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Rapportering i skuggan 
av kriget
Saga Wadensjö*

Första halvåret 2023 är Sverige för tredje gången ord-
förande i EU. Ordförandeskapet innebär bland annat 
att leda ministerrådsmöten, företräda rådet inför 
EU-institutionerna och bjuda in kommissionen på 
hembesök till Sverige.

Förra gången Sverige hade uppdraget, 2009, var 
Europa och världen skakade av en djup ekonomisk 
kris. Den här gången väntas arbetet i Bryssel präglas av 
ett pågående krig i Europa, en energikris, och återigen 
ett tufft ekonomiskt läge.

Frågan är om, och i så fall hur, svenska nyhetsredak-
tioner planerar att bevaka ordförandeskapet.

• Förändras nyhetsvärderingen av EU-frågor när 
Bryssel kommer närmare?

• Är publiken intresserad av mötena som hålls och 
besluten som fattas, eller kommer Sveriges tid 
som ordförandeland helt att domineras av det 
säkerhetspolitiska läget?

* Saga Wadensjö är journalist och redaktör. Hon har arbetat på Sveriges 
Radio med lokal- och rikstäckande radio, samt på produktionsbolag.
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Nyhetsbyrån TT, som förser såväl rikstäckande 
som lokala medier med utrikesbevakning, har sin 
enda utrikeskorrespondent placerad i Bryssel. Det är 
ett medvetet val, säger Pontus Ahlkvist, utrikeschef på 
TT, och beror på att man bedömer EU som ett centralt 
bevakningsområde.

För TT:s del innebär inte ett ordförandeskap på 
hemmaplan någon radikal förändring av nyhetsvärde-
ringen, menar Pontus Ahlkvist. Däremot kommer det 
att innebära fler resor för byråns reportrar. Om svenska 
ministrar håller i ministerrådsmöten som sammanfal-
ler med möten i Strasbourg, exempelvis, innebär det i 
praktiken att Brysselkorrespondenten inte kan bevaka 
två platser samtidigt.

De möten som ska hållas i Sverige, på ett konferens-
center i Arlandastad norr om Stockholm, bevakar TT 
i video och text.

– Men i grund och botten, det här är viktigt, gör vi 
något slags nyhetsvärdering. Där har vi stor hjälp av 
korren i Bryssel. Vi gör en nyhetsvärdering av allt som 
händer i EU och bevakar det som är nyhetsmässigt rele-
vant och rimligt att lägga resurser på i förhållande till 
allt annat som händer i världen som vi behöver bevaka.

Det svenska ordförandeskapet i sig är, enligt Pon-
tus Ahlkvist, inget som markant påverkar publikens 
intresse för EU. Snarare är det omvärldsläget som aktua-
liserar EU-frågor, och har lett till ett ökat intresse. Dess-
utom har ordförandeskapets roll tonats ned sedan 2001.

– Det är inte samma grej som det var första gången 
vi var ordförandeland. Toppmöten hålls i Bryssel, det 
är mycket som förändrats sen sist. Jag tror inte det 
kommer ha någon jättestor påverkan på svenskarnas 
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intresse. Jag tror snarare att frågorna som varit viktiga 
under året – Ukraina och energi – fortfarande är hög-
intressanta och kommer också leva vidare under 2023. 
Möjligen är nog faktumet att de här frågorna är i fokus 
något som kommer att öka EU-intresset.

På Svenska Dagbladet ser planeringen inför ordfö-
randeskapet annorlunda ut. SvD vill, snarare än att 
bevaka och uppdatera, hitta de oväntade vinklarna, 
enligt utrikesredaktören Sara K Lindquist. Gransk-
ningar av hur det svenska ordförandeskapet förlöper, 
exempelvis eventuell kritik från andra länder, kan vara 
relevanta för läsarna, menar hon. 

– Vi kommer att ha en text med fokus på Sverige i 
Bryssel inför ordförandeskapet och vad det kan inne-
bära, men vi har inget stort bombardemang. Vi har idéer 
och texter på gång, men vi nyhetsvärderar i relation till 
allt annat.

SvD har alltså artiklar planerade inför det kom-
mande halvåret, och tidningens korrespondent i 
Bryssel följer vad som händer där, men den löpande 
bevakningen kommer att bestå av TT-material. Dess-
utom har Bryssel korrespondenten inte bara EU-frågor 
som bevakningsområde utan har också rapporterat 
både från och om länder som Frankrike, Spanien och 
Ukraina. Sara K Lindquist flaggar också för att delar av 
EU-bevakningen komma att göras av andra avdelningar 
på tidningen, såsom inrikes- eller politikavdelningen.

Sara K Lindquist säger att SvD inte har något public 
service-uppdrag, och att tidningens rapportering till 
syvende och sist utgår från läsarna och vad som är rele-
vant för dem. Det är förvisso allmänbildande att lära 
sig mer om hur EU fungerar, men det inte är tidning-
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ens roll att ”läxa upp” publiken och säga åt dem vad 
de borde vilja läsa. Istället gäller det att prioritera de 
största frågorna och hitta oväntade vinklar.

