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Sammanfattning 
2014 års Europaparlamentsval innebar många diskussioner om EU-skeptiska partier och deras 
framgång under senare år. I Storbritannien är frågan om ett utträde ur unionen aktuell då 
premiärminister David Cameron lovat att ha en folkomröstning om detta någon gång under de 
kommande åren efter påtryckningar från inhemska nationalistiska håll. I Sverige är en fråga om 
ett utträde inte lika etablerad, dock ser vi även här att EU-skeptiska partier växer och får mer 
inflytande i politiken och samhället. I diskussioner om detta och som opinionsbildare har media 
en framträdande roll i att producera och reproducera åsikter, särskilt i deras ledarartiklar. De har 
möjligheten att informera läsare om samhällsförändringar utifrån deras egna tankar och åsikter 
och på så sätt vinkla informationen åt valfritt håll. Med detta i tanken har jag undersökt på vilka 
sätt medias roll i samhällsdebatten kan påverka väljares uppfattningar och föreställningar om EU 
och EU-skepticism. Jag har funnit att tidningarnas politiska hemvist tydligt spelar in i den bild av 
EU som förmedlas till läsarna. Trots tidningarnas olika konklusioner har de alla en liknande EU-
skeptisk diskurs i deras språk som de förmedlar till allmänheten. 
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Förord 
Jag skulle vilja tacka min handledare Anders Neergaard för hans vägledning i skapandet av denna 
kandidatuppsats. Vidare vill jag tacka mina vänner för att de fört viktiga och intressanta 
diskussioner med mig och för att de nästan lyckats hålla mig från att bli galen under denna 
vårtermin.  
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1. Problemformulering 

Efter att ha genomgått ett förödande andra världskrig befann sig den europeiska kontinenten 
1945 i spillror. Slutet på kriget gav Europas ledare motivation till att starta ett samarbete som 
skulle undvika framtida våldsamma konflikter. 1952 anses som startskottet för vad vi idag kallar 
den Europeiska unionen. Vad som till en början innebar ett samarbete mellan sex europeiska 
stater har idag blivit en union på 28 medlemsländer.1 Allt efter som unionen vuxit och fler 
medlemsländer har gått med har också dess makt vuxit. Detta maktinnehav har diskuterats i 
förhållande till medlemsländernas egen suveränitet. Diskussioner om en maktförskjutning från de 
individuella länder och till EU har förekommit och förekommer i både statsvetenskapliga 
tidskrifter och i kommersiell media.2  Frågor kring hur unionen som projekt fungerar och sköts i 
förhållande till den vanliga medborgaren har på senare tid också blivit en allt mer 
uppmärksammad fråga i media och forskning. Är unionen verkligen demokratisk och hur 
fungerar länken mellan medborgare och makthavare? Tidningar bestämmer delvis själva vad det 
är som ska framföras i media och vad betyder detta för deras egen roll som makthavare?3 
Framförallt efter finanskrisen 2008 har det uppkommit viss kritik och ifrågasättande mot hur den 
Europeiska unionen som projekt fungerar. Vad som från början sågs som ett fredsprojekt har på 
senare tid mer kommit att handla om ekonomi och en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. 
Allt eftersom unionen vuxit och åren gått har samarbetet förändrats och utökats.4 Frågor om 
unionens ineffektiva arbete och förhållande till dess medborgare5 har i vissa länder lett till att 
utträde ur unionen ses som ett alternativ.  
 
Som ett av de viktigare avsnitten i modern europeisk historia ser jag det som intressant och 
viktigt att undersöka hur åsikterna om detta samarbete ser ut i vår samtid. I en tid när 
högerextrema krafter växer i Europa kan det också skapas en nationalism med en kritisk syn på 
EU. Storbritanniens premiärminister David Cameron lovade i ett tal 2013 att under sin nästa 
mandatperiod att ha en folkomröstning om landets medlemskap, efter växande kritik mot EU 
eller delar av EU hos befolkningen och efter påtryckningar från inhemska nationalistiska partier 
som UKIP, United Kingdom Independence Party, vars mål är att Storbritannien ska lämna 
unionen.6 I Sverige är detta däremot inte en särskilt utbredd eller diskuterad fråga. I denna 
uppsats ville jag ta reda på hur den här skepticismen gentemot den Europeiska unionen 
formuleras bland makthavare. Vad kan det finnas för skillnader och likheter i de båda länderna? 
Frågorna kring detta är många och aktuella. Storbritanniens parlamentsval 2015 resulterade i 
majoritetsvinst för David Cameron och hans Conservatives7 vilket tyder på att det inom en snar 
framtid kommer att ske en folkomröstning angående landets medlemskap i EU. Den främsta 
anledningen till att Sverige och Storbritannien valdes ut för denna studie grundar sig i detta och 

                                                
1 EU-upplysningen, ”Kort om EU:s historia”, (2014-06-16). 

2 Sören Holmberg, “Lagom makt till EU”, Statsvetenskaplig tidskrift, 99, (1996:3), s. 257-267. 

Christina Johannesson, ”EU:s inflytande över lagstiftning i Sveriges riksdag”, Statsvetenskaplig tidskrift, 107, (2005:1), s. 

71-84. 

3 Paul Statham, “Making Europe news”, Journalism, 9, (2008:4), s. 398-422. 

4 Andrew Heywood, Global Politics, (Basingstoke, 2014), s. 501-512. 

5 Heywood, s. 508-512. 

6 David Cameron, “EU speech at Bloomberg”, UK government, (2013-01-23). 

SJ Crowther, United Kingdom Independence Party, The Constitution, (2012-01-19). 

7 BBC News, “Results”, Elections 2015, (2015). 
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befästs och förklaras ytterligare under rubriken ”Syfte och frågeställningar” samt ”Tidigare 
studier och begrepp”. 
 
Vad som också har varit en genomgående tanke under denna uppsats formulering har varit den 
politiska höger-vänsterskalan i förhållande till ländernas inställning till EU. I Sverige har det 
traditionellt varit den vänstra delen av vår politiska skala, det vill säga framförallt Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och till viss del Socialdemokraterna, som varit negativt eller skeptiskt inställda till 
unionen. Sveriges högerorienterade partier, som till exempel Moderaterna och Folkpartiet, har 
dock varit positiva. Dessa sympatier, det vill säga att vara skeptisk eller positiv till EU-projektet, 
har dock svängt fram och tillbaka en del under åren.8 I Storbritannien har det dock varit tvärtom 
vad gäller dessa sympatier. Deras högerorienterade partier, exempelvis The Conservative Party, 
har genom historien varit mer negativa till EU. De vill inte ha en ökad integration med unionen. 
De vänsterlutande partierna i Storbritannien, som till exempel The Labour Party, har dock varit 
mer positivt lagda till samarbetet med EU.9 Genomgående i denna uppsats har jag haft med detta 
i tanken när jag fört mina analyser och diskussioner. Med denna studie ville jag få fram kunskap 
om hur media ser på Sveriges och Storbritanniens EU-medlemskap samt hur EU-skepticism, det 
vill säga en generell kritisk syn mot unionen som jag förklarat mer ingående nedan, relaterar till 
detta.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kandidatuppsats var alltså att ta reda på hur EU-skepticismen uttrycks i två av 
EU:s medlemsländer; nämligen Sverige och Storbritannien, med fokus på medias makt. I det 
senare av de två länderna är frågan om en möjlig reform av medlemskapet eller utträde ur 
unionen på tapeten efter det senaste nationella valet, vilket i så fall skulle vara den första gången 
något sådant skulle ske. I Sverige är frågan om ett EU-utträde en icke-fråga till stor del och är inte 
något som drivs av den stora majoriteten av svenska politiker och partier. Sverigedemokraterna 
och till en viss grad Vänsterpartiet är de som faktiskt fokuserar på och driver frågan framåt om 
Sveriges utträde ur EU men än så länge utan något egentligt medialt genomslag10.  
 
I denna tuppsats har jag haft en huvudsaklig utgångspunkt för mina studier. Jag ville göra en 
jämförelse mellan några av de två ländernas tidningar för att se hur EU omnämns med fokus på 
just medlemskap. Omnämns EU i positiva, negativa eller neutrala ordalag i respektive lands 
största medier och ledarsidor? Vad är det som sägs? Hur sägs det? Vilka föreställningar och 
antaganden kan det finnas? Dessa ovanstående frågor har jag sedan relaterat till det ökande EU-
motståndet och EU-skepticismen som är på frammarsch i unionen.11 Vad grundar sig motståndet 
mot unionen i? Vad har media för roll i att reproducera detta? För att kunna analysera detta har 
jag använt mig av diskursanalys samt några tillhörande statsvetenskapliga teorier. Framförallt har 
teorier kring makt varit aktuella vilket bland annat diskuteras mer ingående senare i denna uppsats 
i samband med presentationen av min metod. Nedan följer de frågeställningar jag utgått ifrån i 
denna studie.  

