ett mindre land.

Det är stor skillnad mellan Sverige och Danmark faktiskt. 
Den är mognare, om man säger så, deras EU-journalistik. 
De har egna granskningar och det är en sådan självklarhet 
att man ska granska EU-politiken på ett sätt som det inte 
är i Sverige. – Sigrid Melchior

Och det kan man fundera på varför dom bevakar EU- 
maskineriet, EU-processerna mer detaljerat än vad vi gör 
i svenska medier i allmänhet. – Rolf Fredriksson

Den 13 november 2019, exakt 25 år efter att svenska 
folket röstade ja till EU-medlemskap, hölls för första 
gången i Sverige en EU-politisk partiledardebatt i riks-
dagen. Om det var startskottet till ett paradigmskifte 
mot ett mer EU-moget Sverige återstår att se. Klart är 
att politiken och därmed samhället behöver gå i brä-
schen för att journalistiken ska ett kliv framåt.

I 25 år har vi hållit på nu. Först nu börjar åtminstone 
 några av partierna säga att det kanske är bra om vi börjar 
prata om det också. Det var ett ökat valdeltagande inför 
senaste EU-valet. Då kanske även mediechefer börjar 
inse att det är dags men jag tror att Sveriges Television 
måste gå i spetsen. Det är skandalöst som de har det nu.  
– Henrik Brors



<Artikeltitel> | MB98 | Anna Skoog

Givet vår storlek tycker jag inte att Sverige är sämre än 
 något annat land. Men det finns ju ändå de länder som har 
en mognare syn på EU. Då menar jag inte journalisterna 
i sig, utan samhället. Redaktörerna ger ju lite folk vad de 
vill ha. Och det finns ändå större krav på att veta saker i 
andra länder, än i Sverige, tycker jag. – Sigrid  Melchior

Från redaktionellt håll spås EU-bevakningen behålla sin 
plats i rampljuset även efter fjolårets Europaparlaments-
val, mycket på grund av EU:s roll i världspolitiken.

Jag tror att EU-frågorna kommer att vara fortsatt högt 
upp på dagordningar i en tid där viktiga värderingar är 
uppe för diskussion. – Pia Skagermark

Rent generellt skulle jag säga att intresset redaktionellt 
absolut har ökat för EU-frågor och EU-politik. Jag tror 
att det har att göra med den geopolitiska situationen 
i världen har spetsats till lite. Det är många heta frågor 
där EU är en väldigt viktig spelare, åtminstone utifrån ett 
svenskt perspektiv. – Pia Bernhardson
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Stick ut, men gör det 
på rätt sätt!
Partiskheten i nyhetsbevakningen 
av EU-valet 2019

Bengt Johansson*

Vilka partier gynnas och missgynnas av mediebevak-
ningen av svenska EU-val? Ser vi på alla valrörelser 
sedan 1995 verkar det löna sig att sticka ut, att vara 
en uppstickare eller en tydlig kandidat. Men att synas 
är inte allt. Ibland sticker man ut på fel sätt. Det fick 
Kristdemokraterna erfara 2019 då opinionsraketen 
dalade efter medieavslöjande. Inget parti har fått en så 
negativ mediebild i ett svenskt EU-val.

De svenska EU-valen är ofta en ganska sömning his-
toria. Valtemperaturen är låg, med begränsat kam-
panjande, ganska få nyheter och ett ljummet intresse 
från väljarna. EU-valen kallas i forskningslittera turen 
för andra rangens val, just av ovan nämnda orsaker 
(Johansson, 2008; Nord &  Strömbäck, 2006; Reif & 
Schmitt, 1980; Strömbäck, & Nord, 2008). Inför val-

* Bengt Johansson är professor i journalistik och masskommunikation vid 
JMG, Göteborgs universitet.
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rörelsen till EU-parlamentet 2019 märktes det ganska 
tidigt att  situationen var lite annorlunda. I takt med 
de konflikter som seglat upp inom EU – olika åsikter 
om asyl- och flyktingmottagning, Brexit och kritik 
mot hur rättsstatens principer utvecklats i bland annat 
 Polen och Ungern – fanns det en grogrund för en mer 
engagerande kampanj.

Så blev det också. Åtminstone i väljarnas ögon. Val-
deltagandet var det högsta sedan Sverige gick med i 
unionen (55 procent). Även om partierna – som vanligt 
– inte satsade lika mycket resurser som i riksdagsval, 
var kampanjarbetet på sociala medier väldigt aktivt. 
Partiernas försökte skapa engagemang kring valet 
 genom att återpublicera klipp från intervjuer, ha egen-
producerade sändningar och inlägg på sociala medier 
(Johansson & Håkansson, 2019).

Flera partier framställde valet som ett ödesval för 
demokratin, där kampen mot högerextremism stod i 
centrum. Men flera andra teman var också tydliga, så-
som frågan om vilken makt EU ska ha. Ingen Swexit, 
men flera partier framförde en önskan om ett begrän-
sat EU-mandat. Kristdemokraterna uttryckte det i ter-
mer av att kampanja för ett ”lagom” EU och Sverige-
demokraterna gjorde en poäng av att göra åtskillnad 
mellan ”EU” och ”Europa”. Sakfrågor som invand-
ring, migration och klimatfrågor fanns också tydligt 
med på dagordningen, liksom gränsöverskridande 
kriminalitet. EU:s sociala pelare var ett ytterligare 
perspektiv i det svenska EU-valet. I den sistnämnda 
fanns också fanns tydliga skiljelinjer mellan partierna 
(Blomgren, 2019).
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I ljuset av ett mer konfliktfyllt EU verkade nyhets-
medierna också vara lite mer på tårna den här gången. 
Bevakningen var i antalet nyhetsartiklar klart  större 
jämfört med valet 2014, särskilt i de rikstäckande 
 nyhetsmedierna (tabell 1 i appendix). I eftervalsdebat-
ten uppmärksammades framförallt att granskning av 
enskilda kandidater fått en anmärkningsvärt större 
plats, vilket de drabbade partierna också kommente-
rade och hade kritiska synpunkter på. Vänsterpartiets 
EU-parlamentariker Malin Björks sätt att använda 
traktamente granskades av SVT, vilket partiledare 
Jonas Sjöstedt menade var ett avgörande skäl till att 
Vänsterpartiet inte gick framåt i valet.1 Sverigedemo-
kraternas parlamentariker Peter Lundgren anklagades 
för sexuellt ofredande av en partikamrat, vilket också 
skapade stora rubriker.2 Men det som gjorde störst av-
tryck var DN:s avslöjanden om hur Kristdemokrater-
nas Lars Adaktusson röstat i abortfrågor i EU-parla-
mentet. Partiet gjorde i och för sig ett bra val jämfört 
med både riksdagsvalet 2018 och tidigare EU-val, men 
backade rejält jämfört med vad opinionsmätningarna 
före valet indikerat. Partiledaren Ebba Busch Thor var 
också rejält kritisk mot hur partiet behandlats, av såväl 
medier som andra partier.3

En lite mer eldig EU-valrörelse med andra ord. Frå-
gan är då hur mediebilden egentligen såg ut. Det är 

1 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lAJP0y/sjostedts-kanga-svts-
uthangning-har-drabbat-oss-hart

2 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/peter-lundgren-sd-slar-tillbaka -mot-
uppgifterna-om-sexuellt-ofredande

3 https://www.expressen.se/nyheter/busch-thor-abortkritiken-ar-den- 
perfekta-stormen/
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en sak att partier efter valrörelsen kritiserar nyhets-
mediernas agerande, inte minst då motgångar eller 
uteblivna framgångar ska förklaras. I detta kapitel ska 
nyhetsmediernas politiska partiskhet studeras syste-
matiskt, där frågan om hur partiernas uppmärksam-
mades och behandlades i nyhetsmedierna står i cen-
trum. Kort sagt: vem gynnades och missgynnades av 
nyhetsmediernas bevakning?

Kapitlet börjar med att skärskåda mediebevakningen 
av 2019 års EU-valrörelse, men för att sätta den senas-
te EU-valrörelsen i ett större perspektiv har också alla 
svenska EU-valrörelser sedan 1995 studerats. Därmed 
går det att säga något om hur mediebevakningen av 
EU-valet 2019, med fokus på partiskheten, var annor-
lunda eller följde en redan etablerad tradition.

