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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den politiska gestaltningen i de svenska dagstidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skiljer sig åt under olika tidsperioder och därmed vid 

de olika valen; Europaparlamentsvalet samt Svenskt Riksdagsval. Uppsatsen utgår från teorier 

om andrahandsval och vad det innebär samt teorier om mediegestaltning av politik och vilken 

roll det kan ha. Uppsatsen jämför Europaparlamentsvalet 2014 med Svenska Riksdagsvalet 

2014 för att belysa skillnaderna mellan de två valen samt hur de gestaltas i nämnda 

dagstidningar. Vidare belyses läsaren om hur Europaparlamentsvalet har förändrats över tid 

genom en undersökning av perioden år 2003-2004 i syftet att uppmärksamma hur 

Europaparlamentsvalet som ägde rum år 2004 gestaltades och tolkades av samma svenska 

dagstidningar då som vid senare tidsperiod. Uppsatsen avslutar i att diskutera resultatet och 

gör försök att förklara Europaparlamentsvalet position idag samt i framtiden utifrån den 

empiri och de teorier om andrahandsval som uppsatsen utgick från. 

Sökord: Second-order election, European Parliament election turnout, European parliament 

election, Game frame, Strategy frame. 
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1. Inledning och problemformulering  

De senaste valen till Europaparlamentet redovisar en nedåtgående kurva över valdeltagandet 

för hela EU genom åren.1 Denna övergripande nedgång visar ett valdeltagande för EU i sin 

helhet, däri många olika variabler kan tänkas ha påverkat detta mönster (inte minst faktumet 

att tio länder2 anslöt sig år 2004 till unionen vilket kan tänkas ha orsakat stagneringen till viss 

del).3 

En teori om hur trenden med lågt valdeltagande ska hävas presenterar EU-forskarna Andreas 

Follesdal och Simon Hix i sin artikel ”Why there is a Democratic Deficit in the EU”. De 

menar att den bristande demokratin i EU måste åtgärdas för att det ska bli en förändring i 

valdeltagandet. Med bristande demokrati hänvisar de bland annat till hur Parlamentet bevakas 

utifrån, och då främst av medier av olika slag. De menar att ett högre mediebevakande av vad 

som sker i EU och främst i Europaparlamentet skulle leda till ett starkare valresultat och även 

förflyttat valet från att vara ett andrahandsval till att bli ett förstahandsval i EU-medborgarnas 

ögon. 4 

Mönstret i Europa med avtagande valdeltagande kan dock inte ses bland svenska väljare då 

valdeltagandet i Sverige tvärtom har ökat de senaste tre Europaparlamentsvalen. Från 2004 till 

2014 har valdeltagandet för Europaparlamentsvalet ökat med cirka 14 % i Sverige. Det är 

siffror som går emot den europeiska trenden och resultatet är därmed unikt för de nordiska 

länderna.5 Tack vare det unika valdeltagandet är Sverige också unikt i att det kan undersökas 

för att till viss del bekräfta eller avslå teorin som Follesdal och Hix uttrycker i sin artikel. 

Visar det sig att mediebevakningen och särskild gestaltning i media av EU och EU-valet har 

ökat i samband med att även valdeltagandet i Europaparlamentsvalet blivit högre i Sverige bör 

dessa variabler ha ett visst samband. Det är detta samband som närmare ska undersökas i 

denna uppsats. 

 

                                                 
1 Valdeltagande Europaparlamentval - http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html 
(hämtad 2016-11-04) 
2 Dessa länder var: Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Cypern, Malta och Slovenien 
3 Thomassen, Jacques., J. J. A, Thomassen. “The legitimacy of the European Union after Enlargement”. Oxford 
University Press. 2009, s. 1-2 
4 Follesdal, A., Hix, S. “Why there is a democratic deficit in the EU: A response to Majone and Moravcsik”. JCMS: 
Journal of Common Market Studies, Vol.44(3). 2002. s. 551-553 
5 Resultat för EU-valet 2014, Sverige http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/country-results-
se-2014.html (hämtad 2016-11-10) 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/country-results-se-2014.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/country-results-se-2014.html
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1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka två svenska dagstidningars bevakning och 

gestaltning av Europaparlamentsvalen 2004 och 2014. Motivet är att hitta ett samband mellan 

ett förhöjt valdeltagande och medierapportering samt gestaltning av valet. Sambandet har sin 

utgångspunkt i den teori som presenteras i Follesdal och Hixs artikel ”Why there is a 

democratic Deficit in the EU” som behandlar hur EU bör gå tillväga för att 

Europaparlamentsvalet ska bli ett förstahandsval i väljarnas ögon. Europaparlamentsvalen år 

2004 och år 2014 valdes för att undersöka om intresset för politiken i EU har förändrats över 

tiden hos media, vilket kan vara en delförklaring till varför valdeltagandet till 

Europaparlamentsvalet har ökat i Sverige under samma period.6 

Mediernas gestaltning av politiken kring Europaparlamentsvalet skall jämföras med samma 

mediers gestaltning av Riksdagsvalet 2014 för att kunna visa både på skillnader i förekomsten 

av mängden artiklar samt innehållsskillnader i artiklarna som publicerats vid de båda 

valtillfällena. Denna metod har valts då det ger både en kvantitativ insyn i fenomenet samt en 

djupare kvalitativ förklaring om vad de undersökta artiklarna ger uttryck för.  

För att redovisa eventuella skillnader i gestaltning av de båda valen skall artiklarna 

kategoriseras som antingen sakgestaltande eller spelgestaltande artiklar, kategoriseringarnas 

betydelse förklaras mer ingående i uppsatsen metoddel. 

Dagstidningarna som är utvalda för undersökningen är Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet då dessa utgör två av Sveriges största dagstidningar, vilket i sig kan betyda att 

många läsare har tagit del av deras artiklar och nyhetsflöden. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Valdeltagande Europaparlamentval - http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html 
(hämtad 2017-03-13) 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html
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1.2. Frågeställningar och avgränsningar 

För att enklare kunna besvara den ovanstående problemställningen så har två frågeställningar 

formulerats som denna uppsats ska besvara. Dessa frågeställningar lyder: 

 Hur gestaltades politiken kring Europaparlamentsvalet 2014 i relation till hur det 

Svenska nationella valet som ägde rum 2014 gestaltades i svenska dagstidningar? 

 Har gestaltningen av Europaparlamentsvalet i svenska dagstidningar förändrats mellan 

perioderna 2003-2004  och 2013-2014, och i så fall hur? 
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2. Teorianknytning och tidigare forskning 

2.1. Övergripande teoretisk anknytning och teori om andrahandsval samt dess roll i media 

Uppsatsens övergripande teorianknytning som behandlar andrahandsval tar sin utgångspunkt i 

den debatt som angår EUs demokratiskt underskott. Denna debatt råder mellan de två största 

integrationsteorierna som omfattar EU, Dessa integrationsteorier är liberal 

intergovernmentalism och neofunktionalism.7  

Debatten mellan teorierna kretsar kring huruvida det egentligen existerar ett demokratiskt 

underskott i EU eller inte. Liberal intergovernmentalism anser att eftersom EU utgår från dess 

medlemsländers preferenser och att det i medlemsländer råder relativt fungerande demokrati, 

så är således även EU demokratiskt legitimt.8 Neofunktionalismen hävdar motsatsen och ser 

EU som en självständig supranationell institution samt menar att högre demokratisk 

legitimitet är vitalt för institutionens fortlevnad. Befolkningen i EU måste ge sitt godkännande 

och intresse för att institutionen ska kunna fortsätta att expandera både geografiskt och 

politiskt. Därför är det demokratiska underskottet ett relevant problem för 

neofunktionalismens företrädare.9 

Det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen är en effekt av det demokratiska 

underskottet enligt neofunktionalismen och företrädare för teorin har försökt kartlägga varför 

väljare som har möjligheten att rösta, väljer att inte göra det.10 En av teorierna som har 

framställts i ämnet är den om ”second order elections”. 

Den teori som uppsatsen tar sin utgångspunkt i kallas för ”second order election”, denna teori 

kommer senare i texten hänvisas till som ”andrahandsvalteorin” och teorin beskriver 

problemet som uppsatsen syftar till att undersöka. Begreppet och teorin second order election 

förekom först 1980 när Karlheinz Reif och Hermann Schmitt analyserade det första 

Europaparlamentsvalet i en artikel där de namngav fenomenet ”second order election” som 

innebär att vissa val kan vara så kallade ”andrahandsval”.11 Författarna menar att valet till 

                                                 
7 Liberal intergovernmentalism och neofunktionalism är två teorier som används för att förklara och till viss del 

förutspå EU och dess integration/fortsättning. 
8 Moravcsik, A. “In defence of the 'democratic deficit': Reassessing legitimacy in the European Union”. Journal 
of Common Market Studies, Vol.40(4). 2002. s. 603-606, 621-622 
9 Follesdal, A., Hix, S. 2002, s. 549-552 
10 Follesdal, A., Hix, S. 2002. s. 551-553 
11 Reif, K., Schmitt, H. “Nine second-order national elections, a conceptual framework for the analysis of 
european election results”. European Journal of Political Research, Vol. 8. 1980 s. 8-9 
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Europaparlamentet är just ett andrahandsval.12 Slutsatsen dras utifrån de kriterier som 

definierar andrahandsval; alltså val som inte är lika högt prioriterade av väljarna som ett 

”förstahandsval”.  