 Vad konstruerades som styrkor och svagheter med och vilka föreställningar om EU fanns 
i tidningars ledarsidor? 

 Hur konstruerades tidningarnas och medborgarnas åsikter och föreställningar om 
unionen genom tidningarnas retorik? 

                                                
8 Jonas Tallberg, Nicholas Aylott, Carl Fredrik Bergström m.fl. Europeiseringen av Sverige, (2010). 

9 The Institute For The Study Of Civil Society, UK political parties’ positions on the EU, (2014). 

10 Lisa Hennel, ”Mp slopar krav på EU-utträde”, Svenska Dagbladet, (2008-10-06). 

11 Jose Ignacio Torreblanca, Mark Leonard, “The Continent Wide Rise of Euroscepticism” för European Council on 

Foreign Relations, (London, 2013). 
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 På vilka sätt går det ovanstående att relatera till den så kallade EU-skepticismen? 
 

Här nedan har jag valt med att börja skriva om det urval och de avgränsningar jag gjort i min 
studie. Efter detta kommer jag in på tidigare studier där jag även inkluderar begrepp. Sedan 
påbörjas avsnittet om den metod och teori jag valt där jag ger en mer grundläggande förklaring av 
mitt användande av Critical Discourse Analysis, CDA, i min studie. Eftersom etiska 
överväganden inte är fundamentala för min studie berörs detta kortfattat innan delen om 
analysen inleds. Denna del är uppdelad i två rubriker som behandlar de svenska och de brittiska 
tidningarna separat. Efter detta följer en gemensam mer grundläggande diskussion av det 
framtagna materialet och analysen. Slutligen kommer jag att samla mina slutsatser i en kortare 
sammanfattning.  

3. Urval och avgränsningar 

I denna uppsats har jag fokuserat mitt material på framförallt ett område. Det grundar sig i 
ledarartiklar från brittiska och svenska tidningar. Jag har själv spenderat en utbytestermin i 
Storbritannien där jag studerat internationella relationer och där frågor om EU ofta kom upp på 
dagordningen. Min egen uppväxt i Sverige samt mina studier på Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet vid Linköpings universitet har också gett mig en ingående kunskap i 
Sveriges politiska läge likväl som medborgerliga ämnesområden. Jag valde de ovanstående 
länderna av dessa skäl och jag har kunnat utnyttja min tidigare kunskap och utöka den ytterligare 
genom denna studie.  
 
För att kunna få en bild av hur EU beskrivs och hur tankar och åsikter om unionen och 
medlemskap produceras och reproduceras vände jag mig till media. Eftersom media ger en 
reflektion av samhället ansåg jag att detta kunde ge lämpligt material för det jag ville undersöka. I 
mitt urval av vilka medieplattformer att bruka valde jag den traditionella tidningen på grund av 
dess ännu viktiga roll i opinionsbildning. I urvalet av vilka tidningar att använda valdes de jag 
ansåg vara mest lämpliga utifrån mitt ämnesområde och de med störst utgåva. Utöver detta 
försökte jag se till att tidningarna också representerade olika delar av det politiska spektrumet. 
Utifrån detta plockades sedan tre tidningar ut från respektive land med en viss spridning på det 
politiska spektrumet från Storbritannien och Sverige. 
 
Bland de brittiska tidningarna som valdes ut finner vi The Guardian, The Daily Telegraph och The 
Financial Times. The Guardian anser sig höra till center-vänster på den politiska skalan, även om 
de inte menar att de har någon specifik partianknytning.12 The Daily Telegraph är generellt 
ansedd vara en konservativt lutande tidning.13 The Financial Times är centralt orienterade på den 
politiska skalan men har i de senaste valen stöttat de konservativa.14 De svenska tidningar som 
utsågs var Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Dagens Nyheter menar sig vara 
oberoende liberala15 och Svenska Dagbladet anser sig vara obundet moderata.16 Aftonbladet 
betraktar sig som en oberoende socialdemokratisk tidning.17 Fokusen i denna studie fanns hos de 
generella åsikterna hos tidningarna som helhet och alltså inte på enskilda personer. Hos dessa 

                                                
12 The Guardian, Political affiliation (2008-11-17).  

13 Amy Willis, The Telegraph, General Election 2010: who are the newspapers backing? (2010-05-02). 

14 The Financial Times View, ”General election: The compelling case for continuity in Britain”, The Financial Times, 

(2015-04-30). 

15 Dagens Nyheter, Om Dagens Nyheter, (2008-02-28). 

16 Svenska Dagbladet, Självständig och oberoende av politiska, religiösa, kommersiella eller enskilda intressen, (2008-03-27). 

17 Aftonbladet, Från Lars Johan Hierta till våra dagar, (2000). 
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brittiska och svenska tidningar fokuserade jag på deras så kallade ledarsidor. Dessa fungerar i 
tidningar som ett utrymme för publikationen att uttrycka politiska åsikter i en viss fråga. I 
tidningarnas övriga delar finns det en förväntan att hållningen ska vara relativt objektiv men på 
ledarsidorna har tidningen möjlighet att visa sina politiska åsikter. Dessa ledare kan antingen vara 
osignerade, och då antas representera hela tidningens ståndpunkt, eller signerade med en viss 
person. 
 
Denna studie har riktats in på relativt nutida politik. Det senaste Europaparlamentsvalet skedde 
våren 2014, 22-25 maj, och det är kring denna tid jag valt att rikta materialinsamlandet för 
analysen. Huvudledarna som skrevs i de utvalda tidningarna den 19-25 maj, vecka 19, med ett 
undantag, är de som varit föremål för studien. Varje ovanstående presenterad tidning bidrog med 
en artikel var för mig att analysera. Inför min analys av de tidningar jag valde var det 
grundläggande att få in passande material. För att få tillgång till det material jag ansett varit 
lämpligt vände jag mig till Linköpings universitetsbiblioteks mediearkiv. Här har jag sökt efter 
lämpliga artiklar i de svenska tidningar jag valt. Vid eftersökningarna på de utvalda brittiska 
tidningarna har jag dock fått vända mig till andra källor. Mediearkivet kunde inte tillhandahålla 
lämpliga tidningar så i dessa fall har jag själv fått sköta eftersökningarna på Internet-utgåvorna av 
tidningarna. Till min förvåning fanns det få passande ledarartiklar att använda mig av, särskilt hos 
de brittiska tidningarna. Detta är något jag kommer att diskutera senare i min diskussion.  

4. Begrepp och tidigare studier 

EU, som anses både vara en överstatlig och en mellanstatlig makt18, är en viktig del i denna 
studie. Europeanisation är en del av detta. I studien har jag valt att använda mig av detta engelska 
uttryck för att behålla dess betydelse över språkbarriärer. Kortfattat handlar detta begrepp/denna 
teori om att det har skett och att det sker en maktförskjutning från de individuella ländernas 
parlament till den Europeiska unionen. Europeanisation handlar alltså om att EU får en allt större 
makt i och över medlemsländerna.19 Här går det att också att dra paralleller till europeisk 
integration vilket jag också tar upp i denna uppsats. Allt detta kommer jag sedan att jämföra och 
analysera med det material jag fått fram om just EU-skepticism. EU-skepticism behandlar frågor 
kring skepticism mot den Europeiska unionen som projekt, det vill säga vad unionen gör och hur 
den sköter sitt arbete. Denna misstro eller tvivel mot unionen har vuxit på senare år och är en av 
de delar denna uppsats till mångt och mycket bygger på.20 Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat 
förklarar termen såhär: 

 Euroscepticism is often used synonymously to define some kind of opposition, as a 
practical response to the development of the EU: “expressing the idea of a contingent 
or qualified opposition [to the] process of European integration”21 

Författaren tillägger också att EU-skepticismen rör sig över ett spektrum, från att vara något 
tveksam till EU till ett mer seriöst motstånd.22 Rodríguez-Aguilera de Prat berättar också om 
termerna ”EU-fobi” och ”EU-kritik” som viktiga delar av denna skepticism. Den första av de 
båda innebär ett mer bestämt motstånd där EU helt är förkastat och ses som ett hot mot staters 
suveränitet. De EU-kritiska, däremot, vill ha en större integration i unionen, men är kritiska mot 

                                                
18 EU-upplysningen, “EU:s makt varierar mellan olika politikområden”, (2014-04-03). 

19 Kerry E. Howell, “Developing Conceptualisations of Europeanization: Synthesising Methodological Approaches” 

ur Queen’s Papers on Europeanization, (Chelmsford, nr 3/2004). 

20 Ignacio Torreblanca, Leonard. 

21 Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, ”Euroscepticism, Europhobia and Eurocriticism: The radical parties of the 

Right and Left vis-à-vis the European Union”, i Euroclio, vol. 75 (Bryssel: 2013), s. 22. 