Medievalsundersökningarna och EU-valen

Det finns flera tidigare undersökningar av svenska 
mediernas bevakning av EU-valen. Lars Nord och 
 Jesper Strömbäck har i flera arbeten analyserat på vil-
ket sätt EU-valet uppmärksammats i svenska nyhets-
medier. De konstaterar att mediebevakningen varit 
mycket begränsad jämfört med val till riksdagen. Där-
till är nyhetsrapporteringen av EU-valen i högre grad 
fokuserad på politiken som ett spel jämfört med när 
valen hålls till det egna landets parlament. Vinnare och 
förlorare är centrala teman, uppstickare i partifloran 
och personkampanjer får mer plats än i riksdagsvalen 
(Nord & Strömbäck, 2006; Strömbäck & Nord, 2008).
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 Internationellt finns det också en  omfattande 
forskning om hur nyhetsmedier bevakar EU-val 
(se exempelvis Blumler, 1983; van der Brug & 
van der Eijk, 2007; Kaid, 2008; Maier,  Strömbäck  
& Kaid, 2013; Maier & Tenscher, 2006). Resultaten 
pekar på ett något ökat intresse för EU-val, men fort-
farande är det ett andra rangens val som tenderar att 
ha ett nationellt snarare än europeiskt perspektiv. In-
rikespolitik domi nerar och det talas om barometerval, 
dvs att valen är en sorts utvärdering av hur regeringen 
 hanterat den natio nella politiken.  Mediebevakningen 
tenderar att bli mer negativ över tid, men det finns 
skillnader mellan EU-länder, inte minst i att medie-
bilden är mer positiv i nyare EU-länder.

Även om det finns en relativt god kunskap om 
EU-valet i medierna saknas svenska studier om medie-
bilden gynnat eller missgynnat vissa partier. I Medie-
valsundersökningarna har frågan om mediernas even-
tuella höger- eller vänstervridning undersökts vid varje 
riksdagsval sedan 1979 och resultaten har publicerats 
i många böcker och rapporter. Den senaste i raden 
är analysen av 2018 års valrörelse som publicerades 
i  boken Kampen om mediebilden. Journalistik i val-
rörelsen 2018 (Johansson & Strömbäck, 2019). Men 
hur det står till med den partiskheten i EU-val har inte 
tidigare undersökts.

Undersökningen är en del i projektet EU-valen i 
svensk dagspress 1995-2019 som finansieras av Anne- 
Marie och Gustaf  Anders stiftelse för mediaforskning. 
I projektet genomförs en kvantitativ innehållsanalys 
av nyhetsmediernas bevakning av EU-valet de fyra sis-
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ta veckorna före valdagen i EU-valen 1995, 1999, 2004, 
2009, 2014 och 2019. För att kunna göra jämförelser 
med Medievalsundersökningarnas analyser av natio-
nella val studeras samma urval av rikstäckande medier 
(storstadsmorgonpress, kvällspress och etermedie-
nyheter). Men för att göra bilden mer komplett ingår 
även ett urval av landsortstidningar. Urvalet av lokal 
dagspress innefattar tre orter av olika storlek och del-
vis olika karaktär ifråga om mediesituation och byg-
ger på Sveriges kommuner och landstings indelningar4: 
Karlstad (större stad), Piteå (mindre stad/tätort) samt 
Vimmerby (landsbygdskommun).

Analysen av svensk EU-valbevakning omfattar där-
med två storstadsmorgontidningar (Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet), två kvällstidningar (Afton-
bladet och Expressen), tre etermedier (Rapport i SVT, 
TV4 Nyheterna och Dagens Eko i SR). För etermedi-
erna har huvudsändningarna undersökts, vilket för 
Rapport innebär sändningen klockan 19.30, för TV4 
Nyheterna sändningen klockan 19.00, och för Dagens 
Eko sändningen klockan 16.45. I Karlstad finns två 
tidningar, Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands 
Folkblad. Båda har undersökts. Piteå-Tidningen och 
Vimmerby Tidning är den lokalpress som undersöks 
på de övriga orterna. Liksom i Medievalsundersök-
ningen har de traditionella utgåvorna av respektive 
nyhetsmedier analyserats, vilket innebär att det är 
papperstidningarna för pressen och etermediesänd-
ningarna som undersökts.

4 https://skl.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/ 
kommungruppsindelning.2051.html
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Arbetet med att samla in och kategorisera allt 
 material har förtjänstfullt gjorts av Karl-Arvid Färm 
och för mer information om vilket material som ingår 
i urvalet i projektet EU-valen i svensk dagspress 1995–
2019 hänvisas till appendix i detta kapitel.

Den politiska partiskheten – två aspekter i fokus

Utgångspunkten för studier av partiskhet, så som det 
studeras i detta kapitel är att aktörer (politiker och 
partier) kan gynnas och missgynnas i nyhetsmedier-
nas  bevakning på olika sätt (Asp, 1988; Asp & Bjerling, 
2014; Johansson & Strömbäck, 2019). Det handlar om 
hur 1) bilden av aktörerna ser ut (uppmärksamhet, 
hur de behandlas och hur de relateras till varandra), 
2) bilden av sakfrågorna, som kan speglas i medierna 
genom uppmärksamhet, hur de tas upp och relateras 
till andra sakfrågor. Utgångspunkten är här teorin om 
sakfrågeägarskap, dvs att vissa partier är starkare i vis-
sa frågor än i andra och om medierna tar upp  olika 
frågor kommer det att gynnas vissa partier mer än an-
dra (Walgrave m fl., 2009). Sedan kan dessa kombine-
ras 3) genom att aktörer kopplas samman med olika 
sakfrågor. Att gynnas handlar då om ifall aktörerna 
får framträda i de sakfrågor som de ser som sina profil-
frågor (för mer detaljerade resonemang, se Asp, 1988).

I kapitlet ligger fokus på den första aspekten, dvs 
mediebilden av aktörerna och mer konkret ställs frå-
gan hur mycket och på vilket sätt politiker och partier 
som ställde upp i EU-valet uppmärksammandes.
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EU-bevakningen i svenska nyhetsmedier 2019

Ofta brukar den svenska EU-valrörelsen ses som kor-
tare än de som sker till riksdag, landsting och kommun. 
Den mer intensiva fasen brukar anses pågå två veckor 
före valdagen, men som redan påpekats har fyra veck-
ors nyhetsbevakning analyserats. Det visade sig också 
att åtminstone för 2019 var valrörelsen helt klart igång 
redan fyra veckor före valdagen. På partiernas Face-
bookkonton var aktiviteten relativt hög redan när maj 
månad startade (Johansson & Håkansson, 2019).

Under dessa fyra veckor publicerades sammantaget 
1 039 nyhetsartiklar/inslag om det förestående EU- 
valet i de undersökta medierna. Bilden som framträder 
är att även om medierna visade större intresse för valet 
2019, jämfört med de val som skett under 2010-talet 
till EU-parlamentet, ligger siffrorna långt under jäm-
fört med valet till riksdagen året före (se tabell 1). Trots 
det som sades om ökad granskning och flera skandaler 
är EU-valet fortfarande ett andra rangens val i medi-
erna. Störst skillnad ser vi för kvällspressen där EU- 
valet 2019 får en knapp femtedel av uppmärksamheten 
jämfört med riksdagsvalet 2018. I storstadsmorgon-
pressen ligger motsvarande siffra på en dryg tredjedel. 
Mest likhet ifråga om utrymme för de senaste valen till 
EU-parlamentet och riksdagen hittar vi hos etermedi-
erna, där EU-valet får ca 75 procent av den uppmärk-
samhet som valet till riksdagen fick.

Vill man gräva djupare i jämförelsen är rangord-
ningen i hur mycket politik bevakas ganska likartad. 
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De som bevakar riksdagsvalet mest bevakar också 
EU-valet mest. Expressen mer än Aftonbladet, Rap-
port mer än TV4 som i sin tur har fler valrörelse-
nyheter än Ekot. Den enda jämförelse som avviker är 
att SvD hade några få artiklar mer om riksdagsvalet än 
DN, men att DN i ganska mycket högre grad bevakade 
EU-valet.

Tabell 1. Antal artiklar/inslag i EU-valet 2019 och riksdagsvalet 
2018 under de fyra sista valrörelseveckorna. 

EU 2019 Riksdag 2018

Morgonpress 296 482

Dagens Nyheter 169 239

Svenska Dagbladet 127 243

Kvällspress 179 784

Aftonbladet 106 257

Expressen 173 527

Etermedier 174 379

Rapport (SVT) 71 173

Dagens Eko (SR) 49 80

Nyheterna i TV4 54 126

Lokalpress 290 -

Nya Wermlands-Tidningen 67 -

Värmlands Folkblad 72 -

Piteå-Tidningen 74 -

Vimmerby Tidning 77 -

Summa 1 039 1 645
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Värt att notera är att alla de fyra undersökta lokal-
tidningarna har en väldigt likartad omfattning i sin 
EU-valbevakning, även om den är klart mindre än i 
rikspressen. Snarare fick läsaren av en lokal morgon-
tidning ungefär lika många EU-nyheter sig till livs i 
maj 2019 som om man tittade på tv-nyheter eller lyss-
nade på Ekots sändning kvart i fem. Trots att det finns 
ganska stora skillnader i upplaga och spridning beva-
kade de EU-valet 2019 i ungefär samma omfattning. 
Ser man över tid (se tabell 1 i appendix) skiftar det 
dock mer i en del andra EU-valrörelser.