Utifrån förståelsen att Europaparlamentsvalet är ett andrahandsval så ska tidningsartiklar 

analyseras utifrån teorin för att se vad som skiljer mediegestaltning av ett val på nationell nivå 

(förstahandsval) och Europaparlamentsvalen (andrahandsval), samt ifall någon förändring 

över tid på hur valen gestaltas har skett. Det som spekulerats vara anledningen till EU:s 

andrahandsprioritering är de till synes oviktiga/ointressanta (i jämförelse med de nationella 

politikområdena) politiska områdena som de folkvalda EU-politikerna behandlar.13 Därför 

kan det enligt Hix finnas anledning även för medier att inte bry sig om Europaparlamentsvalet 

då det är ”tråkig politik” för läsarna att läsa om, och därför plockas/prioriteras valet bort från 

mediers agenda.14 Alltså bör enligt Hix förekomsten av artiklar samt mediegestaltningen av 

förstahand och andrahandsval skilja sig åt.15  

I artiklarna är det framförallt fokus på maktspel mellan politiska aktörer i EU (dvs. de 

ansvarsskyldiga för de beslut som tas i unionen) som enligt Hix skulle vara mer intressant för 

läsare och således höja intresset och valdeltagandet. På längre sikt skulle sådan 

mediegestaltning göra europaparlamentsvalet till ett ”förstahandsval” och på så sätt även öka 

EU:s legitimitet.16 Ökad uppmärksamhet från medier och större politisk konkurrens skulle ge 

incitament för att göra europaparlamentsvalen till förstahandsval snarare än andrahandsval 

menar Hix.17. Detta resonemang finns också att hitta hos andra källor, bland annat uttrycker 

också företrädare för medie- och kommunikationsvetenskapen att mediers roll i individers 

åsiktsbildning är viktig vilket stärker argumentet att högre medierapportering om 

Europaparlamentsvalet borde ge väljarna mer incitament att delta i valet.18  

 

                                                 
12 Blondel, Jean., Sinnott, Richard., Svensson, Palle. ”People and Parliament in the European Union: 
Participation, Democracy, and Legitimacy”. New York, Oxford University Press. 1998. s. 13-14 
13 Norris, P. “Nomination: Second-Order elections revisited”. European Journal of Political Research, Vol. 31(1-
2). 1997 s. 111 
14 Hix, Simon. ”What’s wrong with the European Union and how to fix it”. Cambridge, Polity. 2008. s. 138 
15 Hix, Simon. 2008. s. 138 
16 Hix, Simon. 2008. s. 64-66 
17 Hix, Simon. 2008. s.138 
18 Nord, Lars (Red.) ; Strömbäck, Jesper (Red.). ”Medierna och Demokratin”. 2a Uppl. Lund, Studentlitteratur. 
2012. s. 264-265, 270 
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Vad i en tidningsartikel engagerar då väljarna? Hix diskuterar i boken ”What’s wrong with the 

European Union and how to fix it” vikten av en existerande politisk maktkamp och hur 

medier kan driva på den och bidra till att skapa opinioner.19 Hix argumenterar att 

porträtteringen av EU-valet är alltför informativt och inte innehåller elementet att något står 

på ”spel”.20 En hypotes som då träder fram enligt föregående argument är att artiklarna som 

behandlar Europaparlamentsvalet bör vara av mer informativ modell än de som behandlar 

nationella val. I de artiklar som behandlar nationella val bör det förekomma högre grad av 

polarisering och maktkamp eftersom det står något på spel i valet enligt väljarna och teorin 

om second-order elections.  

Då Hix själv inte använder sig av någon kategorisering för att skilja mediers olika politiska 

gestaltningar åt så tar uppsatsen istället hjälp av boken M”edierna och Demokratin”, samt 

artikeln ”The framing of politics as strategy and game”. De kategorier som presenteras i 

litteraturen är indelade mellan kategorier som är ”sakgestaltande” och ”spelgestaltande”. 

Enligt artikeln ”The framing of politics as strategy and game” är nämnda kategorier inte helt 

vitt skilda åt utan det kan förekomma spelgestaltande egenskaper i en sakgestaltande artikel 

och tvärtom. Dock kan helhetsintrycket av varje skriven tidningsartikel bestämma i vilken 

kategori den tidningsartikeln eventuellt ska placeras, vilket kommer att bli mer utförligt 

förklarat i uppsatsens metodmoment. Kategorierna kommer också definieras i nedan stycke 

2.2. 2122  

2.2. Mediakategoriseringar och dess teoretiska anknytning 

Sakgestaltning: 

Sakgestaltning hänvisar till att till exempel en tidningsartikel är skriven för att redovisa saklig 

fakta om politiken som den behandlar, vilket kan beröra: politiska motiv, strategier, mål, 

kampanjer och hur dessa utförs, etc. 23 Enligt medie- och kommunikationsvetenskapen bör 

denna typ av gestaltning; sakgestaltning, vara den mest huvudsakliga representerade 

gestaltningen av politiska val då den inte förbiser det viktiga med politik och bäst 

överensstämmer med det demokratiska idealet. Detta eftersom sakgestaltande artiklar i högre 

                                                 
19 Hix, Simon. 2008. s. 138 
20 Hix, Simon. 2008. S. 138 
21 Aalberg, T,. Strömbäck, J,. De Vreese, C, H. “The framing of politics as strategy and game: A review of 
concepts, operationalizations and key findings”. Journalism, Vol. 13(2). 2012. s. 172 
22 Nord, Lars (Red.) ; Strömbäck, Jesper (Red.). 2012. s. 271-272 
23 Aalberg, T,. Strömbäck, J,. De Vreese, C, H. 2012. s. 172 
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grad tillgodoser information till medborgare så att medborgarna kan ta ställning i politiska 

frågor.24 Simon Hix’s argument är annorlunda då han istället tror att en mer spelorienterad 

politisk bevakning engagerar väljarna, och att spelgestaltande tidningsartiklar därmed behövs 

i fall likt EU där valet betraktas som ett andrahandsval av väljare.25  

Spelgestaltning: 

Spelgestaltning, eller ”game frame” är enligt Strömbäck journalistik som tolkar politik som ett 

spel i vilket det finns vinnare och förlorare, utan att journalistiken egentligen rapporterar vad 

dessa olika parter utför i praktiken förutom att tävla om röster. Spelgestaltande journalistik 

innefattar artiklar som rör politiska strategier, politiska relationer samt inblickar i hur partier 

sköter sin politik.26 Hix förklarar återigen i boken What’s wrong with the European Union & 

how to fix it att det är artiklar med denna gestaltning (det vill säga spelgestaltning) av politik 

som engagerar väljare, och som gör att väljarna betraktar valen som förstahandsval då de får 

intrycket av att mycket står på spel. Hix menar att politiken i Bryssel och EU ska porträtteras 

likt en såpopera för att väljarna ska engagera sig i politiken.27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Nord, Lars (Red.) ; Strömbäck, Jesper (Red.). 2012. s. 272 
25 Hix, Simon. 2008. s. 185 
26 Nord, Lars (Red.) ; Strömbäck, Jesper (Red.). 2012. s. 272 
27 Hix, Simon. 2008. s. 185 
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3. Metod och material 

För att undersöka gestaltningen av Europaparlamentsvalen i de svenska tidningarna ska både 

kvantitativ och kvalitativ metod användas för att studera utvald media. Detta hänvisas även 

till som en s.k. blandad metod vilket åsyftar till att forskaren använder både kvantitativ och 

kvalitativ metod för att finna någon form av konvergens för att validera sin studie.28 Blandad 

metod används i uppsatsen eftersom den kan komplettera den kvantitativa empirin som 

samlats in med en mer utförlig kvalitativ empiri i form av en djupdykning i ett urval av de 

artiklarna som har använts i den kvantitativa studien. Syftet med detta är för att tillföra 

validitet till studien och på så sätt kunna studera eventuella orsakssamband.29 För den 

kvantitativa delen av studien ska en variant av longitudinell studiedesign användas som i sig 

tillämpas genom att undersöka tidningsartiklarnas innehåll samt dess förändring över tid och 

på grund av ämnet vilket de porträtterar (i mitt fall Europaparlamentsval och riksdagsval).30 

Detta sker genom användandet av analysmetoden kvantitativ innehållsanalys som bygger just 

på indelandet av information i olika kategorier, som i denna studies fall tidningsartiklar i 

sakgestaltande och spelgestaltande kategorier.31 

Undersökningen ska utföras på Sveriges två största dagstidningar; Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, som porträtterar politiken kring Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har valts utifrån vetskapen att de har en mycket stor 

och frekvent läsarbas varje dag i förhållande till övriga dagstidningar i Sverige, vilket 

resulterar i att många människor nås av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets nyheter 

varje dag, både i skriftlig och webbaserad form.32 För att hitta samt undersöka artiklar och 

göra de urval som krävs används Mediaarkivet33 som källa vilket är en tillgänglig databas via 

Umeå Universitets bibliotek.  