22 Rodríguez-Aguilera de Prat, s. 22. 
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hur denna process just nu sköts, vilket kan anses vara något tvetygigt. Författaren menar att den 
första av de båda är EU-skeptiker som är helt emot EU, medan den andra är EU-skeptiker som 
ändå är positiva.23 Vid engelska citat i denna text nyttjas termen ”euroskepticism” medan jag på 
svenska valt att använda ”EU-skepticism” som term. Detta har jag gjort för att förtydliga att det 
inte är ett motstånd mot främst valutan euro som skepticismen riktar sig. Min tolkning av termen 
EU-skepticism kommer huvudsakligen från det ovanstående citatet. Jag har valt att rikta min 
analys mot det som på något sätt kan ses som ett motstånd eller en tveksamhet mot EU som 
institution. 
 
För att kunna göra en så korrekt studie som möjligt är det fördelaktigt att vända sig till tidigare 
studier för att få inspiration och kunskap om det valda området. Eftersom EU-skepticism är ett 
relativt nytt begrepp är det tämligen lite forskning som ännu bedrivits på området. En av de 
avhandlingar jag inspirerats av till denna uppsats är Jonna Johanssons Learning To Be (come) A 
Good European.24 I denna avhandling har Johansson haft två huvudsakliga mål. Det första var att 
utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur europén blir konstruerad i de politiska 
dokument som formulerats i den Europeiska unionen i form av normer och idéer. Det andra var 
att studera hur högre utbildning kan ges samma betydelse på en EU-nivå som det ger på en 
nationell nivå i att skapa en nationell identitet. Jag har använt denna avhandling som en grund 
inför mitt eget arbete. Avhandlingen har också gett mig bra bakgrundsinformation om unionen 
som jag har kunnat utnyttja i mitt eget kunskapsinhämtande och för att skapa en egen förståelse. 
Med hjälp av detta material har jag också kunnat se hur diskursanalysen som metod använts i 
praktiken inom ett område som liknar mitt eget. Johanssons avhandling gav mig också inspiration 
inför min egen diskussion då jag kunnat implementera hennes tankar om identitet i den kontext 
jag själv lägger fram.  
 
Min studie har rört sig kring den relativa nutiden men för att kunna få en bra förståelse för 
termen och fenomenet har jag också ansett det vara viktigt att få en historisk kontext att sätta in 
detta i. Paul Taggarts och Aleks Szczerbiaks uppsats The Party Politics of Euroscepticism in EU 
Member and Candidate States25 är en del av den litteratur jag vänt mig till för detta sammanhang och 
för information. Eftersom materialet publicerades 2002 har jag inte sett det som en källa för hur 
den samtida europeiska politiska världen ser ut, däremot är dess kunskaper om ämnet värdefulla 
och möjliga att applicera på vårt nutida samhälle. Taggart och Szczerbiak diskuterar hur EU-
skepticismens framväxande mönster ser ut i flertalet europeiska länder och jämför sedan dessa 
med varandra. De tar också upp de olika former av EU-skepticism som är (var) aktuella och som 
nu kan passa in i dagens Europa. Eftersom jag inte fokuserat mitt arbete på en övergripande 
europeisk partipolitisk utläggning fokuserade jag istället på det som huvudsakligen var aktuellt för 
mitt ämnesområde, det vill säga författarnas tankar om just EU-skepticism. Jag ville ta reda på 
hur EU-skepticismen växer fram och hur detta går att applicera på just mina valda länder och 
samhällsförändringar. Författarna säger hur ”Euroscepticim is a near universal feature of the 
party systems of the member states […]”26. Detta påstående går också att koppla till hur politiken 
runt om i Europa ser ut idag och i mitt fall särskilt i Sverige och Storbritannien.  
 
För att vidare öka min förståelse för fenomenet EU-skepticism vände jag mig till Liesbet Hooghe 
och hennes artikel What Drives Euroskepticism? från 2007.27 Här tar Hooghe upp europeisk 

                                                
23 Rodríguez-Aguilera de Prat, s. 29, 126 f.  

24 Jonna Johansson, Learning To Be (come) A Good European, (Linköping, 2007). 

25 Paul Taggart, Aleks Szczerbiak, The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States, (Brighton, 2002). 

26 Taggart, Szczerbiak, s. 21 f.  

27 Liesbet Hooghe, “What Drives Euroskepticism?” i European Union Politics, SAGE Publications (UK and US: 2007), 

8 (1), pp.5-12. 
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integration och ideologi som en viktig faktor. Artikeln tar koncentrerat upp viktiga faktorer för 
just EU-skepticismens framgång. I denna uppsats var det ett av mina mål; att undersöka vad som 
driver denna skepticism framåt. Hur uppkommer detta och hur reproduceras det? Jag har i denna 
uppsats fokuserat på medias roll. Hooghe tar upp medias roll kortfattat då hon talar om hur 
europeisk integration blivit allt mer omstritt genom just media och dess bevakning28 och jag 
utvecklar hennes tankar senare i min text. Nya politiska klyftor som kommer i och med 
europeanisationen och medias reflektion av detta kan skapa nya klyftor och det är något jag tagit 
upp i min analys.   
 
I denna uppsats har en del av mitt fokus legat på de svenska och europeiska partiernas 
ståndpunkt när det kommer till EU. För detta har jag använt mig av redan nämnda Cesáreo 
Rodríguez-Aguilera de Prat och hans verk Euroscepticism, Europhobia and Eurocriticism. Arbetet som 
publicerades 2013 fokuserar på Europarlamentsvalet 2009 och de partier som då var aktuella. 
Något som jag haft nytta av är hans synvinkel på hur extremhögerns EU-skeptiska politik ser ut.29 
Detta material tar också upp extremvänstern som en jämförelse och detta är möjligtvis något jag 
har kunnat använda mig av i min jämförelse av Sverige och Storbritannien. Som komplement till 
de ovanstående källorna tar också Rodríguez-Aguilera de Prat upp faktorerna kring hur den 
framväxande EU-skepticismen fungerar och ser ut. Eftersom detta verk är jämförelsevis samtida 
fungerade det smidigt att överföra dessa tankar till mitt område. En av de intressanta vinklar 
författaren erbjuder är, som tidigare nämnt, de politiska åsikterna kring EU utifrån en höger-
vänster-skala. Detta har varit applicerbart till min studie och de kunskaper och resultat författaren 
redovisar har varit lämpliga att använda mig genomgående av. 

Avslutningsvis har jag använt mig av Ben Wellings English Nationalism and Euroscepticism: Losing the 
Peace.30 Wellings diskuterar hur den engelska nationalismen och EU-skepticismen har vuxit fram 
och hur den har sett ut genom den moderna historien. Wellings tar upp hur England sett på 
Europa i förhållande till deras egen nationella identitet vilket jag sett som ytterst passande för min 
egen analys. Författaren behandlar ämnen som nationalism och suveränitet tillsammans med EU-
skepticism och europeanisation. Detta var både en källa till historisk och samtida kontext ur ett 
engelskt perspektiv, men gav även viktig kunskap som gick att applicera på och jämföra med 
Sverige.  

I denna uppsats har jag också kortfattat dragit paralleller till det brittiska partiet UKIP och det 
svenska SD. Brittiska United Kingdom Independence Party leds av Nigel Farage och ett av deras 
politiska huvudmål är att få Storbritannien att gå ur den Europeiska unionen.31 Sverigedemokraterna 
som leds av Jimmie Åkesson har inte Sveriges utträde ur EU särskilt högt på agendan men vill 
ändå försöka hejda unionens inflytande över Sverige och ”motverka maktförskjutningen till 
Bryssel”.32 Sverige och Storbritannien har ofta haft liknande agendor inom EU och sökt stöd hos 
varandra vid politiska frågor33 men opinionen för en EU-kritisk agenda ser olika ut.34 Vid valet av 
den nya ordföranden för den Europeiska kommissionen, Jean Claude Juncker, sökte Cameron 
bland annat stöd hos Sverige för att hålla honom borta från posten.35 Sverige och Storbritannien 

                                                
28 Hoohge, s. 5. 

29 Rodríguez-Aguilera de Prat. 

30 Ben Wellings, “English nationalism and Eurosceptism: Losing the peace” i British identities since 177, vol. 1, (Bern 

2012). 

31 UKIP, UKIP 2015 Manifesto (2015). 

32 Sverigedemokraterna, Partiet för en EU-kritisk politik (2015). 

33 Sigrid Melchoir, “Bakslag för Cameron I Junkcer-bråk”, Europaportalen, (2014-06-17). 

34 European Comission, “Public opinion in the European union”, (2013-12). 

35 Melchoir. 
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är också två av de länder som inte deltar i valutaunionen euro och har delvis på grund av detta 
haft ett finansiellt samarbete i diverse olika frågor.36 Av denna anledning såg jag det som 
intressant att jämföra just dessa två länder. 