En central aspekt av partiskhet är att överhuvud-
taget uppmärksammas, att gå igenom bruset och 
fånga journalisternas uppmärksamhet. Politiker vill 
gärna synas i nyheterna och föra fram sin politik. Under 
en valrörelse är det både enklare och svårare. Enklare 
i den meningen att redaktionerna planerat för att be-
vaka valet och därför har tentaklerna ute mot utspel 
om det stundande valet. Svårare eftersom alla politiska 
partier samtidigt kämpar för att nå ut.

Vilken uppmärksamhet fick då partierna i medierna 
under EU-valet? I tabell 2 jämförs den totala medie-
uppmärksamheten för partierna. Det innebär att det 
inte görs någon åtskillnad mellan om det är en parti-
ledare eller kandidat till EU-parlamentet som framträ-
der eller om partiet omtalas av andra som ett kollektiv. 
Noteras bör också att endast svenska politiker ingår i 
analysen.
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Tabell 2. Politiska partier i nyhetsbevakningen av  
EU-valrörelsen 2019, väljaropinion dagen före valdagen 
och valresultat, samt valresultat i riksdagsvalrörelsen 2018 
(procent).

Nyheterna 
om EU-valet 

2019

DN/Ipsos 
sista mätning 
före EU-valet 

2019

Valresultat 
EU-valet 

2019

Valresultat i 
riksdagsvalet 

2019

Feministiskt initiativ 3,6 0,9 0,8 0,5

Vänsterpartiet 5,8 7,2 6,8 8,0

Socialdemokraterna 14,4 23,9 23,5 28,3

Miljöpartiet 6,8 9,9 11,5 4,4

Centerpartiet 7,0 8,5 10,8 8,6

Liberalerna 9,0 4,5 4,1 5,5

Moderaterna 9,8 13,6 16,8 19,8

Kristdemokraterna 14,1 12,5 8,6 6,3

Sverigedemokraterna 21,5 16,9 15,3 17,5

Övriga 8,0 2,1 2 1

Summa procent 100 100 100 100

Antal 2 193 3 155* 4 151 470** 6 476 725**

Kommentar: Tabellen bygger på förekomster av politiska partier (som kollektiv eller 
enskilda politiker) och det är möjligt att koda upp till fem agerande och 10 omtalade 
aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående kodning, se Asp, Johansson 
& Nilsson (1998). DN/Ipsos slutmätning är publicerad 23 maj 2019 och är insamlad 
med intervjuer 16–23 maj 2019. 3 155 intervjuer.
Källa: *=DN/Ipsos5; **=SCB:s valwebb.

Nyhetsuppmärksamheten jämförs med vad opinions-
mätningarna visade strax för valdagen, valresultat i 
EU-valet samt valresultatet i det föregående riksdags-
valet. På detta sätt får vi ett underlag för att diskutera 

5 https://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-valet-blir-en-rysare-for- 
liberalerna/
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vilka principer som verkar styra nyhetsbevakningen av 
EU-valet. I analyserna av riksdagsvalet konstaterades 
det att det fanns en grundprincip av opinionsspeglande 
bevakning, dvs ju större parti desto mer omfattande 
bevakning. Denna princip kompletteras med en rätt-
viseprincip som har en utjämnande effekt i det att min-
dre partier får lite mer uppmärksamhet än vad deras 
opinionsläge indikerar. Ytterligare aspekter i mixen 
är att regeringspartier får lite mer strålkastarljus på 
sig och att valrörelsespecifika händelser kan påverka. 
Det senare handlar ofta om skandaler, men kan också 
kopplas till opinionsmässiga framgångar för partier 
eller nedåtgående spiraler (Johansson & Strömbäck, 
2019).

Det finns avsevärda avvikelser mellan både opinions-
mätningar och valresultat och en slutsats är att medi-
erna endast delvis följer den grundläggande principen 
om opinionsspegling i EU-valet. Större partier får mer 
uppmärksamhet. Men bilden är inte lika tydlig då av-
vikelserna är ganska stora mellan både opinionsläget 
strax före valet och valresultat (se även tabell 2 i appen-
dix). Dessa avvikelser är också större jämfört med 
hur det såg ut i valrörelsen 2018, då lik heterna mel-
lan mediebevakning och opinionsstyrka var tydligare 
(Johans son & Strömbäck, 2019). Kort sagt gynnas 
man inte lika mycket av att ha röststöd för att synas 
i EU-valet. Någon ”regeringsbonus” kan inte heller 
skönjas, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på 
att valet inte handlar om regeringsbildning eller an-
svarsutkrävande av sittande regering. Ett ytterligare 
argument för att nyhetstänkandet vid EU-valet styrs av 
andra logiker är att den största skillnaden i jämförelser 
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av de olika fördelningarna i tabell 2 (se även tabell 1 i 
appendix) är mellan mediebild i EU-valet och valresul-
tatet från riksdagsvalet 2018.

Ett antal partier får mindre uppmärksamhet än deras 
opinionsstöd indikerar. De stora partiernas – Social-
demokraterna och Moderaterna – ligger långt ifrån 
både det stöd de hade i de sista opinionsmätningarna 
och i ännu högre grad valresultat. Men även andra par-
tier, såsom Miljöpartiet och Centern, fick inte medie-
utrymme i relation till folkligt stöd. Det motsatta gäll-
de för Kristdemokraterna, Liberalerna, Feministiskt 
initiativ och Sverigedemokraterna. De sistnämnda 
var det parti som helt dominerade mediebevakningen, 
även om det inte motsvarades i  opinionen.

När bevakningen av EU-valet är mindre omfattande 
kan också enskilda händelser ge större utslag i resulta-
ten. Det finns helt enkelt inte så mycket att  konkurrera 
om. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, som 
också var i fokus för de största skandalerna, var väl-
digt framträdande i mediebilden av EU-val rörelsen. 
Förklaringen för Feministiskt initiativ är att de som 
innehavare av mandat i parlamentet uppmärksammas 
mer, även om de i slutändan inte kom in för en andra 
mandatperiod. Detsamma gällde för Junilistan och 
Pirat partiet (se tabell 3) i tidigare valrörelser.

Ser vi till skillnader mellan olika mediegrupper (för 
detaljer se tabell 2 i appendix) är det etermedierna 
och lokal dagspress som bäst fångar hur opinionen 
och valresultatet såg ut. Skälet att etermedierna ham-
nar mer likt opinionen är framförallt att de gav mer 
utrymme åt Socialdemokraterna och mindre åt Libe-
ralerna. För lokal dagspress handlar det också delvis 
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om lite mer plats åt Socialdemokraterna, men också 
att de lade mindre fokus på Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna.

En slutsats är att mediebilden av EU-valet ser annor-
lunda ut jämfört med riksdagsvalet och det kan inte 
kopplas till att de opinionsmässiga styrkeförhållan-
dena ser annorlunda ut. Visst finns en övergripande 
likhet mellan opinionsstöd och mediebild, men andra 
mekanismer är i rörelse. En sådan är att enskilda hän-
delser får stor inverkan på mediebilden på grund av att 
omfattningen av bevakningen är mindre. En annan är 
att regeringspartier inte får någon uppmärksamhets-
bonus vilket är vanligt i riksdagsval, där regerings-
partier i stort sett alltid är mer i centrum för medie-
debatten då de dels tar beslut som det rapporteras om 
och också får kritik i egenskap av regering.

Behandlingen av partierna  
i EU-valsbevakningen 2019

Partiskhet är ett mångfacetterat begrepp där olika 
aspekter av medieuppmärksamhet är relevant att stu-
dera, såsom bilden av aktörer och sakfrågor och rela-
tionen dem emellan (Asp 1988; Asp & Bjerling, 2014; 
Johansson & Strömbäck, 2019). I debatten brukar 
dock det mest handla om hur aktörerna behandlas, 
dvs hur mycket fördelaktig och ofördelaktig publicitet 
olika partier får. I Medievalsundersökningarna mäts 
behandlingen med ett sammansatt mått av hur ofta 
en aktör får agera, med vilket avses hur ofta en aktör 
får säga eller göra något, samt hur mycket och på vil-
ket sätt samma aktör omtalas av andra aktörer. Det 
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mått som används för att på ett sammanfattande sätt 
ge en bild av hur en aktör behandlas kallas för aktörs-
behandlingsindex (AB-index) och tar hänsyn till alla 
tre aspekter. Kort sagt: hur mycket uppmärksamhet får 
man och handlar denna uppmärksamhet om att man 
själv får komma fram och säga något eller är det andra 
som pratar om en, och när man blir omtalad, handlar 
det mest om kritik eller beröm.6 Frågan är då hur be-
handlingen av aktörerna ser ut under EU-valet.