– Annars gör vi saker som inte når ut.
Karin Schmidt är redaktionschef på tidningen 

Aftonbladet. Hon berättar att tidningen kommer att 
bevaka det svenska ordförandeskapet, men exakt hur 
den bevakningen kommer att se ut beslutar man allt 
eftersom.

– Vi kommer definitivt att nyhetsbevaka det vi prio-
riterar och det vi bedömer är intressant för våra läsare.

I slutet av december 2022 fanns inte planer på att 
skicka reportrar till Bryssel eller till mötena i Arlanda-
stad. Karin Schmidt förklarar att redaktionen inte bru-
kar planera så långt fram i tiden, men att ordförande-
skapet kommer att bevakas på något sätt.

Karin Schmidt menar att läsarintresset för EU- 
frågor inte är lika stort som när det kommer till 
inrikespolitiska frågor, och att det krävs att det som 
händer i Bryssel verkligen berör det inrikespolitiska 
skeendet för att hamna på agendan.

– Läsarna är intresserade av politiska beslut som 
rör dem, och det är vad vi fokuserar på. Det kommer 
kanske bli viktigare i och med att ett europeiskt land 
befinner sig i krig och att vi har energipolitiken som vi 
ser nu också påverkas mycket av EU-regler.

Hur kriget och energikrisen i praktiken påverkar Euro-
pas medborgare är något som intresserar läsarna, och som 
tidningen prioriterat att bevaka. Karin  Schmidt exempli-
fierar med reportageserien Vintern kommer, där man 
gjorde nedslag på olika platser i Europa för att skildra hur 
energikrisen och den annalkande vintern hanterades.
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Ett svenskt ordförandeskap, menar Karin Schmidt, 
kan göra det aktuellt att rapportera om dessa ämnen 
med en EU-vinkel.

– Det är klart att det finns en möjlighet att belysa 
vissa frågor när EU kommer närmare. Vi har sett att 
intresset för EU-val har ökat litegrann i alla fall, från 
val till val.

SVT har sedan årsskiftet 2022/23 en korrespondent 
med bas i Berlin, säger utrikeschefen Pia Bernhardson. 
Den nya korrespondenten var tidigare designerad 
EU-reporter, men nu ska det huvudsakliga fokuset 
vara Östersjöområdet och europeisk säkerhetspolitik.

Utöver det står en Brysselkorrespondent, Stock-
holmsbaserade reportrar och SVT:s övriga Europa-
korrespondenter för EU-bevakningen.

Redaktionen beslutar löpande om och hur de bevakar 
de möten som hålls i Sverige under ordförandeskapet.

Ett svenskt ordförandeskap, menar Pia Bernhardson, 
kan öka intresset för EU-frågor på inrikesnivå:

– Det brukar uppstå någon sorts växelverkan utifrån 
ett inrikespolitiskt perspektiv. Svenska politiker är mer 
intresserade av att prata om EU under ett ordförande-
skap. De gör utspel, vilket gör att de inrikespolitiska 
reportrarna också intresserar sig mer för EU. Men vad 
som är hönan och ägget kan man diskutera.

Precis som flera av de andra redaktionscheferna 
har hon sett ett stort intresse för kriget i Ukraina och 
dess följdverkningar. Och för SVT:s utrikesredaktion 
är inte ordförandeskapet den mest angelägna frågan 
framöver.

– Det blir mer fokus på EU-frågor, men det här är 
ingenting jämfört med kriget i Ukraina. Det är kriget 
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som verkligen har fått intresset för EU och Europa att 
växla upp. Kriget, energin, klimatet, värderingarna, 
det demokratiska kontra det auktoritära, har satts i ett 
helt annat ljus genom kriget.

Också Dagens Nyheter märker att krig och kris har 
fått läsarna att vända blicken mot omvärlden.

Redaktionen har inte satt in extra resurser med 
anledning av ordförandeskapet, berättar Matilda E 
Hanson, biträdande redaktionschef. Däremot säger 
hon att tidningen sedan tidigare har ökat sin EU- 
bevakning för att möta läsarnas intresse. Bland annat 
har man utökat från en korrespondent i Bryssel till två.

– Vi har ju en väldigt aktiv EU-bevakning oavsett 
ordförandeskap eller inte, det är något vi har priorite-
rat och som vi ser att läsarna är intresserade av att för-
stå Sveriges roll i Europa och världen. Men det är inget 
vi tillför resurser i och med EU-ordförande skapet. 
Mycket av vår politiska bevakning kommer att handla 
om Sveriges roll i och med ordförandeskapet och de 
frågor som hanteras här.

Utöver de två korrespondenterna i Bryssel planerar 
DN att följa det svenska ordförandeskapet med hjälp 
av tidningens olika redaktioner. De möten som äger 
rum i Sverige ska bevakas av politikredaktionen.