För att finna artiklar som går att koppla till Europaparlamentsvalet och EU används sökordet: 

”EU-val” i sökningarna. Sökordet förekommer då i alla artiklar som påträffas som sökresultat 

vilket avgränsar studien till endast det område uppsatsen syftar till att undersöka. Enskilda ord 

                                                 
28 Matthew, D. ”Samhällsvetenskaplig metod”. Lund: Studentlitteratur. 2016. s. 237  
29 Hjerm, M., Lindgren, S., & Nilsson, M. ”Introduktion till samhällsvetenskaplig analys”. 2a Uppl. Malmö, 
Glerups Utbildning AB. 2014. s. 186-187  
30 Matthew, D. 2016. s. 181-182  
31 Flick, U. “Introducing Research Methodology”. 2a Uppl. Los Angeles, SAGE. 2015. s. 164  
32 Svenska Mediehus 2015/2016 
http://www.dagspress.se/images/stories/SvenskDagspress2015_2016_webb.pdf (Hämtad 2016-11-23) 
33 Mediearkivet https://web.retriever-info.com/services/archive.html (Hämtad 2016 -11-23) 

http://www.dagspress.se/images/stories/SvenskDagspress2015_2016_webb.pdf
https://web.retriever-info.com/services/archive.html
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såsom ”val” och ”Europaparlamentet” används inte som sökord då dessa sökningar blir 

alltför specifika och riskerar att sortera bort de artiklar som generellt handlar om EU och inte 

endast om valet vilket troligtvis är av betydelse för de tidsperioder som undersöks. För att 

finna artiklar kopplade till Sveriges nationella val så begränsas sökningarna på Mediaarkivet 

till orden: ”Riksdagsval”. Sökordet ”riksdagsval” är valt eftersom det ger en bred uppsjö av 

artiklar som behandlar de svenska valen. Ett brett urval av artiklar ger en möjlighet till att 

undersöka eventuella spektrum av innehåll i artiklarna. 

3.1. Första frågeställningen 

För att besvara uppsatsens första frågeställning ska skillnaden mellan Europarlamentsvalet 

2014 och Riksdagsvalet 2014 undersökas. Även presentationen av politiken i form av 

gestaltningar hur det presenterades i media ska undersökas. Artiklarna från tidningarna 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ska granskas från perioden 2013-05-25 till 2014-05-

25 för Europarlamentsvalet. Samma tidningar ska också undersökas under perioden 2013-09-

14 till 2014-09-14 för kartläggning av Sveriges nationella val. Därefter ska båda valens 

porträttering i studerad media jämföras. Tidsperioden är vald då både Europaparlamentsvalet 

och det svenska nationella valet förekom samma år, vilket bör ge en bra bild över hur de olika 

valen porträtteras under samma omständigheter och tid. En ettårsperiod valdes på basis av att 

det bör vara en relevant tidsperiod för att finna den information som behöver inhämtas och då 

även i en lämplig mängd för given undersökning. På så vis gör avgränsningarna att materialet 

som ska undersökas blir hanterbart. De båda undersökningsperioderna överlappar också 

varandra vilket gör att valen ges samma ”möjlighet” att presenteras i media. 

Med satta kriterier för sökningen så resulterade sökningen i 173 träffar för perioden som var 

ämnad att undersöka Europaparlamentsvalet 2014. Av dessa 173 artiklar var 151 artiklar 

unika, det vill säga att de inte var dubbletter som redovisats två eller fler gånger i databasen. 

Överflödiga artiklar har räknats bort från studien och då kvarstår 151 stycken för perioden 

2013-05-25 till 2014-05-25. Samtliga artiklar omfattade omkring 500-1 000 ord vardera. 

För perioden som används för att undersöka valet på nationell nivå 2014, det vill säga 2013-

09-14 till 2014-09-14 blev sökresultatet 192 stycken artiklar. Dubbletter förekom även i denna 

sökning vilket bidrog till att ett större antal artiklar kunde uteslutas. Det slutgiltiga antalet blev 

därmed 177 stycken artiklar som i likhet med övriga artiklar omfattar omkring 500-1 000 ord 

vardera. 
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För att belysa skillnader mellan förekomsten av valen i medier så ska förekomsten av de olika 

valen i medierna räknas för att se hur stor uppmärksamhet de fått i dagstidningarna som 

valdes för denna studie. Alltså hur ofta förekommer artiklar med sökordet ”riksdagsval” i 

relation till de som var sökresultat av sökordet ”EU-val”? Detta för att få siffror på hur 

uppmärksammade de båda respektive valen var i media. Jämförelsen ger en bild av hur 

benägna media är när det gäller att upplysa Sveriges befolkning om valen. Är ett val sämre 

uppmärksammat kan det eventuellt betyda att just det valet också blir nedprioriterat av 

väljarna.  

Förutom att räkna förekomsten av artiklar så ska artiklarna också placeras i olika kategoriska 

fack för att det ska vara möjligt att skilja dem åt i hur de porträtterar den faktiska politiken. 

Det praktiska utformandet av denna delning av artiklar samt tydligare specifikation av hur 

kategoriseringen utförs i praktiken framgår i slutet av uppsatsens metodkapitel. Den empiriska 

insamlingen redovisas i form av statistik av artikelförekomst och förekomst av upprättade 

kategoriseringar samt kompletteras med en innehållsanalys av två artiklar vardera för varje 

period (totalt fyra artiklar). Syftet är för att visa på eventuella skillnader mellan gestaltning av 

politiken mellan valen med hjälp av en kvalitativ ingångsvinkel. Artiklarna väljs ut allt 

eftersom studien pågår och handplockas utifrån faktorer såsom att artikeln är relevant för 

ämnet (utifrån de uppsatta kategorierna) och visar på bra exempel gällande hur 

gestaltningarna av politiken kan framställas i de olika valen. 

3.2. Andra frågeställningen 

Uppsatsens andra frågeställning kräver att Europarlamentsvalen 2004 samt 2014 studeras. Här 

avgränsas tidsperioden till ett år (365 dagar) innan respektive val (alltså perioderna 2003-06-

13 till 2004-06-13 samt 2013-05-25 till 2014-05-25) för att behålla samma kriterier och 

således göra en likställd bedömning av de båda valen. Av samma anledning ska likadana 

kategorier som i uppsatsens första frågeställning användas för att analysera artiklarna som 

sökningen resulterat i. Det är även samma sökord; ”EU-val” som används i databasen. 

Antalet unika artiklar för Europaparlamentsvalet 2014 och dess ettårsperiod som sökningen 

resulterat i kvarstår från föregående frågeställning på 151 stycken unika artiklar vilka omfattar 

omkring 500-1 000 ord vardera. 
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Den tidigare periodens Europaparlamentsval (2004) som studerades från 2003-05-25 till 

2004-05-25 resulterade i 47 stycken unika artiklar från de båda dagstidningarna. Artiklarna 

befann sig storleksmässigt på omkring 300-1 000 ord vardera. 

Då syftet med frågeställningen är att se om (och i så fall hur) den politiska publiceringen i 

medier av Europaparlamentet och dess val har förändrats över en tioårsperiod så kommer en 

likadan undersökning utföras och presenteras gällande detta som i första frågeställningen. Likt 

uppsatsens första frågeställning så ska artiklarna i andra frågeställningen också kompletteras 

med utvalda kvalitativa typexempel efter att den övergripande statistiken har presenterats i 

syftet för att bidra med högre validitet till undersökningen.34 

3.3. Kategoriseringar 

Som det har framkommit och förklarats i uppsatsens teorikapitel så ska samtliga unika artiklar 

kategoriseras utifrån de kategorier som förklaras i boken ”Medierna och Demokratin” samt i 

artikeln ”The framing of politics as strategy and game”.35 Här i uppsatsens metod-del ska det 

förklaras hur nämnda kategorier kännetecknas och hur operationaliseringen av dem ska 

utformas i praktiken. Eftersom båda gestaltningar spelgestaltning och sakgestaltning ibland 

kan överlappa så krävs det ofta i slutänden en helhetsbedömning av samtliga artiklar där 

kategoriseringen kan tilldelas utifrån det helhetsintryck som artikeln ger i form av ord som 

används, hur politiska händelser skildras och liknande företeelser. Analysen av artiklarna 

utgår dock alltid från en mer allmän kategorisering som sker med hjälp av ord som 

representerar båda gestaltningar, till exempel ”opinionsundersökning” för spelgestaltning. 