I figur 1 visas sammantaget vilken behandling par-
tierna fick i EU-valet, samt den totala uppmärksam-
heten. Man kan invända att figuren räknar uppmärk-
samheten två gånger, vilket är riktigt i sak. Men skälet 
att presentera resultaten på detta sätt är att tydligt visa 
hur behandlingen – där omfattningen av kritik väger 
tungt – är relaterat till total medieuppmärksamhet.

6 Aktörsbehandlingsindexet (AB-index) bygger på fyra komponenter: (1) 
antal gånger aktören förekommer som agerande aktör, (2) antal gånger 
som aktören får beröm, (3) antalet gånger som aktören får kritik samt 
(4) antalet gånger som aktören omtalas utan att någon värdering görs. 
De två första två antas vara uttryck för positiv behandling, den tredje för 
en negativ och den fjärde för en neutral behandling. AB-indexet beräk-
nas sedan som skillnaden mellan antalet en aktör får positiv behandling 
(1+2) och antalet aktören får negativ behandling (3), dividerat med det 
totala antalet gånger som aktören exponeras (1+2+3+4) multiplicerat 
med 100. Indexet kan variera mellan -100 och +100. Vad som är stor och 
liten skillnad i behandling mellan olika medier finns det ingen statis-
tiskt givet svar på. Kent Asp menar att en bedömning gjord på beprövad 
 erfarenhet gör att skillnader i intervallet ± 5 är att betrakta som små, 
bevakningen är i huvudsak balanserad. Mellan ± 5 och ± 10 innebär att 
det finns skillnader, men att de inte kan betraktas som stora. AB-index-
värden över ± 10 innebär att bevakningen är klart gynnsam eller miss-
gynnsam (Asp, 2011).
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Figur 1. Partiernas uppmärksamhet och behandling 
i nyhetsbevakning av EU-valrörelsen 2019 fördelat på 
mediegrupper (procent/AB-index).

Kommentar: Figuren bygger på förekomster av politiska partier (som kollektiv eller 
enskilda politiker). Det är möjligt att koda upp till fem agerande och 10 omtalade 
 aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående kodning, se Asp, Johans-
son &  Nilsson (1998). Kollektiva aktörer som ”Alliansen/borgerliga” (M+KD+L+C) samt 
”Rödgröna” (S+MP+V) har fördelats jämnt på de olika partier som ingår. FI och SD har 
inte räknats in i de kollektiva aktörerna.

Det ideala är rimligen att hamna i det övre högra hör-
net av figuren, dvs att få mycket uppmärksamhet men 
samtidigt relativt lite kritik. En position längst ner till 
höger ger visserligen en ganska gynnsam behandling, 
men medieuppmärksamheten är ganska begränsad. 
Får partiet en plats högt upp till vänster har partiet 
nått igenom och förekommer ofta i nyheterna, å andra 
sidan är det ofta då det framförs kritik. Skulle ett parti 
hamna längst ner i det vänstra hörnet i figuren innebär 
det att partiet får relativt lite uppmärksamhet, dess-
utom är denna till stor del negativ.
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Värt att notera till en början är att mediebilden för 
alla partierna är positiv, vilket ska tolkas som att parti-
erna framträder oftare/omtalas i positiva ordalag än de 
kritiseras. Alla partiers värde ligger över  nollstrecket. 
Jämför vi resultaten med hur det såg ut i medierappor-
teringen av riksdagsvalrörelsen nio månader tidigare 
har de flesta partier fått sig en skjuts uppåt (se Johans-
son & Strömbäck, 2019). Bevakningen av EU-val 
 verkar med andra ord vara lite mindre konfliktfylld än 
riksdagsval, vilket ligger i linje med att vara ett andra 
rangens val. Men delvis beror det också på att lokal 
morgonpress ingår i urvalet (se tabell 3 i  appendix). 
Mediebilden av EU-valet i lokal morgonpress är gene-
rellt mindre kritisk. En tolkning är att bevakningen av 
EU-valet i likhet med annan valjournalistik är mer re-
fererande i lokal morgonpress (Nord & Nygren, 2019). 
Men särskilt ett parti går mot strömmen i mediebe-
handling om vi jämför EU-valet 2019 med riksdags-
valet 2018. Kristdemokraterna får en tydligt mindre 
positiv bild och begränsas analysen bara till riks medier 
hamnar Kristdemokraternas indexvärde precis under 
nollstrecket (se tabell 3 i appendix). Resultatet kan i 
första hand knytas till avslöjandena om Lars Adaktus-
son, och den bidrog starkt till att partiet fick en mycket 
ogynnsam mediebild i EU-valet 2019.

Sverigedemokraterna var det överlägset mest medie-
uppmärksammade partiet i EU-valrörelsen, men även 
här är bilden inte lika gynnsam som för många av de 
andra partierna. Mycket uppmärksamhet, men också 
mycket kritik. Även detta var i viss mån kopplat till den 
skandal om sexuellt ofredande som nämndes tidigare. 
Men partiet var också generellt i skottgluggen från de 



Stick ut, men gör det på rätt sätt | 117116 | Bengt Johansson

andra partierna. I de andra partiernas valpropaganda 
attackerades ”högerpopulism” (Centern), ” extremister 
och nationalister” (Liberalerna), ”Hopp istället för 
hat” för att locka väljare. Denna typ av retorik använ-
des i debatterna riktat mot Sverigedemokraterna som 
svensk representant för dessa strömningar.

Men även Miljöpartiet kom ut lite sämre, med bara 
något högre indexvärde än Sverigedemokraterna. De 
hade också betydligt mindre exponering i medierna. 
För de övriga partierna var inte kritiken särskilt omfat-
tande, noterbart är att den skandal som Vänsterpartiet 
själva menade hade en stor del i utebliven valframgång 
inte får något direkt stöd i resultaten. Partiet fick något 
mindre medieutrymme än vad opinionsläget indikera-
de, men denna bild var dock inte särskilt kritisk. Men 
även här spelar bilden i lokal dagspress roll. Om vi be-
gränsar analysen till riksmedierna hamnar de i stort 
sett på samma position som Miljöpartiet (se tabell 3 i 
appendix). Så visst fog hade ändå partiet för att medie-
bilden inte var gynnsam.

EU-valet 2019 – en EU-valrörelse bland andra?

För att göra bilden mer komplett visas i tabell 3 hur 
partierna uppmärksammats i nyhetsbevakningen av 
EU-valrörelserna sedan Sverige blev medlem. Detta 
för att sätta de tidigare analyserna i ett större perspek-
tiv. Grundfrågan här är i vilken utsträckning EU-valet 
skilde sig åt jämfört med tidigare EU-val ifråga om att 
gynna och missgynna olika partier.

Över åren har det politiska landskapet förändrats 
på flera sätt. EU-valet har ju flera gånger varit upp-
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stickarnas val. Tre partier har suttit i parlamentet för 
att sedan ha fått lämna – Junilistan (2004–2009), Pirat-
partiet (2009–2014) och Feministiskt initiativ (2014–
2019). Flera av de etablerade, men mindre partierna har 
då och då haft stora valframgångar. Vänsterpartiet fick 
mellan 13 och 16 procent i de tre första EU-valen. Libe-
ralerna och Miljöpartiet har också legat mycket högre 
i vissa EU-val jämfört med riksdagsvalen. Förklaringar 
som förts fram handlar dels om att det lägre valdelta-
gandet gör att mobilisering får större utslag, att det 
”kostar mindre” att rösta på ett mindre parti i EU- valet 
och väljarna därför byter parti lättare. Men svensk 
forskning lyfter också fram att kandidatröstning spelar 
en större roll i EU-val (Berg & Oscarsson, 2015).

Tabell 3. Politiska partier i nyhetsbevakningen  
av EU-valrörelserna 1995–2019 (procent).