5. Metod och teori 

I denna kandidatuppsats har jag utgått ifrån en diskursiv analysmetod vilket kortfattat handlar om 
att analysera text och tal. Norman Fairclough berättar i Analysing Discourse om hur han ser 
diskursanalys som ett antagande att språk är en icke-reducerbar del av vårt sociala liv. På grund av 
detta måste språket också ges utrymme i samhällelig forskning.37 Diskursanalysen har många 
ansikten, betydelser och användningssätt för olika människor. Detta analyssätt har helt enkelt en 
mångvetenskaplig karaktär, vilket är viktigt att komma ihåg.38 Hos diskursanalysen finns det också 
ett flertal olika subgenrer att välja på vid valet av analysmetod. Olika teoretiker tillför olika 
aspekter till alternativen som liknar varandra men som ändå kan vara signifikant olika. För denna 
uppsats gjorde jag min avvägning utifrån vad det var jag ville ta reda på. Vissa av dessa genrer 
fokuserar mer på det språkliga i de texter som ska analyseras, det vill säga användandet av 
metaforer och grammatik.  
 
Det jag istället ville fokusera på vad det var texterna ville säga och vilka antaganden om samhället 
som kan fanns bakom vad som faktiskt yttrades. För att göra detta fokuserade jag på den av de 
genrer inom diskursanalysen som kallas kritisk diskursanalys, Critical Discourse Analysis, 
hädanefter kallat CDA. Denna metod koncentrerar sig på kontexten i vilken vissa uttalanden eller 
texter produceras. Diskurser påverkar processer som innefattar dessa, men processer påverkar 
också diskurser. Diskursanalysen visar vilka i samhället det är som har rätten och möjligheten att 
med auktoritet uttala sig.39 Detta är något jag ansåg vara fundamentalt att undersöka i min studie 
vilket visar på denna metods relevans i detta sammanhang. Den kritiska diskursanalysen kan alltså 
användas som ett instrument för att avslöja dolda maktstrukturer. Inom denna analysmetod talas 
det om tre olika dimensioner. Den första av dessa är den innehållsliga; vilken har att göra med 
vad som faktiskt sägs. Den andra tar upp i vilket sammanhang som texten producerats och 
framställts. Den tredje av dessa dimensioner behandlar hur det som framkommit sätts in i ett 
större socialt sammanhang.40  Det är främst det senare av dessa dimensioner som intresserade 
mig och som var aktuellt för min studie. Återigen vill jag påpeka diskursanalysens smått diffusa 
definiering. Det går inte att formulera en passande mall om hur analysen i en studie ska gå till41 
vilket lämnar metoden ganska öppen för modifikation och tolkning. Börjesson och Palmblad 
menar i inledningen till Diskursanalys i praktiken att forskaren inte alltid behöver ha en färdig 
design upplagd för sin studie.42 I denna studie valde jag att vara ganska öppen i min analysmetod 
får att kunna anpassa det något efter det material jag studerat och vad jag fått fram för resultat. 
 
Börjesson och Palmblad menar att språket konstruerar och befäster vår verklighet, det 
representerar vår värld. Vad är det egentligen som sägs? Vad är det som anses som sant i 

                                                
36 Nyhetsbyrån direkt, “EU trotsar Borg om kapitalkrav”, Dagens industri, (2011-05-26). 

37 Norman Fairclough, Analysing discourse: textual analysis for social research, (New York, 2003), s. 2. 

38 Göran Bergström, Kristina Boréus, ”Diskursanalys”, i Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, red. Göran Bergström, Kristina Boréus, (Lund, 2012), s. 355 

39 Bergström, Boréus, s. 356 ff. Se också Fairclough, s. 202 ff. 

40 Bergström, Boréus, s. 373 ff. 

Fairclough, s. 209 f. 

41 Bergström, Borés, s. 381. 

42 Mats Börjesson, Eva Palmblad, ”Introduktion”, i Diskursanalys i praktiken, red. Mats Börjesson & Eva Palmblad, 

(Malmö, 2007), s. 18. 
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sammanhanget?43  Dessa är några av de frågor jag ställt mig själv i denna studie. Hur konstrueras 
och berättas det om verkligheten och i vilka sammanhang kan detta se ut på olika sätt? Det 
material en forskare använder ska enligt Börjesson och Palmblad ge anspråk på att säga något om 
verkligheten.44 Språket som används ger alltså en bild av hur vår värld ser ut.  
 
Jørgensen och Phillips berättar vidare i Diskursanalys som teori och metod om hur detta analyssätt är 
ett sätt att analysera de olika mönster som språket konstruerar. CDA hjälper till att generera vår 
sociala värld som en del av ett större sammanhang och analysera det samma.45 Författarna menar 
att ”den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 
och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 
olika sammanhang”.46 Detta beskriver bra varför jag valde just denna metod. Jag använde mig av 
artiklar från både svenska och brittiska tidningar som publicerades den närmaste tiden innan 
Europaparlamentsvalet 2014 för att jämföra deras tankar och sätta in dessa i sammanhang. 
Genom att ha använt mig av CDA kunde jag studera vad det kan finnas för skillnader i artiklarna 
i förhållande till den politiska och samhälleliga kontext som finns i båda länderna. Där kunde jag 
också implementera olika tankar och teorier om EU-skepticism för att ytterligare bredda den 
kontext materialet framfördes och befann sig i. 
 
Den kritiska diskursanalysen betraktar diskurser på ett dialektiskt vis. Med detta menas att 
diskurser både konstituerar och låter sig konstitueras. På samma gång reflekterar diskursen sociala 
processer och strukturer.47 Detta såg jag som en viktig och intressant del i mitt arbete med 
analysen. Reproducerar media EU-skepticism eller skapas den där? Är det en bild av verkligheten 
eller är det något oberoende? CDA talar också om ideologiska effekter som handlar om hur 
diskursiva praktiker reproducerar de maktförhållanden som redan existerar och ojämlikheterna 
som där finns. Samtidigt anser sig dock CDA befinna sig på ”de undertryckta samhällsgruppernas 
sida”48 i sin utformning. CDA vill avslöja dessa ojämlika maktförhållanden för att sedan kunna 
förändra samhället.49 De maktfaktorer som analysmetoden tar upp ansåg jag vara lämpliga för 
min studie. Detta går att dra paralleller till växande EU-skepticism, främlingsfientlighet och den 
europeanisation som kan påstås pågå i Europa just nu, med just de maktförhållanden som 
analysen vill granska.  
 
Det finns många olika komplexa samhällsvetenskapliga definitioner av vad termen ”makt” 
innebär. Inom CDA finns det teorier kring makt och hegemoni som jag har valt att använda i 
denna studie. Utgångspunkten i detta är att diskurser och därmed språk har en stor makt i vårt 
samhälle i sociala sammanhang. Media, som förmedlar diskurser, har möjligheten att då också 
förmedla ideologier. Diskurser förmedlar strukturer och ett av CDA:s mål är att kritiskt granska 
detta och texternas produktion och organisation. För att ha kontroll över individer är det mest 
effektivt att vända sig till gruppattityder och dess ideologier, vilket kan ge media stor makt både 
genom implicita och explicita meddelanden.50 CDA menar också att diskurser kan ses som både 

                                                
43 Börjesson, Palmblad, s. 10 f. 

44 Börjesson, Palmblad, s. 17. 

45 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund 2000), s. 7. 

46 Jørgensen, Phillips, s. 66. Se också Fairclough, s. 205. 

47 Jørgensen, Phillips, s. 67 f.  

Fairclough, s. 205. 

48 Jørgensen, Phillips, s. 69 f. 

49 Jørgensen, Phillips, s. 70 

50Brett Dellinger, Critical Discourse Analysis, (1995). 
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ideologiska och hegemoniska, vilket kan ses som en ytterligare del av de analytiska ramarna.51 
Detta har jag senare i denna uppsats anpassat till mina fall av media som makthavare. Jag ville 
försöka se hur media utnyttjar sin diskursiva och ideologiska makt vad gäller just EU och EU:s 
befolkning (tidningarnas läsare). Sammanfattningsvis kallas denna del inom CDA för 
socialkonstruktivism, vilket alltså handlar om att samhället är socialt konstruerat. Denna teori inom 
CDA utgår ifrån att texter kan vara med och skapa förändringar. Dessa förändringar kan till 
exempel röra sig om nya kunskaper eller värderingar som texterna alltså är med och formar.  
Inom det konstruerande av samhället som socialkonstruktivismen tror på har just diskurser ofta 
en viktig roll. Diskurser kan alltså vara/är en viktig del i skapandet av vårt samhälle, och de 
maktstrukturer som följer med detta.52 
 
I CDA finns också en fokus på intertextualitet. Detta handlar om att texter bygger på andra texter, 
att rapporterade händelser bygger vidare på varandra, och att vi därför aldrig kan börja om från 
början utan att det fungerar som en kedja.53 Vad gäller materialet från media jag använt mig av 
såg jag detta som en intressant del av min analys. Varifrån kommer det som det skrivs om? Är det 
här återigen en fråga om reproduktion av vad som tidigare sagts? Här tar CDA också naturligt in 
en historisk faktor i metoden. Hur har det som skrivs ändrats genom tiden och hur har det 
utvecklats? I denna studie har jag dock inte att fört en specifikt tidsbaserad analytisk jämförelse, 
men det är en intressant faktor att ta med i den analys jag gjort. 
 