Mer ingående vad som identifierar de båda kategorierna framkommer i nästkommande 

stycken. 

Sakgestaltning; utmärks av att artikeln är objektivt skriven; den lägger fram och redovisar 

saklig fakta såsom bland annat om hur politik utförs, vilka mål som krävs för att genomföra 

politik och motiven bakom politiken. Artiklar som behandlar politik utifrån sakgestaltning ser 

politik som en källa till information som behöver presenteras utan alltför mycket egna 

tolkningar eller vinklingar på besluten som tas.36 För att identifiera om sakgestaltning 

förekommer i artiklarna som undersöks så har studieobjekten genomsökts efter ord, meningar 

eller stycken som hänvisar till att innehållet skulle vara av en sakgestaltande karaktär snarare 

                                                 
34 Matthew, D. 2016. s. 239  
35 Nord, Lars (Red.) ; Strömbäck, Jesper (Red.). 2012. s. 271-272 
36 Aalberg, T,. Strömbäck, J,. De Vreese, C, H. 2012. s. 172 
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än spelgestaltande. Det kan exempelvis vara förklaringar av politiska beslut och konkret fakta 

om partier snarare än vilka andra partier de ”tävlar” mot. Om inte dessa faktorer är nog för att 

tilldela gestaltningskategorin så görs en helhetsbedömning av artikeln utifrån vad artikeln ger 

för intryck på läsaren. Om intrycken är att artikeln speglar en sakgestaltning av politiken som 

beskrivs så tilldelas också artikeln den kategorin, det vill säga sakgestaltning även fast 

spelgestaltande faktorer kan förekomma eller vise versa. 

Spelgestaltning; tolkar politik som ett spel i vilket det finns vinnare och förlorare. I artiklarna 

eftersöks faktorer såsom opinionsundersökningar, förutspådda valresultat, utfallet av politiska 

debatter snarare än vad som sas i dessa, partiers målsättningar samt partiskt skrivna artiklar.37 

Artiklar som möter ovanstående kriterier placeras under spelgestaltningskategorin. Likt vad 

som skrevs angående sakgestaltning-kategorin så kan det även i spelgestaltnings-kategorin 

förekomma tillfällen då kategoriseringarna överlappar varandra och då även här får 

helhetsintrycket av artikeln till att bestämma utfallet av kategori då grundläggande 

kännetecken inte är tillräckliga. 

Övrig kategori/bortfall: förutom kategorierna spelgestaltning och sakgestaltning så ska det 

även finnas en ”övrig” kategori tillgänglig. I kategorin övrigt ska de eventuellt irrelevanta 

artiklarna placeras som ingick i uppsatsens sökurval men som inte behandlar det önskade 

ämnet. Det kan vara artiklar som endast innehåller titlar, som hänvisar till blogginlägg, eller i 

vilka till exempel ordet ”EU-val” bara kan ha nämnts i förbifart för att det var i tiden då 

artikeln skrevs och så vidare. Att helt bortse från kategorin övrigt/bortfall vore också ett 

alternativ. Kategorin får dock kvarstå eftersom den i somliga fall av studien representerar 

stora delar av de insamlade resultaten av anledningar som framkommer i uppsatsens 

empiridel.  

3.4. Analys av resultat 

I den kvantitativa delen av studien utförs en analys på givna tidningsartiklar i form av en 

innehållsanalys där analysen resulterar i att artiklarna tilldelas en kategori vars process har 

förklarats i föregående stycken. Resultatet ställs sedan upp mot varandra för att tydligt visa på 

skillnader och likheter i materialet. 

För att analysera de utvalda artiklarna som ska komplettera uppsatsens kvantitativa empiri så 

ska en så kallad ”kvalitativ innehållsanalys” utföras på sex stycken handplockade artiklar ur 

                                                 
37 Aalberg, T,. Strömbäck, J,. De Vreese, C, H. 2012. s. 172 
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sökresultatet (två artiklar för varje ettårsperiod). Hur urvalet av artiklarna görs beskrivs i en 

tidigare del av uppsatsen metodkapitel. Artiklarna fungerar alltså som ett komplement till den 

kvantitativa empirin och representerar de olika tidsperiodernas politiska gestaltning samt ger 

en inblick i hur urvalet av de politiska gestaltningar gick till väga (genom att förklara vad det 

är i artiklarna som gör att den tilldelas en viss kategori) och därigenom för att bidra till en 

högre reliabilitet för studien.38 Utgångspunkten i att utföra en innehållsanalys är att summera 

vad som står i de utvalda texterna och sedermera peka ut hur de skiljer sig åt från tidsperiod 

till tidsperiod när frågeställningarna besvaras.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Flick, U. 2015. s. 167-169 
39 Flick, U. 2015. s. 167  
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4. Empiriskt Material 

4.1. Europaparlamentsvalet 2014 

Kvantitativ Data: 

För att kartlägga artiklar inriktade på Europaparlamentsvalet mellan perioderna 2013-05-25 

och 2014-05-25 har sökordet ”EU-val” använts i databasen Mediaarkivet. Sökningen 

genomfördes på dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

 

Figur 1. Artiklar om Europarlamentsvalet 2014.40 

Sökningen på ordet ”EU-val” resulterade i totalt 151 unika träffar från de båda 

dagstidningarna. Genom att dela in artiklarna i kategorier enligt uppsatta kriterier så blev 

resultatet totalt 55 stycken artiklar under kategorin sakgestaltande. Totalt var 54 stycken 

artiklar spelgestaltade och 42 stycken artiklar föll under kategorin ”övrigt”. Andelen artiklar 

som var sakgestaltande och spelgestaltande var nära hälften var, alltså uppmärksammades 

EU-valet 2014 både genom sakliga artiklar om den faktiska politiken som fördes samt genom 

spelgestaltande artiklar där opinionsundersökningar och politiska vinnare och förlorare fick 

stort utrymme.  

Anledning till den höga frekvensen artiklar som placerades i kategorin ”övrigt” beror främst 

på en stor följetong Svenska Dagbladet publicerade där de hänvisade vidare till en politisk 

blogg men i förbifart nämnde att blogginlägget exempelvis skulle behandla EU-valet vilket 

                                                 
40 Denna information är tagen från databasen ”Mediearkivet”. 
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gav utslag i Mediaarkivet trots att artiklarna i sig inte innehöll någon saklig information utan 

endast ett abstract till en bloggartikel. 

Flest artiklar på ämnet publicerade Svenska Dagbladet som behandlade ämnet i 93 stycken 

artiklar i motsats till Dagens Nyheter som presenterade 58 stycken unika artiklar. Svenska 

Dagbladet var även mer benägna än Dagens Nyheter att presentera artiklar med 

sakgestaltande politiskt innehåll (37 stycken artiklar kontra Dagens Nyheters 18 stycken). 

Båda dagstidningar gav ut 27 stycken artiklar vardera med spelgestaltande politiskt innehåll. 

Som tidigare nämnts så hade Svenska Dagbladet högst antal artiklar som föll under kategorin 

”övrigt”, närmare bestämt 23 stycken medan Dagens Nyheter hade 13 artiklar som föll under 

kategorin ”övrigt”. 

Kvalitativ data: 

För att i uppsatsen redovisa ett konkret exempel på periodens artiklar och hur politiken kan 

gestaltas så är två stycken artiklar utvalda; ”Kantpartierna växer i EU-valet” publicerad i 

Svenska Dagbladet den 23 maj 2014.41 Den andra artikeln som valdes; ”I EU-valet och 

kvalet” publicerades den 12 februari 2014, också i Svenska Dagbladet. 42 

”Kantpartierna växer i EU-valet” 

Innehållsmässigt beskriver artikeln hur de så kallad kantpartierna gynnas i EU-valet och att 

det enligt opinionsmätarnas prognoser får båda kantpartier mandat i Europaparlamentet efter 

valet 2014. Artikeln är spelgestaltande i sin gestaltning av politiken då den behandlar och 

uppmärksammar hur Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ enligt 

opinionsundersökningar får mandat i Europaparlamentet efter att valet har färdigställts. 

”Spelgestaltningen” som beskrivs görs ur ett svenskt perspektiv och har alltså inte fokus 

överhuvudtaget på de samlingspartier som existerar inom Europaparlamentet, istället riktas 

fokus på de svenska riksdagspartierna (som visserligen skickar representanterna till EU-

parlamentet) som i texten nämns vid ett 30-tal gånger i kontrast till de samlingspartier i 

Europaparlamentet som nämns i texten 0 gånger. 