1995 1999 2004 2009 2014 2019

Feministiskt initiativ - - 2 10 4

Vänsterpartiet 13 14 8 7 8 6

Socialdemokraterna 28 29 33 20 18 16

Miljöpartiet 11 13 11 10 7 7

Centern 11 11 10 9 9 8

Liberalerna 13 13 10 10 8 10

Kristdemokraterna 8 8 10 8 8 15

Moderaterna 17 12 10 17 18 11

Sverigedemokraterna - - 1 1 9 23

Junilistan - - 7 8 2 -

Piratpartiet - - - 8 4 -

Summa procent 100 100 100 100 100 100

Antal 2 271 2 175 1 641 1 941 1 520 2 193

Kommentar: Tabellen bygger på förekomster av politiska partier (som kollektiv  eller 
enskilda politiker). Det är möjligt att koda upp till fem agerande och 10 omtalade 
 aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående kodning, se Asp, Johansson 
&  Nilsson (1998).
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Ser vi på hela tidsserien av EU-val – från 1995 till 2019 
– finns det inget som motsäger de slutsatser som drogs 
i analysen av EU-valrörelsen i medierna 2019 ( tabell 
2). Även om opinionsläget inte har lika stark koppling 
till folkets åsikter, finns det en grundläggande likhet. 
Jämförs likheter mellan valresultat och mediebild är 
det tydligt att de två första valen – 1995 och 1999 – var 
de valrörelser då opinionsspeglingen var tydligast i 
nyhetsvärderingen. Därefter verkar andra faktorer 
spelat roll som stört denna princip. I stort handlar det 
rimligen om opinionsraketer och skandaler (se Nord 
& Strömbäck, 2006; Strömbäck & Nord, 2008). Upp-
stickarpartiers vara eller icke-vara påverkar. Ibland 
får de större medieutrymme än röster, ibland är röst-
andelen större än medieuppmärksamheten. Uppåt-
gående och nedåtgående spiraler skapar då lite av en 
uppmärksamhetsparadox, där all uppmärksamhet 
inte är av godo. Om partiet får sämre siffror eller ris-
kerar att ramla ur parlamentet genererar det också ny-
heter. Även om man ska vara försiktig med att dra för 
stora växlar på skandaler så fungerar de lite på samma 
sätt. De ger mycket uppmärksamhet och gynnar inte 
direkt opinionsstödet, även om det inte alltid eroderar 
det heller.

Även om vi hitintills lyft fram generella mekanis-
mer sticker den stora uppmärksamheten som Sverige-
demokraterna får 2019 ut. Partiet har aldrig varit i 
närheten av den medieuppmärksamheten i ett EU-val 
tidigare, men detta visar den centrala plats som par-
tiet fått i svensk politisk  debatt det senaste decenniet. 
Alla pratar om partiet, även om det ofta sker i kritiska 
ordalag.
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Som avslutning på analysen ska vi titta lite närmare 
på hur behandlingen av partierna skiftat över tid. Upp-
märksamheten skiftar en del, men gäller det även sättet 
partierna syns på i medierna i EU-valen? Och framför-
allt, var 2019 års valrörelse annorlunda än de tidigare?

Tabell 4. Partiernas behandling i nyhetsbevakning  
av EU-valrörelserna 1995–2019 (AB-index).

1995 1999 2004 2009 2014 2019 Genomsnitt

Feministiskt 
initiativ - - - +48 +63 +52 +54

Vänsterpartiet +36 +37 +45 +69 +58 +50 +49

Socialdemo-
kraterna +26 +27 +32 +36 +36 +42 +33

Miljöpartiet +31 +27 +54 +73 +70 +48 +50

Centern +38 +35 +52 +69 +54 +36 +47

Liberalerna +27 +60 +53 +45 +32 +37 +42

Kristdemo-
kraterna +27 +51 +32 +50 +48 +9 +36

Moderaterna +28 +37 +53 +45 +32 +37 +39

Sverigedemo-
kraterna - - - +20 +26 +16 +21

Junilistan - - +62 +49 +48 - +53

Piratpartiet - - - +56 +43 - +50

Genomsnitt +30 +39 +48 +51 +46 +36

Kommentar: Tabellen bygger på förekomster av politiska partier (som kollektiv eller 
enskilda politiker): Det är möjligt att koda upp till fem agerande och 10 omtalade ak-
törer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer angående kodning, se Asp, Johansson & 
Nilsson (1998). Kollektiva aktörer som ”Alliansen/borgerliga” (M+KD+L+C) samt ”Röd-
gröna” (S+MP+V) har fördelats jämnt på de olika partier som ingår. FI och SD har inte 
räknats in i de kollektiva aktörerna.

Ser vi på kolumnen längst till höger visar den genom-
snittet för mediebehandlingen – AB-index – av de olika 
partierna sett över alla EU-valen (tabell 4). Siffrorna 
skiftar en hel del och går mellan +21 (Sverigedemo-
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kraterna) och +54 (Feministiskt initiativ). De senare 
är på samma nivå som de andra uppstickarpartierna 
Juni listan och Piratpartiet. Att vara en nykomling är i 
dessa fall – Sverigedemokraterna undantaget – ofta ett 
bra sätt att få en gynnsam mediebild i EU-val. Men de 
 partier som haft stora framgångar i EU-valet, såsom 
Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet behandlas 
också mer gynnsamt. Även om skillnaderna inte ska 
överdrivas tenderar de stora maktpartierna – Modera-
terna och Socialdemokraterna – få en lite mindre gynn-
sam behandling i nyhetsbevakningen av EU- valen.

Men det finns en viss systematik. Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet är bland de tre partier som behandlats 
bäst i fyra av de sex EU-val som genomförts. Men även 
Centern har, trots att de inte likt de förra partierna 
haft några större valframgångar, fått en genomgående 
gynnsam behandling i mediernas bevakning av EU- 
valet. Socialdemokraterna är det enda parti som ställt 
upp i alla EU-val som inte vid något val legat bland 
de partier som fått mest gynnsam behandling i medi-
erna. Analyser av mediebevakning av riksdagsvalen 
har gene rellt sett inte gett stöd för att partiet bevakas 
särskilt gynnsamt, snarare tvärtom (se Asp & Bjer-
ling, 2014; Johansson, 2017; Johansson & Strömbäck, 
2019). Resultaten visar att partiet inte heller är medier-
nas gunstling i EU-valen.

Ser vi på genomsnitten av AB-indexet – den under-
sta raden – för de olika valrörelserna ligger det mellan 
+30 och +51, vilket indikerar att valrörelsernas karak-
tär skiftar en del. Vissa valrörelser är helt enkelt mer 
konfliktfyllda än andra. Den senaste valrörelsen faller 
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inom kategorin att vara en av dem där partierna gene-
rellt kom ut lite sämre (+36).

Frågan är då om medierapporteringen av 2019 års 
EU-val sticker ut på något sätt, mer än att det var en 
av de där partierna fick minst gynnsam behandling. Ser 
vi på likheter med tidigare EU-val hade även Vänster-
partiet, Miljöpartiet och Centern bra siffror, liksom 
vid de senaste EU-valen. Detsamma gällde Feministiskt 
initiativ. En annan likhet var att Moderaterna eller 
Socialdemokraterna inte heller denna gång var i topp 
ifråga  om hur de framställdes i medierna. Även medie-
bilden av Sverigedemokraterna är lik tidigare EU-val. 
Vad som skiljer ut sig 2019 är hur Kristdemokraterna 
framstod i nyheterna. Mediebilden var den klart mest 
ogynnsamma som partiet någonsin haft i EU-valen. 
DN:s avslöjande av hur parlamentsledamoten röstat i 
abortfrågor blev kostsam.

EU-valen i medierna: vem gynnas?

Frågan om partiskhet har i detta kapitel fokuserat på 
hur mycket och på vilket sätt nyhetsmedierna upp-
märksammat politiska partier de fyra sista veckorna 
inför EU-valet 2019, med jämförelser bakåt för att 
se om och i så fall på vilket sätt den skilde ut sig från 
 andra val till EU-parlamentet.

Att få en gynnsam mediebehandling i ett EU-val ver-
kar till stor del handla om att sticka ut. Valrörelsen till 
EU-parlamentet liknar inte valen till riksdagen. Kandi-
daterna hamnar därmed lite mer i fokus och i brist på 
frågan om regeringsbildning blir nya partier medier-
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nas gunstlingar. Detsamma kan gälla mer etablerade 
partier som rusar i opinionen. Att kunna spela med i 
medialiseringen, eller om man så vill den strukturella 
partiskheten (Johansson & Strömbäck, 2019), verkar 
vara en framgångsfaktor för att få en gynnsam medie-
bild. Kort sagt: medialisering är den största förkla-
ringen till att vissa partier gynnas. Men om man miss-
gynnas verkar också det vara journalistiskt motiverat. 
Men där handlar det om att sticka upp på fel sätt. 
Skandaler är en genre som kombinerar centrala jour-
nalistiska värderingar om att granska makten, med 
nyheter som också lockar mediepubliken. Ser vi på den 
senaste valrörelsen till EU fick partier på olika plats på 
vänster-högerskalan sin beskärda del. När skandaler 
briserar verkar det kunna drabba vilket parti som helst 
och i en medierapportering som är ganska begränsad 
kommer även negativa nyheter att få stort genomslag. 
Om skandalerna har sitt ursprung i mediernas grävan-
de eller avslöjanden från de egna partileden spelar ing-
en roll. Skandaler – oavsett var de kommer ifrån – biter 
bra även i EU-val.