Jag började med att ställa några frågor till min text. Vad var texten del av för socialt sammanhang 
och hur refererades det till detta?54 För att genomföra analysen fanns många verktyg att bruka. Jag 
har i denna studie att fokusera på bland annat interaktionell kontroll, det vill säga hur förhållandet 
mellan talaren och publiken ser ut, och etos som handlar om identitetskonstruerande.55 Efter att 
denna del av analysen skett kopplade jag samman resultatet med de sociala praktiker och den 
kontext som finns. 
 
CDA har fått en del kritik som kan vara viktig att ta upp. En del av denna kritik grundar sig i det 
breda och smått diffusa som utgör analysmetoden. Det är till exempel relativt oklart om valfri 
teori kan användas i samband med metoden. Vidare kan det påstås att metoden mest bygger på 
textanalys och inte tar upp mottagarna och konsumtionen så pass mycket som det kan önskas, 
vilket dock beror på vilka frågor det är som ställs.56 Vad jag vill lyfta fram här är just metodens 
reflexivitet. Forskaren har själv en någorlunda möjlighet att utforma metoden på ett individuellt 
vis, vilket jag såg som en styrka. Den kan också hävdas att CDA handlar mer om tolkning än om 
analys57 per se, men även här såg jag detta som en individuell del av forskarens egen 
metodutformning. CDA är en utveckling av de teorier om makt som Michel Foucault skapade.  58  

                                                
51 Tony Rossi, Richard Tinning, Louise McCuaig, Karen Sirna & Lisa Hunter, “With the Best of Intentions: A 

Critical Discourse Analysis of Physical Education Curriculum Materials”, Journal of Teaching in Physical Education, 

(2009:28), s. 75-89. 

52 Fairclough, s. 8 f. 

53 Jørgensen, Phillips, s. 77. 

54 Fairclough, s. 191. 

55 Jørgensen, Phillips, s. 84. 

56 Jørgensen, Phillips, s. 93 f.  

57 David Machin, Andrea Mayr, How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction, (London, 2012), s. 208. 

58 Heywood, (2014) s. 17, 77.  

Richard A. Lynch, “Foucault’s theory of power”; i Michel Foucault: Key Concepts, red. Dianna Taylor (Durham, 2011), s. 
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I mina studier har jag dock valt att fokusera på denna utveckling genom Norman Faircloughs 
tankar om just CDA. 

6. Etik 

I denna uppsats har jag alltså använt mig av en diskursanalytisk metod på mina mediala texter. På 
grund av detta har jag inte haft något större behov av att göra etiska överväganden eftersom jag 
inte har använt mig av intervjuer eller annat insamlat material från informanter.59 De texter jag 
nyttjat är offentliga och öppna för alla att ta del av.60 Vad som kan vara viktigt att tillägga detta 
avsnitt är dock en reflektion kring forskarens roll i den diskursiva analysen. Inom CDA är det 
viktigt att komma ihåg att även forskaren har en reproducerande roll av diskurserna som studeras. 
Beroende på vad forskaren har för position kan verkligheten reflekteras på olika vis. På grund av 
detta bör också forskaren själv reflektera över hennes egen sociala position, menar Fairclough.61 I 
min analys har jag haft ett syfte att hitta mönster utifrån EU-skepticism och det är frågor om 
detta jag ställt min text. Jag har också haft som utgångspunkt att försöka vara ”genomskinlig” i 
förhållande till de diskurser jag analyserat. I den mån det har varit möjligt har jag försökt 
reflektera kring det som sagts i de texter jag använt på ett så rakt sätt som möjligt, för att sedan 
sätta in diskurserna i de sammanhang som varit relevanta. Mitt mål var att upptäcka det texterna 
säger och vad det som sagts har för betydelse. Genom mitt val av ämnet till denna studie utifrån 
mina intressen har jag redan haft en viss förståelse för ämnet innan jag angripit mig min analys. 
Jag har alltså dock försökt att kritiskt bemöta det som framkommit i diskurserna och inte låta min 
förförståelse vara ett hinder. Eftersom jag tidigare inte reflekterat mer ingående och analyserande 
över medias politiska hemvist i förhållande till deras bevakning har jag ansett det på så sätt vara 
möjligt för mig att ha en viss distans till de diskurser jag studerat. Som forskare har det dock varit 
viktigt att vara medveten om att språket, som jag tidigare nämnt, formar vår förståelse. Jag är som 
forskare alltså redan påverkad av de diskurser som redan finns om och kring EU. Som jag har 
förklarat i detta stycke upplever jag emellertid att jag ändå försökt hålla en distans och ett kritiskt 
bemötande till mitt insamlade material. Här nedan påbörjas analysen av detta. 

7. Analys  

Som jag nämnde under metoddelen ovan har jag fokuserat min diskursanalys på det som gömmer 
sig bakom texten och vad det är den faktiskt säger, alltså inte på rent grammatiska frågor. Mitt 
användande av CDA i denna studie fokuserades på kontexten av texterna och dess koppling till 
makt. De utvalda ledarartiklarna till denna studie gör alla anspråk på att säga någonting om den 
värld vi lever i. CDA vill avslöja de maktstrukturer som gömmer sig bakom detta. Vad är det som 
sägs, i vilket sammanhang sägs det och hur sätts det in i ett större sammanhang? Vad är det som 
anses som sant och riktigt? Jag har också valt att föra en kortfattad diskussion om texternas 
intertextualitet och hur förhållandet mellan talaren och publiken ser ut. Hur skapar tidningarna en 
identitet hos läsaren? I min analys har jag valt att inte tillägga en historisk parameter på grund av 
utrymmet men detta kan vara värt att studera vidare i framtida arbeten. 

7.1 Svensk media och samsyn 

Den första uppenbara gemensamma nämnaren i de tre svenska artiklarna var deras genomgående 
uppmaning till demokratiskt politiskt deltagande; det vill säga uppmaningar om att faktiskt gå och 
rösta i valet. Den första av de tre ledarartiklarna kommer från Svenska Dagbladets politiske 
chefredaktör Tove Lifvendahl.  I hennes krönika ”Det är din plikt att rösta i dag” är det just detta 

                                                
59 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (1990). 

60 The Financial Times har en betaltjänst för att få full tillgång till deras online-material. 

61 Fairclough, s. 206, 210. 
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hon uppmanar till.62 Lifvendahl börjar med en kort historisk återblick tillbaka till när vi i Sverige 
gick med i EU 1994 och hur hon själv både varit och fortfarande är för ett medlemskap. 

EU-samarbetet är precis som den svenska statsapparaten ingen uppvisning i 
perfektion. Det finns goda och svaga delar.63  

Lifvendahl pekar på det tvåsidiga mynt unionen kan ses som. Oavsett åt vilket håll unionen 
kommer att utvecklas, menar Lifvendahl, kommer utgången i valet att påverka läsaren och 
Sverige i stort. Hon fortsätter med att lägga upp för hur hon själv anser att unionen skulle kunna 
fungera på bästa sätt. Med realister istället för ”önsketänkare”, med försvarsfrågor högre upp på 
agendan och med en underlättad rörlighet utvecklas EU åt rätt håll. Författaren välkomnar också 
en ytterligare utvidgning av unionen där fler medlemsländer får plats. I den här krönikan 
representerar författaren Svenska Dagbladets åsikter och försöker med hjälp av ett flertal punkter 
grundläggande argumentera för att läsaren ska utnyttja sin demokratiska rätt och rösta i 
Europaparlamentsvalet 2014. Trots att det är möjligt att skönja politisk hemvist och politiska 
åsikter i dessa punkter är krönikans mål att engagera och debattera, vill jag mena. ”Det är förstås 
ditt beslut vad och vem du ska rösta på”64 förklarar Lifvendahl, men förklarar ändå hur hon 
resonerat och alla de politiska delar som hör till. Författarens mål är inte att vara journalistiskt 
objektiv, detta är inte syftet med en ledare, utan att intressera läsaren för de konsekvenser ett 
icke-deltagande i valet innebär.  
 
Hon är uppriktig med de positiva och negativa faktorer EU-samarbetet innebär, men är ändå 
generellt uppmuntrande inför vad unionen gör. Tidningen använder här sin makt som 
opinionsbildare, för att dra paralleller till CDA:s tankar. Samtidigt som författaren huvudsakligen 
för fram argument till varför det är viktigt att rösta, använder hon också sitt utrymme till att lägga 
fram sina egna politiska åsikter. Även om hon inte uttryckligen skriver vilket parti hon själv väljer 
att lägga sin röst på är det möjligt att som läsare dra egna slutsatser kring vilket parti eller vilken 
sida på det politiska spektrumet hon anser det är bäst att rösta på. 
 