– Vi planerar in granskningar, intervjuer och bevak-
ning på plats, säger Matilda E Hanson.

Hon tror att ett svenskt EU-ordförandeskap kan 
bli ett tillfälle att lyfta frågor och skeenden i EU, som i 
vanliga fall kan kännas långt bort från läsarna.

– Det blir tydligt för människor att möten äger rum 
här, det tänker jag är en del av det ambulerande ord-
förandeskapet.
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Matilda E Hanson beskriver DN:s läsare som både 
intresserade av och kunniga inom omvärldsfrågor, lik-
som att intresset för hur EU hanterar dessa har ökat i 
takt med att världsläget förändrats. Hon exemplifierar 
med pandemin och vaccinhanteringen, kriget i Ukraina, 
det ekonomiska läget, klimatkrisen och energi politiken. 
Det är frågor som måste hanteras gemensamt, och 
läsarna vill förstå hur det hänger ihop också på EU-nivå, 
menar hon.

– En artikel som enbart beskriver EU:s inre liv är kan-
ske inte så intressant för alla, men de större frågorna 
vad gäller säkerhetskris, klimatkris och så vidare, där 
finns det ett stort intresse och där ser vi att folk vill in 
och läsa.

Sveriges Radio och Ekoredaktionen har tillsatt en 
extra korrespondent för att bevaka ordförandeskapet, 
säger utrikeschefen Ginna Lindberg. Det utöver Ekots 
ordinarie Brysselkorrespondent och EU-kommentator.

Kommissionens Sverigebesök och de möten som 
hålls i Sverige kommer att bevakas av korrespondenter 
och reportrar.

– Men, säger Ginna Lindberg, det är hela tiden en 
avvägning, man får akta sig för att det inte blir för 
mycket pliktmässig mötesbevakning. Det intressanta 
är vad vi kan få ut av bevakningen rent journalistiskt. 
Där vill vi fokusera på viktiga innehållsfrågor, vi kom-
mer avgöra från gång till gång och vilka andra sorters 
EU-frågor vi vill satsa resurser på.

Ginna Lindberg säger att det är naturligt med ett 
ökat fokus på EU-frågor när Europas tungviktare reser 
till Sverige.
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– Det blir intressant att berätta vilka frågor det 
svenska ordförandeskapet vill driva, och hur skickliga 
de är. Det blir intressant att jämföra med hur det gick 
för Tjeckien senast, och Spanien som tar över efter 
oss. Vilka är skickliga, var kör man fast, den typen 
av bevakning kommer att göra att det finns naturliga 
svenska krokar. Men när det kommer till sakfrågorna, 
där tänker jag att de är viktiga hela tiden. Jag tror inte 
att rubriken ”EU” i sig inte är så lockande för publi-
ken. Men klimat, energi, ekonomi, migration – alla de 
innehållsfrågor som EU sysslar med, det är i sig rele-
vant och lockar till lyssning och läsning.

Precis som sina kollegor menar Ginna Lindberg att 
kriget i Ukraina, liksom dess följdverkningar, sätter 
EU-frågor högre på agendan:

– Energifrågan, solidariteten, flyktingfrågan, grän-
serna. Allt det där är direkta effekter, det blir oerhört 
konkret brännande aktuellt, och väldigt angeläget. 
Ukrainakriget har ju förstås en större betydelse för att 
EU-frågorna blir aktuella än ordförandeskapet i sig.

Den 14 december 2022 redogjorde Sveriges stats-
minister Ulf Kristersson för regeringens prioriteringar 
inför EU-ordförandeskapet, Kanske var det inte särskilt 
överraskande när han inför riksdagen sade att kriget i 
Ukraina kommer att påverka hela ordförandeskapet.

Hur nyhetsredaktionerna i sin tur gör sina priori-
teringar återstår att se.

Redaktionscheferna ser ut att ha skilda uppfatt-
ningar om hur, och i vilken omfattning, ordförande-
skapet borde bevakas. Däremot är de överens om att 
de senaste årens kriser har riktat nytt strålkastarljus 
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mot de beslut som fattas i Bryssel. På redaktionerna 
verkar det också finnas en samstämmighet kring att 
EU- bevakning blir engagerande när man lyfter aktu-
ella sakfrågor, snarare än att skildra ”EU:s inre liv”.

Likaså att publikens intresse för de större säkerhets-
politiska frågorna av allt att döma ser ut att överskugga 
intresset för det svenska ordförandeskapet.

Intervjuade i kapitlet:
Pontus Ahlkvist, utrikeschef, TT Nyhetsbyrån
Sara K Lindquist, utrikesredaktör, Svenska Dagbladet
Karin Schmidt, redaktionschef, Aftonbladet
Pia Bernhardson, utrikeschef, SVT
Matilda E Hanson, biträdande redaktionschef, Dagens 
Nyheter
Ginna Lindberg, utrikeschef, Ekot