Appendix

Projektet EU-valen i svensk dagspress 1995–2019 
 genomförs av Institutet för mediestudier och har 
knutit till sig professor Bengt Johansson vid JMG, 
Göteborgs universitet, professor Lars Nord och fil dr 
Kajsa  Falasca vid Mittuniversitetet som vetenskapligt 
ansvariga. Projektet har som syfte att studera  svenska 
nyhets mediers bevakning av valen till Europaparla-
mentet. Detta görs genom att (1) studera både riks-
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mediers (press och etermedier) och lokal dagspress 
EU-valbevakning, (2) analysera bilden av EU och 
EU-kampanjen med samma analysinstrument för alla 
EU-val (1995, 1999, 2005, 2009, 2014, 2019) och (3) an-
vända en metod som också gör resultaten jämförbara 
med de Medievalsundersökningar som 1979 genom-
förs vid JMG, Göteborgs universitet.

På detta sätt går det att erhålla god kunskap om 
 vilken bild av EU-valet som når svenska  medborgare, 
hur den förändrats över tid och hur lik/olik den är 
 bevakningen av riksvalrörelserna.

Urval och metod

Urval av medier på riksnivå är detsamma som görs 
inom ramen för Medievalsundersökningarna, det vill 
säga: Morgonpress (Dagens Nyheter, Svenska Dag-
bladet), Kvällspress (Aftonbladet, Expressen), Eter-
medier (Ekot, Rapport och Nyheterna TV4). För lokal 
dagspress ingår tre orter av olika storlek och delvis 
 olika karaktär ifråga om mediesituation. Urvalet byg-
ger på Sveriges kommuner och landstings indelningar7:

1. Karlstad: Större stad – kommuner med minst 50 
000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största 
tätorten. De tidningar som undersöks är Nya Werm-
lands Tidningen och Värmlands Folkblad.

2. Piteå: Mindre stad/tätort – kommuner med minst 
15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tät-
orten. Tidningen som undersöks är Piteå-Tidningen.

7 https://skl.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregio-
ner/kommungruppsindelning.2051.html
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3. Vimmerby. Landsbygdskommun – kommuner 
med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten. 
Tidningen som ingår urvalet är Vimmerby Tidning.

På detta sätt erhålls en bild av hur EU-valbevakning-
en sett ut och utvecklats på orter med olika storlek 
(storstad, större stad, mindre stad/tätort, landsbygds-
kommun). Dessutom kan bevakningen jämföras i tid-
ningar med olika politisk färg samt tidningstyp (mor-
gonpress/kvällspress) och medietyp (press/etermedier, 
public service/kommersiell tv, radio/tv).

Undersökningsperioden är de fyra sista veckorna 
av EU-valrörelserna, även detta för att kunna  jämföra 
 resultaten med Medievalsundersökningarna på ett 
systematiskt sätt.

Metoden som används är kvantitativ innehålls-
analys, där ett antal olika teman undersöks. Det 
 första temat rör Tema och fokus vilket handlar om 
ifall  nyheten har nationellt eller EU-fokus. Som andra 
tema studeras hur medierna rapporterar om opinions-
undersökningar medan det tredje temat undersöker 
hur medierna använder olika källor. Det fjärde och 
femte temat fokuserar på journalistikens form och stil 
där särskilt intresse riktas mot hur kampanjen gestal-
tas, dvs om det mest handlar om sakfrågor, om själva 
kampanjen eller skandaler. Därefter analyseras hur EU 
gestaltas i det sjätte temat. I det sjunde och sista temat 
ligger intresset på hur olika aktörer uppmärksammas 
och vilka sakfrågor som dominerar debatten. Med 
hjälp av det sista temat kan vi uttala oss om hur medie-
dagordningen såg ut och vilka partier som gynnades 
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och missgynnades av nyhetsrapporteringen. Hela 
projektet kommer att avrapporteras i  DEMICOMs 
 rapportserie.

Innehållet som analyseras är de olika tidningarnas 
pappersutgåvor och etermediernas huvudsändningar. 
För Ekot innebär det sändningen 16.45, Nyheterna 
TV4 19.00 och Rapport 19.30.

Endast nyhetsmaterial ingår i studien, men i denna 
kategori ingår också så kallade nyhetsanalyser. 

Tabell 1. Antal analyserade artiklar/inslag  
i EU-valen 1995-2019.

1995 1999 2004 2009 2014 2019

Morgonpress 468 454 353 237 202 296

Dagens Nyheter 224 263 222 131 104 169

Svenska Dagbladet 244 191 131 106 98 127

Kvällspress 133 185 145 259 218 279

Aftonbladet 68 125 94 131 132 106

Expressen 65 60 51 128 86 173

Etermedier 126 120 108 147 91 174

Rapport (SVT) 59 37 52 74 41 71

Dagens Eko (SR) 44 40 25 35 23 49

Nyheterna i TV4 23 43 31 38 27 54

Lokalpress 259 245 229 245 252 290

Nya Wermlands-Tidningen 64 45 59 82 49 67

Värmlands Folkblad 48 68 52 62 68 72

Piteå-Tidningen 79 56 60 55 77 74

Vimmerby Tidning 68 76 58 46 58 77

Summa 986 1 004 835 888 763 1 039
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Tabell 2. Politiska partier i nyhetsbevakning av  
EU-valrörelsen 2019 fördelat på mediegrupper (procent).

Alla 
medier

Storstads-
morgon-

press
Kvälls-
press

Eter-
medier

Lokal 
morgon-

press

Feministiskt 
initiativ 4 6 3 4 5

Vänsterpartiet 6 7 5 8 8

Socialdemo-
kraterna 16 17 13 21 18

Miljöpartiet 7 7 9 5 7

Centern 8 7 8 8 7

Liberalerna 10 10 10 6 11

Kristdemo-
kraterna 15 15 16 13 14

Moderaterna 11 10 12 10 12

Sverigedemo-
kraterna 23 21 24 25 18

Summa 
procent 100 100 100 100 100

Antal 2 193 727 1 052 414 816

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar. Det är möjligt att koda upp 
till fem agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer  detaljer 
 angående kodning, se Asp, Johansson & Nilsson (1998). Kollektiva aktörer som ”Alliansen/ 
borgerliga” (M+KD+L+C) samt ”Rödgröna” (S+MP+V) har fördelats jämnt på de olika 
partier som ingår. FI och SD har inte räknats in i de kollektiva aktörerna.
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Tabell 3. Partiernas behandling i nyhetsbevakning av EU-
valrörelsen 2019 fördelat på mediegrupper (AB-index).

Alla 
medier

Alla 
medier (ej 
lokalpress)

Storstads-
morgon-

press
Kvälls-
press

Eter-
medier

Lokal 
morgon-

press

Feministiskt 
initiativ +52 +33 +47 +32 +7 +95

Vänsterpartiet +50 +34 +21 +56 +22 +85

Socialdemo-
kraterna +42 +31 +18 +48 +27 +69

Miljöpartiet +48 +34 +27 +40 +51 +88

Centern +59 +55 +50 +59 +59 +73

Liberalerna +36 +24 +16 +31 +37 +65

Kristdemo-
kraterna +9 -1 +1 -9 +9 +40

Moderaterna +37 +25 +15 +32 +39 +66

Sverigedemo-
kraterna +16 +7 +5 +10 +9 +48

Genomsnitt +39 +27 +22 +33 +29 +70

Kommentar: Tabellen bygger på antal innehållsdelar,. Det är möjligt att koda upp till 
fem agerande och 10 omtalade aktörer varje artikel/nyhetsinslag. För mer detaljer an-
gående kodning, se Asp, Johansson & Nilsson (1998). Kollektiva aktörer som ”Alliansen/
borgerliga” (M+KD+L+C) samt ”Rödgröna” (S+MP+V) har fördelats jämnt på de olika 
partier som ingår. FI och SD har inte räknats in i de kollektiva aktörerna.
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Boris i Bryssel – en 
berättelse om Brexits 
början
Henrik Brors*

En höstdag 1992. Pressbriefingen med den brittiske 
ambassadören John Kerr har pågått i väl över tjugo 
 minuter när dörren slås upp och in kliver en blond man 
med slipsen på sned och skjortan hängande utanför de 
säckiga kostymbyxorna.

Det är Daily Telegraphs korrespondent Boris John-
son som gör entré och alla blickar vänds mot honom.

– Mr Ambassador, I’ve heard this rumour. What’s 
your comment?

John Kerr skakar bekymrat på huvudet och undrar 
var Boris Johnson har hört något så konstigt.