Sverige-centrifieringen märks också av i hur mycket uppmärksamhet de faktiska kandidaterna 

får i nämnd artikel; fyra unika kandidater till parlamentarikerposter nämns vid namn samtidigt 

som partiledarna för de svenska partierna nämns vid namn sju gånger i samma artikel. Vad 

                                                 
41 Göran Eriksson. ”Kantpartierna växer i EU-valet”, Svenska Dagbladet, 2014-05-23, s. 8 
42 Naomi Abramowicz. ”I EU-valet och kvalet”, Svenska Dagbladet, 2014-02-12, s. 4 
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kandidaterna står för politikmässigt uppmärksammas inte i artikeln och det sakliga innehållet 

som finns behandlar istället huruvida kandidaterna är positivt eller negativt inställda till EU 

och det samarbete detta medför mellan medlemsländerna. 

Artikeln lyckas med att framställa EU-valet och vad som står på spel utan att behandla varken 

spelgestaltning eller sakgestaltning på den faktiska arenan i Bryssel där valet har sin effekt, 

något som vidare ska analyseras i uppsatsens resultat och diskussionsdel. 

”I EU-valet och kvalet” 

Artikeln är skriven som en kritik mot hur EU-valet porträtteras i svensk media och av svenska 

politiken. Artikeln tar även upp varför valet bör tas på allvar av de svenska väljarna då EU 

som institution vuxit sig allt starkare. Artikelförfattaren Naomi Abramowicz menar att EU-

valet sedan 2009 genom Lissabonfördraget blivit alltmer betydelsefullt för den Svenska 

politiken och att medier bör bejaka detta för att väcka väljarnas intresse.43 

Artikeln lägger noggrant fram budskapet att mediers bevakning av EU-valet och EU:s 

sakpolitiska innehåll är undermåligt. Vid tio tillfällen påpekas det i den 605 ord långa artikeln 

att bevakningen av EU:s politik är bristande och enligt artikelförfattaren får detta 

konsekvenser på svensk politik. Artikelförfattaren lyfter fram saklig fakta om varför 

Europavalet är viktigt vid sju tillfällen i sin artikel, dessa exempel behandlar EU-parlamentets 

utökade makt gentemot ministerrådet samt tar upp EU-stiftade lagar och deras inverkan på 

svensk lagstiftning. 

Den tolkning av artikeln som görs är att det är en sakgestaltande artikel som även ska 

uppmana väljare till röstdeltagande. Dock blandar artikeln inte in ”vinnare och förlorare” utan 

istället uppmärksammar artikeln vikten av att delta i röst genom att lägga fram sakliga 

argument samt konkreta uppmaningar till läsarna att delta vid valdagen (som benämns vid sex 

tillfällen i artikeln) utan att försöka råda om vilken kandidat de ska lägga sin röst på.  

Även fast det kvantitativa empiriska materialet visade att det till stor del publicerades 

sakgestaltande artiklar om EU-valet så skiljer sig denna artikel från de andra eftersom den 

upplyser om EU:s egen politik snarare än svensk politik och hur den påverkas av EU-valet. 

 

                                                 
43 Naomi Abramowicz. ”I EU-valet och kvalet”, Svenska Dagbladet, 2014-02-12, s. 4 
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4.2. Riksdagsvalet 2014 

Kvantitativ data: 

För att undersöka artiklarnas porträttering av riksdagsvalet så undersöks även här artiklar 

under en ettårsperiod före valet. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet undersöktes med 

sökordet ”riksdagsval” under perioden 2013-09-14 till 2014-09-14. 

 

Figur 2. Artiklar om Riksdagsvalet 2013/2014.44 

På de två dagstidningarna fick sökordet ”riksdagsval” 177 unika träffar under 

undersökningsperioden. 76 stycken av artiklarna hade en spelgestaltning av politiken som 

behandlades, 64 gestaltade politiken genom sakgestaltning och 37 artiklar föll under kategorin 

övrigt. Dagens Nyheter rapporterade främst om politik med spelgestaltning vilket resulterade i 

42 stycken spelgestaltande artiklar från deras tidning, 28 sakgestaltande och 18 stycken under 

kategorin ”övrigt”. Svenska Dagbladet rapporterade främst med en sakgestaltande 

porträttering. De publicerade 36 stycken sakgestaltande artiklar, 34 stycken spelgestaltande 

och 19 stycken artiklar under kategorin ”övrigt”. 

Kvalitativ data: 

Till riksdagsvalet 2014 har två stycken artiklar valts ut för att närmre analyseras som 

komplement till den kvantitativa empirin. 

 

                                                 
44 Denna information är tagen från databasen ”Mediearkivet”. 
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”Partiernas svar på 5 viktiga frågor” 

Den första artikeln ”Partiernas svar på 5 viktiga frågor” publicerades i Svenska Dagbladet 

2014-09-01.45 Artikeln behandlar det annalkande riksdagsvalet genom spelgestaltning av 

politiken. Artikeln vägleder läsaren genom allianspartiernas sakliga lösningar på de fem 

viktigaste problemområdena i Sverige (enligt opinionsmätaren Novus som hänvisas till i 

artikeln). Totalt presenteras 17 stycken konkreta lösningar på hur politiken ska utföras från 

allianspartierna. Artikeln tar även upp hur dåtidens opposition betraktar hur dessa 5 

problemområden ska lösas. Oppositionspartierna står för 11 stycken politiska förslag i 

artikeln, totalt presenteras 27 påstående som kategoriseras sakgestaltningar i hela artikeln. 

Artikeln faller under kategorin ”spelgestaltning” på grund av hur den framställer de olika 

partiernas och deras mål ifall de skulle vinna valet. Dock förekommer det en mängd 

sakgestaltande faktorer i texten eftersom partiernas politik presenteras. 

Artikeln lämnar även plats för mer icke-konkreta mål som partierna strävar efter att uppfylla, 

något som också representerar en spelgestaltning av partiernas politik. Totalt uttrycks fyra 

stycken övergripande mål i artikeln. 

”Fortsatt trögt för Alliansen” 

Den andra artikeln ”Fortsatt trögt för Alliansen”46 (publicerad i Dagens Nyheter 2014-08-20) 

behandlar denna gång det kommande valet genom att gestalta politiken som ett spel. Begrepp 

som vinnare och förlorare förekommer och artikeln framtonar att det står saker och ting på 

spel. 

19 gånger uttrycks det i artikeln att något av partierna ligger bra eller dåligt till i att ta hem 

vinsten i valet. Artikeln följer även upp dessa påstående med mer konkret fakta i form av 

procentuell statistik. Statistiken som artikeln också grundar sig i är taget från senaste 

opinionsundersökningen från Dagens Nyheter/Ipsos.  

Artikelns framtoning angående Alliansen kan tyckas vara dyster. De totalt nio påståendena i 

artikeln, att det går dåligt för Alliansen byggs upp av opinionsmätningens statistik samt 

resultatet från det tidigare Europaparlamentsvalet. Europaparlamentsvalet och dess eventuella 

resultat används i aktuell artikel vid två tillfällen som en indikator för att förutspå röstutfallet 

till riksdagsvalet och de partier som medverkar.  

                                                 
45 Johanna Ekström. ”Partiernas svar på fem viktiga frågor” Svenska Dagbladet, 2014-09-01 
46 Jens Kärrman. ”Fortsatt trögt för Alliansen”, Dagens Nyheter, 2014-08-20 
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Likt artikeln ”Kantpartierna växer i EU-valet” som bevakade Europaparlamentsvalet 2014 

betraktar Dagens Nyheters artikel också EU-valet som ett sekundärt val i skuggan av vårt 

nationella trots att båda artiklar observerar respektive val genom spelgestaltning så skiljer det 

sig ändå markant åt när artiklarnas innehåll observeras närmare, något som ska få mer 

uppmärksamhet i uppsatsens diskussionsdel. 

4.3. Europarlamentsvalet 2004 

Kvantitativ data: 

Likt den andra undersökningen då det gäller medias porträttering av Europaparlamentsvalet 

(perioden 2013-2014) så använder denna undersökning samma tidsspann (1 år) vilket 

resulterar i undersökningsperioden från 2003-06-13 till 2004-06-13.  

 

Figur 3. Artiklar om Europaparlamentsvalet 2003/2004.47 

Inom tidsavgränsningen publicerade Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet totalt 47 unika 

artiklar som innehöll ordet ”EU-val”. Av artiklarna så var 24 stycken, det vill säga nästan 

hälften, artiklar med sakgestaltande politiskt innehåll enligt de uppsatta kriterierna. Av dessa 

var det främst Dagens Nyheter som publicerat artiklarna, nämligen 15 stycken. Svenska 

Dagbladet publicerade 9 stycken artiklar som var sakgestaltande. Under kategorin 

spelgestaltande artiklar så placerades 18 av de 47 artiklarna. Av dessa artiklar publicerades 5 

stycken av Svenska Dagbladet och 13 stycken av Dagens Nyheter. Resterande 5 artiklar 

(Svenska Dagbladet 3 stycken och Dagens Nyheter 2 stycken) placerades under kategorin 

                                                 
47 Denna information är tagen från databasen ”Mediearkivet”. 
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”övrigt” då det sakliga innehållet inte behandlade EU-politik utan bara nämnde sökordet i 

förbifart i texten. 

