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Inledning
För den europeiska opinionen utgör Sverige en gåta. Den 
så beundrade modellen för demokrati och delaktighet före-
faller ha ingivit landet en lust att ständigt inta en perifer 
position inom Europeiska unionen.

Det konstaterade fransmannen och tidigare ordförande 
för EU-kommissionen Jacques Delors inför det svenska 
ordförandeskapet i EU 2001.1 Sedan dess har det gått 
drygt två decennier och i år, 2023, är Sverige ordförande 
för tredje gången. Denna gång för en union som utvid-
gats till 27 medlemsländer och dessutom prövats hårt 
av den globala finanskrisen 2007–08, flyktingströmmar, 
klimatförändringar samt covid-19-pandemin. Sverige 
tar dessutom över samtidigt som det pågår ett fullska-
ligt krig i Ukraina, som i sin tur ansökt om medlemskap 
i EU och beviljats status som kandidatland. Till det 
kommer energikris, historiskt hög inflation och lågkon-
junktur. Inom en överskådlig framtid, i juni 2024, är det 
dessutom val till Europaparlamentet.

Frågan är om Jacques Delors påstående fortfarande 
har bäring på den svenska inställningen till EU. Sett till 
hur svenska journalister bevakar EU är svaret tyvärr ja. 
Trots att nästan hälften av all svensk lagstiftning bygger 
på beslut som 705 EU-parlamentariker har fattat, har 

1 Petersson, Olof. (2000). Svensk Europadebatt. Studier och forskning, no 12. 
Notre Europe, https://olofpetersson.se/_arkiv/skrifter/notreeurope_sv.pdf
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den svenska EU-bevakningen minskat. Antalet svenska 
journalister i Bryssel på plats är färre än för 25 år sedan 
och det finns en betydligt större distans mellan svenska 
medier och EU-parlamentet jämfört med relationen till 
den svenska riksdagen.

Självklart får detta konsekvenser för vilka nyheter 
från EU-parlamentet i Bryssel och Strasbourg som når 
svenska konsumenter. I den här omarbetade upplagan 
av rapporten När besluten drog till Bryssel stannade 
journalistiken hemma2, kan Institutet för mediestudier 
presentera en helt ny, kvantitativ innehållsanalys av 
nyhetsbevakningen inför de sex EU-valen mellan 1995 
och 2019. Resultatet, sammanfattat av Peter M Dahl-
gren, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap, 
visar en förändring där journalistiken blivit mindre 
beskrivande och mer tolkande samt att journalisterna 
själva tar större plats i rapporteringen och ger sina egna 
analyser. Samtidigt är rapporteringen hyfsat saklig, 
men ändå begränsad.

En annan förändring i valbevakningen är, enligt 
analysen, att EU-parlamentet gestaltas som betydligt 
mäktigare än när Sverige blev medlem. Vad som där-
emot inte ändrats är att det fortsatt finns en slagsida åt 
att EU framställs som något negativt.

Sedan det senaste valet till EU-parlamentet 2019 har 
svenska nyhetskonsumenter vant sig vid nästan dag-
liga rapporteringar från Bryssel kring först pandemin 
och därefter kriget i Ukraina, det säkerhetspolitiska 
läget och energikrisen. Så ja, de stora nyhetshändel-

2 Truedson, Lars (red.). (2020). När besluten drog till Bryssel stannade 
journalistiken hemma. Institutet för mediestudier.
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serna inom unionen uppmärksammas. Det som oftare 
hamnar i medieskugga är vardagens politiska förhand-
lingar och utspel i EU-parlamentet, trots den direkta 
påverkan de har på den svenska vardagen. Sedan Sve-
rige blev medlem 1995, har EU:s makt stärkts och infly-
tandet över medlemsländerna ökat. Ändå har antalet 
svenska EU-korrespondenter minskat kraftigt under 
de snart 30 år Sverige varit en del av unionen. Framför 
allt är det dagspressen som har färre korrespondenter.

Hos de många erfarna EU-reportrar som citeras i 
den här rapporten, märks en också en tydlig frustration 
över att det fortfarande finns en redaktionell skilje linje 
mellan svensk politik och EU:s politik. Kanske beror det 
på att en politisk union som EU för journalistiken blir 
en hybrid av inrikes- och utrikesbevakning. Kanske för 
att det är komplext att bevaka ett maktcentrum med 27 
nationer representerade, även om besluten får direkta 
konsekvenser för svenska folket. Kanske hänger det ihop 
med en syn på EU, som Sigrid Melchior, Dagens Nyhe-
ters korrespondent i Bryssel, sammanfattade i samband 
med statsminister Ulf Kristerssons lunch i Paris med 
Frankrikes president Emmanuel Macron i januari 20233:

Om svenska regeringar, såväl borgerliga som socialdemo-
kratiska, brukar betrakta EU som ett smörgåsbord, man 
plockar de bitar man gillar och försöker slippa äta resten, 
så satsar de tyska och franska regeringarna på att kompo-
nera själva menyn.

3 Melchior, Sigrid. (4 januari 2023). Kristersson behöver Macron när Sve rige 
är EU-ordförande. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/varlden/sigrid- 
melchior-kristersson-behover-macron-nar-sverige-ar-eu-ordforande/
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Sverige har rykte om sig att inte bara ha en något mot-
villig inställning till EU utan tillhör också unionens 
snåla falang som till tillsammans med Danmark, Öster-
rike och Nederländerna som vill hålla nere alla utgifter 
och därför kallas den frugala (sparsamma) fyran.

All journalistisk bevakning mår bra av genomlysning 
och debatt. En diskussion om just EU- bevakningen är 
extra angelägen när det pågår ett krig i Europa och kli-
matmålen är hotade. Nyhetsvärdet för detta är också 
extra tydligt år 2023 när Sverige under ett halvår planerar 
och leder ministerrådets arbete.

Den här rapporten visar i åtta olika kapitel hur 
EU-bevakningen i svenska medier utvecklats och för-
ändras över tid. Förhoppningen är att denna kartlägg-
ning kan bli startskottet för en diskussion om hur den 
svenska EU-journalistiken kan utvecklas.
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Föreståndare för Institutet för mediestudier