Samma föreställning upprepades vid nästan varje 
pressträff på den brittiska EU-representationen vid 
Place Schumann i Bryssel åren 1992–1994. Sverige var 
ännu inte medlem i dåvarande EG och vi svenska jour-
nalister kunde delta på de brittiska briefingarna inför 
ministermötena.

* Henrik Brors är journalist. Han var Brysselkorrespondent för nyhets-
byrån TT 1992–1997 och för Dagens Nyheter 2010–2013. Däremellan 
var han chef för DN:s politik- och EU-redaktion.
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De andra brittiska journalisterna såg lika bekym-
rade ut som ambassadören, eller skrattade till. Oklart 
om det var nervöst eller hånfullt. Efteråt hörde vi hur 
de fnyste över vad det var för ”rykten eller påhitt som 
Boris skulle göra en story av nu då”.

Det säkraste sättet att få reda på det var att gå till 
EG-kommissionens pressavdelning dagen därpå och 
hämta ut den dagens tjocka lunta med pressklipp med 
EU-artiklar från alla medlemsländer.

Vi journalister satt i sofforna och kollade på vad 
konkurrenterna åstadkommit i väntan på den dagliga 
pressbriefingen med kommissionens presstalesperso-
ner. I soffan intill satt en dag The Times korrespondent 
och lät konstigt. Oklart om han hulkade eller svor.

– Dom har skrivit om min artikel! London har 
rewritat den efter Boris story fast jag förklarade att 
den inte håller.

Boris Johnson skapade de här åren en ny sorts 
Bryssel journalistik – bortom fakta. En genre som tog 
över brittisk EU-journalistik och påverkade brittisk EU- 
debatt långt innan sociala nätverk fanns och fake news 
på hittade av ryska troll kunde påverka politiska val.

Kanske var det för att Boris Johnson aldrig tänkt sig 
att bli journalist och inte såg sin framtid som journa-
list som han blev så framgångsrik i sin ”journalistiska” 
genre.

Boris Johnsons mål när han var fem år var att bli 
”världens kung”, har hans lillasyster Rachel berättat. 
När han som 18-åring kom till universitetet i Oxford 
efter att ha varit stjärna på elitskolan Eton var hans 
något mer blygsamma mål att bli ”parlamentsledamot 
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innan han var 35 och därefter premiärminister”, enligt 
vännen Andrew Gimson.

För den målmedvetne Johnson blev journalistjobbet 
på sin höjd ett sätt att försörja sig efter Oxford och en 
chans att bli känd på nationell nivå.

Boris Johnson hade visat redan i Oxford att han 
tänkt leva efter mottot ”ändamålen helgar medlen” 
för att nå toppen. Han siktade på att bli ordförande 
för Oxford Union, världens kanske mest prestigefyllda 
studentförening. Som lockat världsledare och kändi-
sar att framträda, som Ronald Reagan, Bill Clinton, 
Dalai Lama, Malcolm X, Michael Jackson och Diego 
 Maradona.

Han misslyckades vid första försöket, då han lan-
serade sig i rollen som en traditionell högerkandidat. 
Nästa gång bytte Johnson obesvärat politisk plattform 
och lanserade sig som en folklig mittenkandidat med 
lånade politiska reformidéer från nybildade social-
demokratiska utbrytarpartiet SDP, som var populära 
bland studenterna.

Boris Johnson nådde sitt mål och fick nu även natio-
nell uppmärksamhet.

Efter universitetsstudierna i Oxford i latin, anti-
kens Grekland och Rom fick han jobb som fastighets-
mäklare, men hoppade snart av.

Med hjälp av sitt kontaktnät från universitetet fick 
han chansen att komma in i journalistvärlden. The 
 Times anställde honom och skickade honom som 
praktikant till Wolverhampton Express & Star under 
tre månader.

Det kan knappast kallas för en journalistutbildning, 
där man får inpräntat i sig grunderna i opartisk rap-
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portering där båda sidors bästa argument ska finnas 
med. Men Boris Johnson fick pröva på lokaltidnings-
journalistik, öva på att skriva roliga bildtexter, och be-
rättade i breven hem hur hemskt illa han tyckte om det.

När han kom tillbaka till The Times var det fortsatt 
strikt grundkurs. Han fick göra rewrites på nyhets-
telegram, och drog snabbt slutsatsen att det räcker 
med att ringa ett telefonsamtal och få ett pratminus för 
att kunna sätta sin egen byline på nyhetsbyråns artikel.

Men Boris Johnson drog det ett steg till. När han 
fick uppdraget att rewrita en artikel om att arkeologer 
hittat ett försvunnet palats från Edward II hittade Boris 
Johnson på ett citat från sin gudfader, den framstående 
arkeologen Colin Lucas på Oxford University, om att 
kungen använt slottet för att umgås med sin älskare.

Storyn blev så spännande att Boris Johnson fick sin 
första ettarubrik på The Times. Men gudfadern kände 
sig utskämd och protesterade i ett brev till tidningen. 
Den namngivne älskaren var halshuggen långt innan 
det framgrävda slottet byggdes.

Inte blev det bättre av att Boris Johnson lyckades få 
cheferna på The Times att avfärda klagomålen från 
Colin Lucas. Först efter att han skrivit en halv dementi 
av sin första påhittade story och Lucas hörde av sig igen 
förstod redaktörerna på The Times att allt var  påhitt.

Då fick Boris Johnson sparken från sitt första jour-
nalistjobb.

Men han gav inte upp journalistambitionerna. Han 
sökte upp chefredaktören Max Hastings på Daily Tele-
graph, som han bjudit in som talare till Oxford Union 
under sina år som ordförande.
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Hastings hade charmats av Boris Johnson och tog 
nu in honom som ledarskribent på Storbritanniens 
största morgontidning.

Boris Johnson gjorde snabbt succé som en hög-
produktiv och rolig skribent, som kunde utnyttja sin 
klassiska skolning till fyndiga elaka formuleringar om 
politiker. Torypartiets stigande stjärna Michael Por-
tillo beskrevs som ”the pompadoured whippersnapper 
of the right”. Labourledaren Tony Blairs leende var 
som ”a glistening crescent of confidence”. EG-kom-
missionens ordförande Jacques Delors beskrevs som 
”homo foederalis”.

Efter mindre än ett år fick han ett karriärlyft. Boris 
Johnson skickades till Bryssel våren 1989 som Tele-
graphs korrespondent.

Bryssel var kända kvarter för Boris Johnson som bott 
där på 1970-talet när hans far arbetade i kommissionen.

Han anlände till Bryssel just när Europasamarbe-
tet blev högintressant och spännande inrikespolitik 
på hemmaplan. Kommissionens ordförande Jacques 
Delors lade fram sin plan för en gemensam europeisk 
 valuta samma månad som Boris Johnson anlände. Helt 
på tvärs med den brittiska premiärministern Margaret 
Thatcher som i sitt berömda Bryggetal några måna-
der tidigare sagt nej till att EG skulle utvecklas till en 
 monetär union med mer överstatligt beslutsfattande.

Striden om valutan och europasamarbetet efter Ber-
linmurens fall splittrade den brittiska Toryregeringen 
och ledde året därpå till att premiärminister Margaret 
Thatcher avsattes.

Men i Bryssel var det svårt för en nyanländ journa-
list att göra sig bemärkt. Där fanns en lång rad  erfarna 
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brittiska korrespondenter och Financial Times var sär-
klassigt nyhetsledande. FT-korrar berättade mellan skål 
och vägg att de ofta fick sina ”scoop” utan ansträngning 
när bruna kuvert damp ner i redak tionens brevlåda med 
kommande lagförslag från  kommissionen.

Boris Johnson hittade dock en egen nisch. Flera 
av de brittiska korrespondenterna hade jobbat länge 
i Bryssel och såg det här europeiska samarbetet som 
något självklart. Några ingick även i tankesmedjor 
där man diskuterade hur samarbetet borde utvecklas. 
Den nyanlände korrespondenten valde att bli motvalls 
 kärring, att förlöjliga EG-samarbetet.

Bland de prydligt klädda Brysselkorrespondenterna 
tog Boris Johnson rollen som en figur i säckiga byxor 
och ofta trasiga kavajer. På kommissionens dagliga 
presskonferenser ställde han frågor på franska med en 
grov engelsk brytning, långt ifrån den perfekta franska 
han egentligen talade.

Han smickrade de ärrade Brysselkorrarna och fick 
dem att förklara vad som var i görningen. Sedan upp-
täckte de att han skrivit egna tolkningar, med helt annat 
innehåll.

• Daily Telegraph ”avslöjade” att ”Europeiska kom-
missionen planerar att harmonisera storleken på 
kistor” (I själva verket var det Europarådet som gav 
ut instruktioner för liktransporter mellan medlems-
länderna).