Kvalitativ data: 

”Stora skillnader – men även likheter. Toppkandidaterna i EU-valet svarar på de viktigaste 

frågorna” 48 

Trots den lilla mängd artiklar i relation till de andra valen så innehåller tidsperioden för 

Europaparlamentsvalen ett högre utfall av sakgestaltande artiklar i relation till den totala 

mängden artiklar. Det blir speciellt påtagligt i en artikel från Dagens Nyheter från 2014-06-11 

med titeln ”Stora skillnader – men även likheter. Toppkandidaterna i EU-valet svarar på de 

viktigaste frågorna” 

I artikeln har Dagens Nyheter utformat ett antal frågor utifrån vad svenska väljare högst 

prioriterar i ett EU-val. Frågorna ställs sedan till de medverkande partiernas toppkandidater i 

syfte att hjälpa väljare att bestämma sig kring vilket parti och därigenom vilken kandidat de 

ska rösta på. 

I artikeln ges 27 svar på vad varje parti vill uträtta i anslutning till de olika sakfrågorna som 

Dagens Nyheter har tagit fram, 13 av dessa svar ges direkt från toppkandidater som nämns vid 

namn i artikeln. Utifrån artikeln sett finns det inte samma påtagliga ”anti-EU” jargong där 

målet är utträde ur EU, istället vill EU-kritikerna vara med och påverka institutionen EU, 

snarare än att arbeta för ett utträde/nedläggning för institutionen. 10 gånger gör sig 

påverkningsgraden i institutionen påmind i artikeln då både kritiker och supportrar kan välja 

sidor/riktlinjer när de väl är invalda i parlamentet.  

Artikeln sakgestaltar politiken och kandidaterna som medverkar i Europaparlamentsvalet och 

hur de kan tänkas påverka samtidigt som det finns inslag av spelgestaltning, därmed är syftet 

att belysa vem som bör få en röst i valet. Dock nämns det inget om de riktiga partierna i 

parlamentet som kandidaterna eventuellt ska få representera om de blir invalda. 

 

 

 

                                                 
48 Ingrid Hedström. ”Stora skillnader – men även likheter. Toppkandidaterna i EU-valet svarar på de viktigaste 

frågorna”, Dagens Nyheter, 2004-06-11, s. 14 
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”EU-skeptikerna är på frammarsch” 

Även i hur artiklarna beskriver politiska läget i Bryssel är annorlunda och definitivt mer 

ingående och sakgestaltande från 2004 än de andra tidsperioderna som har undersökts i denna 

uppsats. I Artikeln ”EU-skeptikerna är på frammarsch”49 publicerad i Dagens Nyheter 2004-

04-26 görs prognoser över det annalkande valet samt vilken roll de EU-kritiska partierna lär 

få efter valet. I artikeln nämns Sveriges politik inte överhuvudtaget utan artikelförfattaren har 

istället valt att koncentrera sig på politiken och politikerna inom Europaparlamentet samt hur 

de verkar. 

De nya EU-kritikerna väcker stort intresse och hänvisar till de som vill sträva mot ett mer 

mellanstatligt EU där medlemsstaterna har mer att säga till om tillexempel genom 

folkomröstningar med mera. EU-kritiker benämns 13 gånger i artikeln som omfattar 739 ord. 

EU-kritikernas ståndpunkt förklaras utifrån Jens-Peter Bonde som vid tillfället var 

gruppledare för EU-kritiska Europaparlamentspartiet ”Demokratiernas och mångfaldens 

Europa”. Jens-Peter och hans parti är inte de enda som nämns vid namn i artikeln, allt som allt 

så nämns politiska figurer och partier vid tolv tillfällen i artikeln. 

Som tidigare nämnts så behandlar även artikeln rent konkreta händelser inom EU, exempelvis 

mandatfördelningen inom Europaparlamentet samt vilka som erhåller vågmästarroll i politiska 

beslut och vilken roll dessa partier har. Sakgestaltningar av Europarlamentets arbete 

förekommer vid fyra tillfällen i artikeln. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att även denna artikel från perioden 2003-2004 är svårare 

att placera än de artiklar som förekommer i de senare tidsperioderna eftersom det finns inslag 

av både sakgestaltning och spelgestaltning. Aktuell artikel i sig är en skildring av hur EU-

kritiska partier roffar åt sig fler mandat på den politiska arenan vilket kan tolkas som en 

spelgestaltning. Dock skildras partierna med djupare förståelse med hjälp av partimedlemmar 

och inte bara genom att publicera resultat från en opinionsundersökning som förekommer till 

större del i senare tidsperioder vilka också har undersökts i uppsatsen. Utifrån de kriterier som 

uppsatsen utgår ifrån, så är det slutgiltiga beslutet att benämna ovan artikel som 

sakgestaltande då även politiska målsättningar får förekomma under den kategorin. 

 

                                                 
49 Sigrid Böe. ”EU-skeptikerna är på frammarsch”, Dagens Nyheter, 2004-04-26, s. 15 
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5. Analys av empiri samt diskussion 

För att enklare strukturera analysen och diskussionen av det empiriska materialet så delas 

detta kapitel in i två delar; en del för varje frågeställning. I dessa två delar så diskuteras endast 

resultatet från empirin samt vissa slutsatser dras. De slutgiltiga ”svaren” på frågeställningarna 

presenteras först i kapitel 6: ”Slutsats och Sammanfattning”. 

5.1. Första frågeställningen 

Den första frågeställningen lyder: 

”Hur gestaltades politiken kring Europaparlamentsvalet 2014 i relation till hur det Svenska 

nationella valet som ägde rum 2014 gestaltades, i svenska dagstidningar?” 

Det empiriska materialet som användes för att besvara ovan frågeställning var 

tidningarsartiklar från nämnda två val som båda ägde rum år 2014. Artiklarna delades in i 

uppsatta kategorier; ”spelgestaltning” och ”sakgestaltning” som klargjordes i uppsatsen 

metod-del. Fyra av artiklarna granskades även mer ingående med hjälp av en innehållsanalys 

för att få en djupare kvalitativ förståelse för hur olika politiska gestaltningar kunde redovisas. 

Resultatet från perioden som var undersökningsunderlag till Europaparlamentsvalet 2014 

resulterade i 151 unika artiklar däri den största kategorin var sakgestaltande porträtt av 

politiken som fördes, räknat till 55 artiklar. Resultatet är dock tvivelaktigt då antalet artiklar 

med spelgestaltande tendenser landade på 54 artiklar. En slutsats för perioden däri 

Europaparlamentsvalet 2014 ägde rum kan således vara att både sakgestaltande och 

spelgestaltande artiklar förekom i ungefär lika stor utsträckning när läget omkring 

Europaparlamentsvalet skulle rapporteras i media. 

Perioden som undersöktes för att kartlägga artiklarna som behandlade Riksdagsvalet 2014 

visade annorlunda tendenser än Europaparlamentsvalets artiklar. I artiklarna som gestaltade 

politiken kring valet är majoriteten av spelgestaltande karaktär. Exakt siffra på artiklar som 

var spelgestaltande är 77 stycken (64 artiklar var sakgestaltande). Empirin pekar på att 

intresset hos media först och främst är riktat mot det nationella riksdagsvalet snarare än valet 

till Europaparlamentet vilket kan ha att göra med att Europaparlamentsvalet - precis som i 

väljarnas ögon - även har statusen att vara i ”andra hand” hos de tidningsredaktioner som låtit 

utge de tidningar som undersökts i studien, detta eftersom producerade artiklar som berörde 

Europaparlamentsvalet var mindre i antal än de som berörde val på nationell nivå. 
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Vad empirin även visar är att Europaparlamentsvalet och Sveriges riksdagsval år 2014 skiljer 

sig i hur de porträtteras i media. Sveriges riksdagsval genererar som sagt fler artiklar och 

dessa artiklar har också en mer spelgestaltande karaktär i hur de presenterar det politiska 

innehållet, något som, om vi ska tro på Hix, hjälper till att generera ett högre valdeltagande i 

det nationella valet än för det till Europaparlamentet (som kommer i andra hand). 50 Detta kan 

även ha haft större betydelse vid just detta supervalår då de två valen i mångt och mycket fick 

konkurrera om plats i media och därför har det resulterat i ett visst valdeltagande. Vad som 

egentligen orsakar högt och lågt valdeltagande i de olika valen hör dock inte frågeställningen 

till och därför bortser studien från denna variabel. Däremot kan det påpekas att dessa 

gestaltningar kan ha påverkan på väljarna. 