Chefredaktören för Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, fortsätter till en början på samma spår 
vad gäller EU-kritik: 

EU-systemet har sina uppenbara brister. Men att inte rösta är att ge bort sin röst till 
någon annan.65 

Wolodarskis historiska återblick är något mer omfattande än Lifvendahls. Här förklarar han hur 
”valutgången lika gärna kunnat bli ett nej”66 i valet om medlemskap 1994. Opinionen, menar 
Wolodarski, var osäker på hur den svenska välfärden skulle komma att påverkas vid ett inträde i 
unionen. Under Sveriges tid i unionen har åsikterna om unionen svängt i takt med 
samhällsförändringar, förklarar Wolodarski. Författaren gör här en tydlig historisk återkoppling 
vad gäller EU-samarbetet för Sveriges del. Det historiska sammanhanget inför 
Europaparlamentsvalet läggs fram för att läsaren ska få en kontext att basera sin röst på, tolkar 
jag det som. Författaren sätter in vårt samhälle i ett historiskt sammanhang för att motivera sin 
text och sin vilja att få ett högt valdeltagande där rösterna inte läggs på vad han kan anse vara 
”fel” parti. Här vill jag åter koppla CDA:s teorier om maktstrukturer. Författaren gör en historisk 
återblick för att ge sina tankar om det kommande valet legitimitet hos läsarna. Genom att göra på 

                                                
62 Tove Lifvendahl, ”Det är din plikt att rösta i dag”, Svenska Dagbladet, (2014-05-25). 

63 Lifvendahl, SvD. 

64 Lifvendahl, SvD. 

65 Peter Wolodarski, ”Peter Wolodarski: Håll extremisterna stången i dag”, Dagens Nyheter, (2014-05-25). 

66 Wolodarski, DN. 
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detta vis skapar författaren makten att bygga en opinion baserat på hans åsikter och yttranden.    
2008 års finanskris vars effekter fortfarande är tydliga runt om i Europa gav stödet för unionen 
en törn, fortsätter Wolodarski. ”EU-samarbetet har återigen blivit en spottkopp”67 berättar han. 

EU är som en allmänning: alla har glädje av den, men få ser till att vårda den. Ofta är 
kritiken mot unionen onyanserad och orättvis.68 

Trots detta menar dock Wolodarski att EU:s politiska ledare fortfarande har ett stort ansvar för 
efterdyningarna av den finansiella krisen. Deras agerande i samband med detta är ansvariga för 
hur EU som samhälle ser ut idag, med den arbetslöshet och osäkerhet som råder samt det låga 
stöd för unionen som just nu finns. Wolodarski förklarar hur människor har fått det sämre i 
unionen, och i Sverige, och att våra traditionella partier inte tillhandahåller oss en förnuftig och 
accepterad lösning på problemen. Inför valet poängterar han dock vikten av att hålla extremister 
borta från en möjlig maktposition. ”Det finns många goda skäl att rösta. Att hålla extremisten 
stången är ett av de viktigaste” anser Wolodarski. Samtidigt som detta val har sina ”brister och 
potentiella risker” förklarar han att det ändå är av yttersta vikt att faktiskt rösta och en möjlighet 
att visa det som är bra med EU – nämligen det fredliga samarbetets förtjänster.  
 
Aftonbladets politiske chefredaktör Karin Pettersson är så smått inne på samma diskussion i sin 
ledarkrönika ”Rösta för ett land att vara stolt över”.69 Pettersson börjar direkt med att dra 
paralleller till andra EU-medlemsländers valrörelser inför Europaparlamentsvalet 2014. Istället för 
att göra en historisk återkoppling som Wolodarski väljer här författaren att sätta in den svenska 
situationen i ett internationellt sammanhang för att skapa förståelse hos läsaren, tolkar jag det 
som. Pettersson hävdar att det i dessa andra länder finns tydliga främlingsfientliga inslag i 
valrörelsen. I Sverige har det dock vuxit fram en motståndsrörelse. 

En antirasistisk folkrörelse håller på att växa fram. Den får kraft från människors 
vardagliga anständighet.70 

Pettersson menar att vi behöver fördjupa det samhälleliga samtalet om EU:s institutioner och 
politik, men samtidigt är detta inte hennes mål i artikeln. Som vi också sett i de ovanstående 
ledarna skriver även Petterson om vikten av att deltaga och rösta i valet. Enligt Pettersson måste 
vi bemöta den rasism och populism som växer i Europa och detta kan vi göra genom att rösta, på 
vad hon kan anse vara rätt parti, i Europaparlamentsvalet. Temat i denna ledare är alltså, ungefär 
som i de ovanstående av Peter Wolodarski & Tove Lifendahl, att rösta. Denna röst ska, enligt 
Pettersson, gå till de partier som är för öppenhet och mot högerextrema krafter. 

7.1.1 Valdeltagande och opinionsskapande 

I de ovanstående svenska artiklar som valdes ut för denna studie finns det ett flertal gemensamma 
nämnare. Som nämndes i början av detta avsnitt fokuserar alla artiklar på det faktiska deltagandet 
i Europaparlamentsvalet, det vill säga vikten att medborgarna och ledarnas läsare går och röstar. I 
Europaparlamentsvalet 2009 hade Sverige ett valdeltagande på 45,53%.71 Genom att läsa dessa 
delvis slumpmässigt utvalda artiklar ser vi att detta valresultat inte var tillfredsställande för 
mediekåren. I Riksdagsvalet 2010 uppnådde valdeltagandet till 84,63%72 vilket visar på en tydlig 
skillnad. Kan det vara så att media tar på sig en roll som en uppmuntrande källa till politiskt 
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deltagande? De ovanstående artiklarna som kommer från tidningar med olika politiska hemvister 
visar på ett positivt svar på den frågan. Trots de olika hemvisterna tidningarna har enades de alla 
om att valdeltagandet är bland den viktigaste frågan samt möjligheten att blockera extrema 
krafter.  
 
Jag tolkar artiklarnas utpekande av extrema krafter som att de, i alla fall huvudsakligen, kommer 
från den högra sidan av den politiska skalan. De ovanstående artiklarna väljer alla att sätta in sin 
text och sina åsikter i olika kontexter och sammanhang. Detta menar jag är ett sätt för dem att 
skapa opinion och legitimera sin makt. Genom att göra detta kan de konstruera en bild av vad de 
anser vara förnuftigt och sedan överföra detta på sina läsare. Tidningarna vill utbilda sina läsare 
utifrån den kunskap de anser vara den rätta, påstår jag. Jag tolkar att de ovanstående artiklarnas 
huvudsakliga agenda är en vilja att få läsarna att rösta, framförallt på icke-extrema partier. För att 
återkoppla till CDA menar jag att de använder sin makt till att skapa ett högre valdeltagande som 
går i den riktning de själva önskar. Förhållandet till läsaren kan nästan beskrivas som ett 
uppfostrande sådant. Tidningarna tar sig auktoriteten att uttala sig om händelser och menar att 
deras åsikter som ledarna ska framföra är de enda ”rätta”. Samtidigt som valdeltagandet är 
prioriterat i artiklarna reproducerar de också kritiska tankar om unionen, en sorts EU-skepticism. 
De är skeptiska, men samtidigt som skepticismen behandlas kortfattat läggs den åt sidan i 
förhållande till valdeltagandet. Tidningarna sätter in valet i olika kontexter för att motivera sina 
åsikter, något även CDA tar upp. 
 
Genom att nu kolla på det valresultat som Europaparlamentsvalet 2014 presenterade i Sverige ser 
jag att deltagandet nu landande på 51,07%vilket betyder att det skett en viss ökning från 2009.  73  
Kan media ha haft en roll i detta? För att kunna undersöka detta närmare skulle en tidsmässig 
jämförelse behöva ske för att kunna jämföra hur valdeltagandet varierat under årens gång, vilket 
skulle vara intressant för kommande studier. I denna uppsats fokuserar jag dock på en statsmässig 
jämförelse vilket leder oss in på hur Storbritanniens media ställt sig till Europaparlamentsvalet. 