• ”Italiens kondomindustri har brutit mot EG-regler 
genom att tillverka för små kondomer” (Europeiska 
standardiseringsorganet hade gett ut frivilliga regler 
till medlemsländerna om kvalitén på kondomer).
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• ”Bryssel hotar förbjuda brittiska Bangers”, korvar 
(I harmoniseringen av lagar för EG:s inre marknad 
ingick märkning av innehållet i livsmedel).

• ”Bryssel ska inrätta en banan-polisstyrka” (I de nya 
reglerna för inre marknaden ingick också kvalitets-
märkning av frukt och grönsaker).

Andra minnesvärda rubriker med Boris Johnsons på-
hittade ”avslöjanden”:

”Brussels recruits sniffers to ensure that Euromanu-
re smells the same”. ”EC cheese row takes the biscuit”. 
”Euro headquarters to be blown up”. ”EC to build a 
kilometre high Tower of Babel”.

Kommissionens pressavdelning försökte få ut dementier 
på Boris Johnsons ”avslöjanden”. Men var föga fram-
gångsrik. Johnson hade  redan levererat nästa ”scoop”.
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I stället började hemmaredaktionerna på andra brit-
tiska tidningar efterfråga likadana stories från sina 
korrespondenter om de löjliga Brysselbyråkraterna. 
De uppmanade korrarna att följa upp Daily Telegraphs 
nyhet, även om korrarna påpekade att storyn inte höll.

En tidningsredaktion krävde att deras korre skulle 
begära att få vara med när kommissionens högkvarter 
skulle sprängas. Det fanns inga sådana planer, Berlay-
mont står fortfarande kvar, numera asbestsanerat.

Boris Johnsons rapportering om Brysselbyråkra-
ternas absurda ”planer” på att förbjuda brittisk korv 
och räkchips utvecklades successivt till nära nog dag-
liga texter om hur ”Bryssel” hotade hela den brittiska 
natio nella suveräniteten och landets själ.

I Daily Telegraph rapporterades om hur EG-byrå-
kraten Jacques Delors lagt sig ”bakhåll” för Margaret 
Thatcher och tvingat igenom planerna på en gemen-
sam valuta och ökad överstatlighet. Thatcher kallade 
Boris Johnson för sin ”favoritjournalist”.

I efterhand har han i en BBC-intervju skadeglatt 
 talat om hur hans rapportering fördjupade sprickorna 
i Torypartiet:

Allt jag skrev från Bryssel var som att kasta stenbumlingar 
över muren och höra den fantastiska kraschen från växt-
huset i England när det hade sån explosiv effekt på Tory-
partiet. Det gav en märklig känsla av makt.

Daily Telegraphs ”avslöjanden” fick inget omedelbart 
genomslag i övriga medlemsländers medier. Bryssel-
korrarna lärde sig snabbt att Boris Johnson var en kul 
kille, men att hans stories inte höll.
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Boris Johnson sökte dock svagheter i EG-sam arbetet 
även utanför Storbritannien. Han hittade det i Danmark.

Ole Ryborg, mångårig korrespondent för DR, Dan-
marks radio och tv, har berättat om hur han som ny 
korre 1992 för danska EG-negativa veckotidningen 
Notat fi ck känna på Johnsons arbetsmetoder.

De fi kade i kommissionens pressrum och små-
pratade om den kommande folkomröstningen om 
Maastrichtfördraget i Danmark. Dagen efter  kunde 
han läsa en artikel i Daily Telegraph, där han var 
 citerad som tre olika anonyma personer – en ”politisk 
observatör”, en ”analytiker” och en ”dansk”. Under 
rubriken: ”Skeptiska danskar hotar att döda EG- 
fördraget i folkomröstning”.

Boris Johnson anser 
själv att han bidrog till att 
danskarna röstade nej till 
Maastrichtfördraget i juni 
1992. Några veckor före folk-
omröstningen fi ck han ett av 
sina ”avslöjanden” uppslaget
i topp på Sunday Telegraph: 
”Delors’ plan för att styra 
Europa”.

Enligt artikeln fanns det en hemlig plan som John-
son fått tag på, som skulle göra Jacques Delors till 
permanent president över EG-länderna, där Europa-
parlamentet skulle få mer makt och brittiska regering-
ens vetorätt skulle avskaffas.

Brittiska Guardians mångårige Brysselkorrespon-
dent John Palmer hade en annan version. Han hade 
skrivit en artikel några dagar tidigare efter en press-
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briefi ng med journalister från fl era medlemsländer på 
kommissionen om ett diskussionspapper som arbetats 
fram av en tjänsteman. Boris Johnson hade inte varit 
inbjuden till briefi ngen men några dagar senare pratat 
med Palmer om hans artikel.

Resultatet blev en story som slog ner som en bomb 
inför danska folkomröstningen. Sunday Telegraphs
förstasida kopierades och delades ut som fl ygblad till 
väljare. Opinionsläget som pekat mot en knapp ja- 
seger blev i stället en nej-seger den 2 juni.

Nej-segern i Dan-
mark gav råg i ryggen 
åt EG-motståndarna 
i det brittiska Tory-
partiet. Boris John-
son hade än en gång 
skaffat sig en stjärn-

status och börjat bygga på sin politiska karriär.
Trots hans genomgående negativa och förlöjligande 

rapportering från Bryssel var övriga brittiska korre-
spondenter inte så övertygade om att han verkligen 
var en hård motståndare till Europasamarbetet. När 
de träffades skämtade han och skrattade åt sina egna 
stories.

Financial Times korrespondent David Gardner har 
berättat om hur Boris Johnson överöst FT:s redaktion 
med klagomål efter att tidningen skrivit kritiskt om att 
ett nytt lagförslag från kommissionen skulle inkräkta 
på brittiskt självbestämmande.

Det handlade om habitat-direktivet som antogs 
1992. Det visade sig att lagförslaget skrivits av Boris 
Johnsons far Stanley.
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Sonia Purnell, som arbetade tillsammans med Boris 
Johnson på Daily Telegraphs Brysselredaktion och har 
skrivit boken Just Boris, berättar om hur han blev som 
förbytt när det var dags att skriva dagens story.

Den charmige rollfiguren stängde in sig på sitt arbets-
rum sent på eftermiddagen. ”Därinifrån hördes guttu-
rala skrik och svordomar på hög volym innan han satte 
sig ner vid tangentbordet för att i rasande takt skriva 
ytterligare tusen ord som på ett briljant och fyndigt sätt 
ställde till oreda.”

På avskedsfesten när Boris Johnson skulle lämna 
Bryssel 1994 framfördes en dikt skriven av BBC-korre-
spondenten James Landale som inleds:

”Boris told such dreadful lies
It made one gasp and stretch one’s eyes.”
Den tidigare Toryministern, Hong Kong-guvenören 

och EU-kommissionären Chris Patten har sitt omdöme 
klart om Boris Johnson:

”Som journalist i Bryssel var han en av de främsta 
företrädarna för fejk-journalistik,” har Patten sagt till 
New Statesman.

I London blev Boris Johnson mottagen med öppna 
armar. På Daily Telegraph utnämndes han till chef för 
ledarredaktionen. Snart fortsatte hans karriär som 
chefredaktör för The Spectator.

Han hade lovat tidningsledningen att inte bli poli-
tiker, men när Boris Johnson ändå ställde upp i valet för 
Tories och blev invald i parlamentet fick han klartecken 
för att dubbelarbeta som journalist och politiker.
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Boris Johnson tyckte inte det fanns någon konflikt 
mellan de två rollerna. Han hade använt journalist-
rollen för att bädda för den politiska.

I rollen som charmtroll och fyndig kommentator 
gjorde han även succé i BBC:s veckoprogram Have I 
Got News For You.

I sin sammanblandning av olika roller hade han 
skapat en ny journalistisk genre – bortom fakta eller 
hitte på-journalistik – som fick sitt internationella 
genombrott med 2010-talets framväxt av sociala nät-
verk. Med hjälp av företag som Cambridge Analytica 
förfinades ”fake news”-journalistiken till nya nivåer i 
Brexitkampanjen 2016. Skiftande förvanskade ”nyhe-
ter” skickades ut till olika väljargrupper.

Boris Johnson var före sin tid. Daily Telegraphs 
chefredaktör Max Hastings, som tillät fejkjournali-
stiken att växa fram, har i efterhand varnat för att göra 
Boris Johnson till politisk ledare.

”Han var en fantastisk underhållare som Bryssel-
korrespondent, men han är helt olämplig att inneha ett 
nationellt uppdrag; han är bara intresserad av sin egen 
berömmelse och sina egna intressen.”

Men det har inte stoppat Boris Johnson att med 
alla tillgängliga medel nå det stora målet, 10 Downing 
Street. Journalistiken är bara ett offer på vägen.
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