Något som kan ha högre relevans för studiens första frågeställning kan istället vara huruvida 

de båda tidningskällorna skiljer sig åt i presentationen av artiklar vilket är en faktor som 

förbisågs i uppsatsens startskede men som visade sig innehålla faktorer värda att nämna. 

Svenska Dagbladet publicerade i större utsträckning artiklar om Europaparlamentsvalet än 

vad Dagens Nyheter gjorde samtidigt som Dagens Nyheter oftare presenterade 

spelgestaltande artiklar under undersökningsperioderna. Detta kan betyda att valet av 

tidningar till studien kan ha påverkat resultatet till viss del då en studie av endast till exempel 

Dagens Nyheter möjligtvis skulle ha givit ett annorlunda resultat. Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet hör dock till några av Sveriges största dagstidningar vilket bidrar till det 

insamlade resultatets reliabilitet.  

För att kartlägga resultat bortom det som visades av den kvantitativa empirin så utfördes en 

djupdykning i ett antal artiklar, närmare bestämt två artiklar per undersökningsperiod. 

I de artiklar som kvalitativ innehållsanalys applicerades på under den period som undersökte 

Europaparlamentsvalet 2014 så framträdde det att en viss ”Sverigecentrifiering” förekom. Det 

innebär att Europaparlamentsvalets rapportering sällan uppmärksammade vad som sker i 

Bryssel, inte heller saklig rapportering om vad Sveriges eventuella representanter konkret vill 

genomföra om de blir invalda. Rapporteringen porträtteras snarare som att ifall 

Europaparlamentsvalet endast är en ”uppvärmning” inför det då annalkande Riksdagsvalet. 

Detta är speciellt påtagligt i artikeln ”Kantpartier växer i EU-valet” som är en spelgestaltande 

artikel men i vilken Europaparlamentsvalet gestaltas i princip som en del av det svenska valet 

                                                 
50 Hix, Simon. 2008. s. 185 
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istället för att stå på egna ben.51 Det kan givetvis återigen vara på grund av supervalåret, 

intressant är dock att Europaparlamentsvalet hamnar i skymundan, både i antalet artiklar som 

figurerar i undersökningen samt innehållsmässigt. 

Vidare är samma resonemang påtagligt i artikeln ”Fortsatt trögt för alliansen” som bygger på 

en opinionsundersökning inför riksdagsvalet 2014. I artikeln tolkas resultatet i 

Europaparlamentsvalet som en tydlig riktlinje för hur röstutfallet i valet hösten 2014 skulle se 

ut.52 

Det finns dock incitament för att bryta denna trend. I artikeln ”I EU-valet och kvalet” berörs 

problemet att Europaparlamentsvalet hamnar i skymundan i mediers bevakning och då 

speciellt det sakliga politiska innehållet. Artikeln förstärker vikten av att 

Europaparlamentsvalet bör tas seriöst och som ett val för att det inte ska rinna över på 

Sveriges nationella politik.53 Denna typ av artikel är dock inte vanligt förekommande men 

ändå en intressant detalj då artikeln vill höja frågan kring Europaparlamentsvalets roll vilket å 

ena sidan kan vara en unik företeelse eller å andra sidan en indikation på att det kan ske en 

förändring i framtidens val i huruvida det gestaltas i medier. 

Gestaltningen av valet till Europaparlamentet skiljer sig dock fortfarande innehållsmässigt 

från de artiklar som publicerades kring det nationella riksdagsvalet 2014. I artikeln 

”Partiernas svar på 5 viktiga frågor” kan vi läsa en spelgestaltning där de svenska 

allianspartierna får dela med sig av partiernas politiska mål till läsarna. Utläggen som ges är 

både sakliga och målinriktade vilket ger en saklig kontext inom ramen av en spelgestaltning 

däri läsarna både kan uppleva valet som ett slags spel samtidigt som de får information från 

artikeln som kan bidra till bättre uppfattning kring vilket parti de bör rösta på. Det är denna 

typ av artikel som ”I EU-valet och kvalet” efterfrågar, den sätter saker på spel samtidigt som 

den strävar att uppfylla det demokratiska idealet med saklig skildring av politiken. Dock är 

liknande artiklar om Europaparlamentsvalet där kandidaterna får uttrycka mål och där fokus 

sätts på Europaparlamentsvalet som ett enskilt val svåra att finna. 

 

 

                                                 
51 Göran Eriksson. ”Kantpartierna växer i EU-valet”, Svenska Dagbladet, 2014-05-23 
52 Jens Kärrman. ”Fortsatt trögt för Alliansen”, Dagens Nyheter, 2014-08-20 
53 Naomi Abramowicz. ”I EU-valet och kvalet”, Svenska Dagbladet, 2014-02-12 
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5.2. Andra frågeställningen 

Den andra frågeställningen som ska besvaras och diskuteras lyder: 

”Har gestaltningen av Europaparlamentsvalet i svenska medier förändrats mellan perioderna 

2003-2004  och 2013-2014, och i så fall hur?” 

Det första som är anmärkningsvärt är det låga antalet artiklar som behandlar 

Europaparlamentsvalet 2004 under perioden 2003-06-13 till 2004-06-13. Under året före valet 

höll rum publicerades endast 47 stycken artiklar om ämnet i de båda dagstidningarna. Det är 

ungefär en tredjedel av artiklarna som behandlade samma val tio år senare vilket visar på att 

intresset för valet garanterat har vuxit. Svenska Dagbladet var mindre benägna att rapportera 

om händelserna kring Europaparlamentsvalet 2004 än vad Dagens Nyheter var vilket kan 

tolkas som att valet kom i andra hand för vissa tidningar samtidigt som andra var mer positiva 

gentemot att rapportera om det. 

Generellt sett var även andelen sakgestaltande artiklar högre procentuellt 2004 än 2014. Vid 

2014 års val var istället de sakgestaltande och spelgestaltande artiklarna ungefär lika många 

procentuellt sett. Sammanfattningsvis har artikelförekomsten ökat under tio år med cirka 150 

% samtidigt som andelen sakgestaltande artiklar stagnerat parallellt med att de spelgestaltande 

artiklarna har tagit mer plats. 

Att valet 2014 genererar mer uppmärksamhet från medier som i sin tur publicerar 

spelgestaltningar av politiken som genereras av Europaparlamentsvalet visar att en förändring 

har skett mellan valen. Vad detta beror på kan det bara spekuleras i och hör egentligen inte 

uppsatsens frågeställningar till. Men en intressant frågeställning som följd av resultatet är att 

undersöka huruvida det ökade valdeltagandet har påverkat mediernas mer frekventa 

rapportering, eller tvärt om, ifall mediernas rapportering har påverkat väljarna. Den 

sistnämnda tesen stämmer överens med vad teorikapitlets ständigt närvarande Simon Hix 

förklarade om andrahandsval (som nämnts tidigare i diskussionsdelen samt i teorikapitlet). 

Om så är fallet kan empirin styrka att utvecklingen går mot att Europaparlamentet i Sverige är 

på väg att bli ett val med samma prioritering såsom val på nationell nivå. Empirin besvarar då 

också en del av situationen till varför Sveriges valdeltagande i Europaparlamentsvalet stiger i 

relation till de andra EU-medlemsländerna vars valdeltagande sjunker. Detta kan dock inte 

fastställas endast av denna studie. 
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Parallellt med att medier år 2013-2014 rapporterar om Europaparlamentsvalet mer frekvent 

och med annorlunda gestaltning än tidigare så bör det påpekas att det sakliga innehållet i 

artiklarna har förändrats under given period. Den kvalitativa kompletterande delen av empirin 

avslöjade i undersökningen av den första frågeställningen att en stor del av artiklarna som 

behandlar Europaparlamentsvalet 2014 behandlar valet som ett komplement till det nationella 

valet. Förvånansvärt nog är fallet inte likadant för 2004 års Europaparlamentsval.  

Trots att uppmärksamheten för valen efter år 2004 tydligt har ökat så innehåller artiklarna från 

2003-2004 vid närmare granskning mer saklig fakta än de artiklar som publiceras 10 år 

senare. 

I artikeln ”Toppkandidaterna i EU-valet svarar på de viktigaste frågorna” är det påtagligt att 

intresset för den egentliga politiken som sker i EU är större och artikeln har fler likheter med 

artikeln ”Partiernas svar på 5 viktiga frågor” som rapporterade om riksdagsvalet 2014 än 

någon av artiklarna som gestaltade Europaparlamentsvalet 2014. Artikeln innehåller allt det 

som ”I EU-valet och kvalet” 10 år senare efterfrågar av svensk media att ta upp angående 

Europaparlamentsvalet. ”Stora skillnader – men även likheter” uppmärksammar sakpolitik 

samtidigt som den beskriver ett politiskt spel inom EU, artikeln kretsar kring kandidaterna 

som ska väljas in som folkets företrädare i Europaparlamentet och deras målsättningar. 