7.2 Brittisk media och konflikt 

The Daily Telegraphs ledare är signaturlösa vilket betyder att det som uttrycks i dessa står för den 
åsikt tidningen generellt har och inte för en specifik individ. Den krönika som valts ut från denna 
tidning är ett undantag för den tidsmässiga avgränsning jag gjort och som de andra ledarna följer. 
I detta fall publicerades texten 22/6 2014 vilket är ungefär en månad efter 
Europaparlamentsvalet. Trots detta fann jag att artikeln var lämplig för mitt område. Något som 
också måste tas med in i diskussionen är att The Daily Telegraph inte hade någon mer passande 
huvudledare om mitt område inom det tidsspann jag tidigare satt upp.  Tidningens artikel ”Defeat 
for Cameron will be a slight to the country” behandlar det då aktuella valet av den Europeiska 
kommissionens ordförande Jean Claude Juncker.74 The Daily Telegraph är tydlig med vad de 
tycker om den möjliga nya ledaren Juncker: 

Mr Cameron had hoped for support from other EU leaders, notably Angela Merkel of 
Germany, in trying to block Mr Juncker, who represents all the worst aspects of Euro-
federalism that the UK has opposed for years.75 

Vad vi ser ovan är, om inte ett ställningstagande mot hela EU, så ett ställningstagande mot sättet 
som EU sköts och fungerar. Detta är tydlig EU-skepticism och motiveras med hur tidningen 
framställer kontexten i vilken texten befinner sig. Juncker företräder en riktning och utveckling 
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för EU som tidningen inte är positiv till. Enligt The Daily Telegraph stöder alltså Juncker en 
federalism som Storbritannien motsatt sig en lång tid. Just detta, fortsätter tidningen, driver 
väljare till och höjer stödet för anti-EU-partier. Om Juncker skulle vinna skulle det vara en 
negativ utveckling för både David Cameron och för hela Storbritannien. ”Hardly any EU leader 
has a good word to say about Mr Juncker”76 menar The Daily Telegraph och fortsätter med att 
ifrågasätta Storbritanniens plats i unionen:  

If Britain cannot stop a man who few think is any good from taking over at the helm 
of Europe’s bureaucracy what realistic chances are there of renegotiating this country’s 
position in the EU ahead of a possible in/out referendum in 2017?77 

I det tal som ledaren till viss del refererar till är något som tas upp av premiärminister David 
Cameron. Hans önskan är att omförhandla Storbritanniens medlemskap i EU vilket är det 
tidningen här ifrågasätter. Vad finns det realistiska för chanser att omförhandla medlemskapet när 
Storbritannien inte kan stoppa Juncker från ordförandeposten? Detta kan tolkas både som en 
kritik mot EU men även mot Cameron. Det kan vara ett tvivlande på hans förmåga och makt, 
eller ett bevis på att Storbritannien inte har i unionen att göra. Agendan denna ledare har vill jag 
påstå är mångfaldig. Samtidigt som ett tydligt motstånd mot unionen läggs fram tvivlas det också 
på premiärministern. Eftersom valet vid denna tidpunkt redan genomförts är det inte opinionen 
inför det som tidningen riktar sig. Istället vill jag mena att artikeln ifrågasätter den nuvarande 
situationen för att skapa en opinion inför en möjlig framtida folkomröstning om landets 
medlemskap i EU. Jag tolkar det som att artikeln menar att staten inte kan sköta sitt jobb, baserat 
på vad resultatet blir i fråga om den nya EU-kommissionens ordförande. Om det blir ett negativt 
resultat, enligt tidningen, kan det anses vara ett bevis på att Storbritannien inte har någon egentlig 
makt i unionen och därför snarast bör dra sig ur, tolkar jag det som.  
 
Tidningen fortsätter med att det helt enkelt inte finns en chans att omförhandla några av de 
kärnprinciper EU har, och att valet av Juncker visar på att unionen är på väg åt en riktning 
tidningen inte önskar. ”Britain’s next Brussels commissioner needs to be a strong Euro-sceptic 
figure able to challenge these tendencies […] it is becoming increasingly clear that they do not 
care what we think (Europe’s leaders)”78 förklarar tidningen. Den önskar alltså en EU-skeptisk 
representant för Storbritannien i Europaparlamentet eftersom de övriga europeiska ledarna ”inte 
bryr sig om vad vi tycker”. En tolkning av detta skulle kunna vara att tidningen, i detta fall, inte 
känner att de fått sin (Storbritanniens) röst hörd i unionen, eller att landets makt helt enkelt är för 
liten i detta sammanhang. Tidningen använder denna EU-skeptiska kontext i hopp om att 
påverka sina läsare. Här går det också att koppla texten till frågor om media reflekterar eller 
skapar verkligheten. Är det så att de överdriver situationen för att sedan kunna bygga vidare på 
det och på så sätt skapa en EU-skeptisk verklighet som kanske tidigare inte funnits, eller skriver 
de om vad läsarna och folket själva tycker? 
 
Till skillnad från den ovanstående artikeln börjar The Guardian direkt med att visa sitt stöd för 
Storbritanniens medlemskap i EU: 

This newspaper is committed to Britain being part of Europe and against parties that 
want to pull up the drawbridge.79 
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Tidningen fortsätter sedan med att förklara hur viktigt det kommande Europaparlamentsvalet är. 
Efter tider i EU av bankmisslyckanden och skuldkriser då medlemsländer tvingats och tvingas 
genomgå långvariga åtstramningsprogram är det ett av de viktigaste valen. Dessa 
åtstramningsprogram har varit nödvändiga men påverkat invånarna i EU mycket, menar 
tidningen. Många anser att levnadsstandarder sänkts och ifrågasätter därmed EU:s existerande 
eller ickeexisterande välfärdspolitik. Fientligheten mot EU har också ökat i och med de 
”migrationsspänningar” som uppkommit och krisen i Ukraina har visat på EU:s begränsade 
inflytande både i och utanför unionen. Detta är några av anledningarna till valets viktiga 
betydelse, menar The Guardian. Valet påverkar Storbritanniens framtid och hur folket röstar har 
konsekvenser. Tidningen fortsätter med att berätta hur Europas politiker och deras 
ansträngningar har blivit ignorerade i Storbritannien. Denna elit har försökt ta kontakt med 
allmänheten, men uppfattas rättmätigt som en del av problemet. 

The problem is that the elite debate excludes growing numbers who want far less 
power at the centre (or none at all), and overlooks the 70% or so of the population in 
many countries […] who do not want more power at the centre and who favour 
significant reform of the EU.80    

The Guardian målar upp en bild av ett oengagerat Storbritannien där ”europeiskheten” varit 
minimal och valkampanjerna varit triviala. ”Coverage has focused to a grotesque degree on UKIP 
and Nigel Farage” 81, menar The Guardian, samtidigt som parlamentet sett 
Europaparlamentsvalet enbart som glorifierad form av opinionsundersökning eller som ett genrep 
inför de nationella valen. Ja, de nationella valen är viktiga, menar tidningen, men så är ock de 
europeiska valen. För det första är det viktigt att folk verkligen röstar. ”Europe’s future is too 
important for a low UK turnout like the 35 % last time”82, det är viktigt att forma framtiden 
vilket kan göras via Europaparlamentsvalet. Återigen förklaras tidningens åsiktsposition. De vill 
att Storbritannien ska vara en del av Europa och en reformprocess vilket betyder att rösta på 
internationalistpartier som är positivt engagerade i EU och bestämt mot partier som UKIP som 
vill dra sig ur EU och europeiskt samarbete.  

Our generation has a big responsibility. We need to put as much effort into sticking 
together as the other side does into separatism and isolationism.83 

Till skillnad från min tolkning av The Daily Telegraph:s artikel menar jag att The Guardian tydligt 
vill försvara medlemskapet i EU genom att till viss del anklaga befolkningen och de nationella 
politikerna för brist på engagemang. De använder sin journalistiska makt till att uppmana läsarna 
att förstå och respektera de europeiska politikernas bekymmer genom att sätta in den nuvarande 
situationen i ett större sammanhang. De förklarar hur vissa kan ha fått en sämre levnadsstandard, 
men motiverar det med att förklara hur problematiskt det varit för EU under en tid. Det kan vara 
riktigt att politikerna inte gjort det bästa möjliga jobbet, i tidningens ögon, men jag tolkar det 
ändå som att de vädjar läsarna till att ge medlemskapet en till chans genom att utnyttja sin röst. 
Precis som de svenska tidningarna fokuserar The Guardian på sin makt att uppmuntra läsarna till 
att delta i valet genom att rösta. 
  
Vad vi ser ovan är, precis som hos de svenska tidningarna, ett tydligt framhävande av vikten av 
att folket går och röstar. Till skillnad från The Daily Telegraph tar också The Guardian ett klart 
ställningstagande för ett brittiskt samarbete inom EU, de menar att vi är ”bättre tillsammans” och 
har alltså på så sätt en annan CDA-kontext än vad exempelvis The Daily Telegraph målade upp. 
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Samtidigt tar de kortfattat upp de negativa faktorer EU bidrar med som spelar in i opinionens 
beslut inför valet. EU må inte fungera precis så som tidningen, i detta fall, vill men det är viktigt 
att komma ihåg att Europa har gått igenom en svår tid i och med finanskrisen. Jag tolkar 
tidningen som att väljarna måste försöka se bortom detta och försöka se en större helhetsbild för 
att kunna fatta ett informerat beslut. På ett sätt har de nästan en anklagande ton mot hur 
oengagerat landet varit inför valet men menar också att EU och Storbritanniens ledare måste 
lyssna på den del av folket som inte vill se en större centralisering av EU:s makt, utan snarare 
tvärtom. The Guardian tar sig auktoriteten till att stå för denna information och hjälpa dess 
läsare. Istället för att reproducera en bild av klar EU-skepticism tolkar jag det som att de vill 
förmedla en mer positiv bild av unionen och Storbritanniens medlemskap, möjligen med en del 
EU-kritik.  
 