Artikeln utesluter också till stor del rådande politiska kamper som sker inom de svenska 

nationella gränserna för tillfället för att endast koncentrera sig på Europaparlamentsvalet 

såsom att det vore ett val med för tillfället högst prioritet.  

Alla artiklar från perioden 2003-2004 är självklart inte av detta specifika slag men denna typ 

av artiklar är definitivt mer förekommande i perioden 2003-2004 i relation till perioden 2013-

2014 (bortsett från att artiklarna är fler i antal från perioden 2013-2014). 

Att den sakliga rapporteringen om Europaparlamentsvalet och institutionen som den är en del 

av är högre under 2003-2004 märks också i artikeln ”EU-skeptikerna är på frammarsch” där 

skeptikern och gruppledaren för ett Europaparlamentsparti får ta plats och berätta om det 

kommande valet och dess betydelse. I artikeln tar Europaparlamentsvalet plats som en egen 

företeelse och inte som något sammankopplat med Sveriges nationella val.  

Synen på valet har mellan perioderna förändrats från en företeelse för sig till att bli en 

förlängning av det nationella valet 2014 samtidigt som då också mediebevakningen har ökat. 

Vad förändringen har för effekt på Europaparlamentsvalet i framtiden är svårt att förutspå och 
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det kan även tänkas att denna förändring kan få inverkan på EU som institution då en större 

andel väljare röstar utan att egentligen veta vad som försiggår i institutionen EU. 

6. Slutsats och sammanfattning 

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar utifrån det som har presenterats i 

uppsatsens empirikapitel samt det som har diskuterats i föregående diskussionsdel. Efter 

slutsats och svar följer en kort sammanfattning av studien och dess resultat.  

6.1. Slutsats och sammanfattning, första frågeställningen 

”Hur gestaltades politiken kring Europaparlamentsvalet 2014 i relation till hur det Svenska 

nationella valet som ägde rum 2014 gestaltades, i svenska dagstidningar?” 

Europaparlamentsvalet 2014 genererade 2013-05-25 till 2014-05-25 artiklar som i mängd 

motsvarade de artiklar som publicerats under motsvarande period för riksdagsvalet 2014. 

Artiklar med politik som gestaltades som spel var vanligare för artiklarna som publicerades 

angående riksdagsvalet 2014 samtidigt som spel- och sakgestaltande artiklar var likvärdigt 

uppmärksammade i antal rapporteringar kring Europaparlamentsvalet samma år.  

Statistiken stämmer överens med den teori som presenterades i teorikapitlet angående 

andrahandsval och hur dessa gestaltas. Samtidigt finns det indikationer vid jämförelse med 

Europaparlamentsvalet 2004 att detta har förändrats vilket kan betyda att 

Europaparlamentsvalet i framtiden kan få en ytterligare utökad roll i media. Alltså pekar 

utökning av artiklarna på att intresset för Europaparlamentvalet har ökat och således har valet 

förändrats från att ha varit ett klassiskt andrahandsval till att mer stämma överens med av hur 

ett förstahandsval ska vara. 2014 liknar Europaparlamentsvalet det nationella valet mer än 

innan, i alla fall på den svenska representationen.  

Politiken ur ett ”mängdperspektiv” rapporterades i ungefär lika stor utsträckning mellan de 

båda valen. Dock skilde artiklarna från de båda valen sig innehållsmässigt åt:  

Artiklarna som rapporterade om Europaparlamentsvalet 2014 presenterade ofta valet som ett 

opinionsverktyg inför Riksdagsvalet 2014. Resultatet inför Europaparlamentsvalet kopplades 

ofta till den kommande höstens nationella val och mindre utrymme gavs till partierna och 

representanterna som skulle komma att representera Sverige i Europaparlamentet 2014. Detta 

må ha att göra med att ett så kallat supervalår var aktuellt och frågan är i så fall om resultatet i 

fråga om antal artiklar samt gestaltningar skulle varit detsamma ifall några år istället skiljde 
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valen åt och de fick figurera på egen hand utan att hamna i skymundan av det andra valet. Det 

återstår att se ifall Europaparlamentsvalet 2019 kan locka samma valdeltagande som 2014 

med tanke på att det inte infaller samtidigt som ett nationellt val det året. Skulle 

valdeltagandet eventuellt stigit ytterligare 2019 så indikerar det att Europaparlamentsvalet har 

fångat de svenska väljares intressen och då iakttas som ett förstahandsval snarare än ett val 

som kommer i andra hand för väljarna; precis som Follesdal och Hix har förutspått. Medias 

del i detta kan då ha varit väsentligt eftersom rapporteringen om valet har ökat samt att 

gestaltningen mer likställs med den som kan iakttas i artiklar om nationell politik. 

I perioden 2013-2014 gestaltas Europaparlamentsvalet som ett andrahandsval i relation till det 

svenska nationella valet som ägde rum samma år. Detta syns inte nödvändigtvis av den 

kvantitativa insamlade empirin utan framkommer tydligare vid djupare kvalitativa studier av 

artiklarna. I artiklarna som undersöks som behandlar Europaparlaments val så relaterar dem 

till hur Riksdagsvalet ska avgöras senare det året. I artiklarna som behandlar Riksdagsvalet 

uttrycks det inte sällan att resultatet i Europaparlamentsvalet kan ses som en opinionsmätare 

för hur folket kan tänkas rösta i Riksdagsvalet. 

6.2. Slutsats och sammanfattning, andra frågeställningen 

”Har gestaltningen av Europaparlamentsvalet i svenska medier förändrats mellan perioderna 

2003-2004  och 2013-2014, och i så fall, hur” 

Mellan tidsperioderna 2003-2004 till 2013-2014 så skedde det en del förändringar i 

rapporteringen av Europaparlamentsvalet i svenska medier. Förekomsten av artiklar ökade 

med ca 150 % samtidigt som spelgestaltningarna av politiken i media ökade. Vad denna 

förändring kan bero på är inte klarlagd men den kan bero på supervalåret som ägde rum 2014 

där riksdagsvalet gav Europaparlamentsvalet en viss skjuts både i medier samt engagerade 

större antal väljare till att rösta i båda valen av samma anledning. Som det står skrivet i 

föregående kapitel om första frågeställningen så krävs resultat på Europaparlamentsvalet 2019 

för att kunna utvärdera ifall resultatet från 2014 var en engångshändelse tack vare supervalåret 

eller ifall Europaparlamentsvalet har fått en annorlunda prioriteringsgrad i Sverige sedan 

landet ingick i unionen. 

Paradoxalt nog så var andelen sakgestaltningar av Europaparlament 2004 mer förekommande 

än vid 2014 vilket kan bero på att Europaparlamentsvalet 2004 fick stå på egna fötter, olikt 

valet 2014 som kolliderade med riksdagsvalet och därför influerades av det mer prioriterade 
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valet. Sakinnehållet vid gestaltningen av 2004 års Europaparlamentsval upplevs 

innehållsmässigt som bättre än vad det gjorde 2014. I de artiklar som undersöktes mer 

kvalitativt redovisade perioden innan Europaparlamentsvalet 2004 mer konkret politik som 

skedde i EU och vad som kunde påverkas vid en annorlunda Europaparlamentsinstallation. 

Detta i relation till valet 2014 där artiklarna bortsåg i mångt och mycket från det EU-politiskt 

sakliga innehållet och istället fokuserade på det nationella valets framtida resultat och 

presenterade resultatet från Europaparlamentet som en slags mätsticka och komplement.  

Något som grundarna till andrahandsvalteorin aldrig uppmärksammat är ifall två olika val kan 

vara av samma prioritet för väljarna eller om det ständigt måste finnas ett som prioriteras i 

första hand när två val sammanfaller i närheten av varandra. Likt fallet med 

Europaparlamentsvalet och det nationella valet 2014, där valet på nationell nivå fick 

uppmärksamhet och Europaparlamentsvalet hamnade i skuggan. 

 

Sammanfattningsvis har gestaltningen av Europaparlamentsvalet förändrats mellan 2004-

2014, inte minst har det förändrats då artiklar som berörde valet 2014 var märkvärt mer 

förekommande i antal. Även innehållsmässigt har gestaltningen av valen bytt skepnad. Allt 

fler artiklar presenterar politik genom spelgestaltning vilket mer liknar hur 

nyhetsrapporteringen ser ut när de svenska nationella valen presenteras. 

Europaparlamentsvalets artiklar står även i högre grad på egna fötter 2004 för att vid 2014 ha 

blivit ett andrahandsval vid sidan om riksdagsvalet på nationell nivå. 
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