The Financial Times signaturlösa huvudledare representerar precis som de ovanstående brittiska 
tidningarna tidningens generella politiska ställning. Den utvalda artikeln från The Financial Times 
View behandlar frågor kring populistiska partiers framgång i Europa.84 Tidningen börjar direkt 
med att förklara hur de populistiska partierna i Europa kommer att tjäna på det förväntade låga 
valdeltagandet i Europaparlamentsvalet. Financial Times berättar om hur det egentligen inte finns 
några bevis för att det finns en gemensam europeisk opinion bland väljarna, och att dessa istället 
röstar utifrån nationella och inrikespolitiska frågor istället för direkt EU-relaterade sådana. 

Unconventional political movements have often benefited from protest votes cast by 
citizens who, in national elections, drift back to the mainstream parties.85 

Här tar alltså tidningen upp proteströster som en del av förklaringen till varför populistpartier kan 
få framgång. Höger-, vänster- och anti-EU-partier kommer, enligt tidningen, att nå bra resultat i 
valet men på grund av deras oförmåga att komma överens kommer deras inflytande i 
Europaparlamentet att vara begränsat. Däremot kommer dessa partier, om det nu kommer att gå 
bra för dem, att influera den inrikespolitiska debatten på ett ohälsosamt vis. Detta klara 
ställningstagande av tidningen fortsätter i nedanstående citat: 

[…] Europe’s mainstream politicians must resist the temptation to borrow the 
populists’ clothes in a bid for public support.86  

Tidningen menar alltså att Europas mittenpartipolitiker måste försöka undvika att ”röstfiska” 
genom att ta vissa åsikter från dessa ”extrema” partier, åsikter de egentligen kanske inte står för, 
för att på så sätt också ta över deras väljare. Finanskrisen 2008 visade väljarna att allt som händer 
i EU också påverkar alla länder däri, så väl de länder som är med i eurozonen som de som står 
utanför. The Financial Times menar att de som röstar på dessa populistiska partier gör så på 
grund av att EU och de konventionella partierna ”have made a mess of almost everything they 
have touched”87, detta samtidigt som de ovan säger att väljarna egentligen mest bryr sig om 
inrikespolitiska frågor . Populiströsterna kommer att väga extra tungt om valdeltagandet fortsätter 
att vara lågt, vilket inte gör något positivt för EU:s respekt, fortsätter de. Samtidigt som tidningen 
nästan har en mästrande ton påpekar den att väljarna inte är så dumma som politikerna kanske 
tror. Om valdeltagandet blir lågt kommer det att vara på grund av det legitima skälet att väljarna 
vet om att EU:s lagstiftande inte kommer att spela en särskilt stor roll i att rädda kontinenten ur 
de ekonomiska problemen. Lösningarna på dessa problem, menar tidningen, sker istället på 
nationell nivå. Återigen tar The Financial Times alltså upp förhållandet mellan staterna och EU 
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och deras befolkning, och återigen är det relativt tvetydigt, upplever jag, vad tidningen egentligen 
menar. De fortsätter sedan med att trycka på hur Europaparlamentet inte kan föreslå lagar och 
saknar makt. 

For all these reasons, turnout this week will be lower than in national elections and the 
populists will do correspondingly better. This is no cause for panic – but it should 
spur national governments to promote economic recovery and to improve the EU:s 
efficiency.88  

Genomgående i denna artikel lägger tidningen ansvaret på politikerna, både i och utanför EU. Till 
skillnad från de svenska ovanstående artiklarna går ledaren inte ut på att uppmana läsarna till att 
delta i valet. Istället talar de om ”fakta”, hur situationen ser ut ”objektivt” i Europa. Samtidigt 
använder de detta för att motivera och uppmuntra staterna och EU att förbättra sin verksamhet, 
som vi kan se i det sista citatet ovan. Även om tidningen inte explicit skriver om reformer inom 
unionen, som vi kan se i några av de andra ovanstående artiklarna, är det ändå underförstått. De 
vill att EU:s effektivitet ska förbättras och att den möjliga framgången för populisterna ska 
motivera nationella parlament att göra verklighet av detta. Jag upplever The Financial Times 
ledare något diffus och mångtydig. Tidningen har flera olika skäl och tankar som blandas och har 
inte en lika tydlig ställning i frågor om EU och om de skeptiska eller inte som de andra 
ledarartiklarna har. Vissa delar av artikeln tyder på en kritisk hållning mot unionen, samtidigt som 
de är emot de anti-EU-krafter som konkurrerar med de etablerade politiska partierna.    

7.2.1 Valdeltagande och bevakning 

I valet 2014 slutade valdeltagandet i Storbritannien på 35,6% vilket visade på en liten uppgång 
från resultatet i valet 2009 som landande på 34,7%. Detta är dock under det europeiska 
genomsnittet som 2014 låg på 42,61 och under det svenska resultatet som landande på 51,07%.89 
Intressant är att här dra paralleller till tidningarnas bevakning. I min eftersökning efter lämpliga 
artiklar fann jag ett flertal att välja emellan när det gäller de svenska tidningarna. Bevakningen såg 
ut att vara relativt omfattande och fokus låg till stor del på att uppmuntra läsarna att rösta. Dessa 
röstval skulle underbyggas på att rösta mot något och inte direkt för något. I detta fall utgick 
många av artiklarna, och även de utvalda som genomgåtts ovan, på att uppmuntra läsarna att 
rösta mot extrema krafter, framförallt de högerextrema som nått framgång runt om på 
kontinenten.  
 
Bland de brittiska tidningarna var sortimentet av artiklar desto snävare. Rent mängdmässigt fanns 
det färre ledarartiklar att välja på som tog upp Europaparlamentsvalet, erfar jag. De som 
behandlade valet i någon mån tog ofta upp EU:s misslyckande och dess ansvar för väljarna väljer 
anti-EU-partier. Konservativa The Daily Telegraph skrev om Storbritanniens maktlöshet i 
samarbetet, The Fianancial Times skrev om ansvaret EU:s politiker har och The Guardian 
fokuserade mycket på valdeltagandet. Av dessa tidningar berättade The Guardian också om de 
nationella mediernas och de nationella politikernas roll i detta. Uppmärksamheten har varit för 
låg både från media och från politiker vilket leder till ett icke-engagemang också hos 
befolkningen.  De menade också att fokus till en ”grotesk nivå” legat kring UKIP och deras 
ledare Nigel Farage. Medan de två andra tidningarna till viss del anklagar EU för krisen som just 
nu råder i Europa och påpekar deras ansvar inför den försvarar istället The Guardian unionen. 
De positiva delar unionen bidragit med menar tidningen har ignorerats i landet. Generellt i dessa 
tidningar uppfattar jag att det till en viss grad råder en saklig stämning. Två av tre tidningar nästan 
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accepterar det troliga låga valdeltagandet medan The Guardian istället gör vad de kan för att 
engagera folket att utnyttja sin demokratiska makt och rösta. 
 
Detta går att jämföra med de svenska tidningarna. Hos dessa låg fokus framförallt på att 
uppmuntra och engagera läsarna till att rösta. Denna fokus valdes istället för att i första hand 
analysera hur EU skött sitt jobb. I de tre svenska artiklarna togs EU:s roll och framtida reformer 
för att förbättra samarbetet upp mer sparsamt, även om detta också fanns med i diskussionen. 
Istället riktades blicken framförallt mot de växande högerextrema krafterna som växer fram och 
hur dessa skulle bekämpas genom valdeltagande. Att folk drivits till att rösta på dessa partier 
legitimerades inte, som de till viss del gör i de brittiska artiklarna, av hur EU agerat. Istället vänder 
sig tidningarna till folkets ”skyldighet” att rösta och ”anständighet” i att inte rösta på dessa 
partier. Ledarna erkänner att EU har ett ansvar i den kris kontinenten nu befinner sig i men 
menar att ett valdeltagande är fundamentalt för att kunna reformera unionen till något som är 
mer framgångsrikt än det vi har idag. Två av tidningarna, The Guardian och Aftonbladet, tog upp 
specifika partier och partiledare för att illustrera något jag väljer att tolka som ”fel väg” att gå i 
valet; Storbritanniens UKIP och Nigel Farage och Sveriges SD och Jimmie Åkesson. The 
Guardian gav flera röstningsalternativ alla med basen att de var ”internationalistpartier” och 
därmed positiva till EU. The Daily Telegraph uttalade klart att de önskade ha en EU-skeptisk 
brittisk EU-kommissionär medan The Financial Times var relativt diffusa med deras önskemål. 
Frågorna kring detta kan också utvecklas vidare genom att diskutera hur medierna egentligen kan 
påverka opinionen genom sina skrifter.  
 
Allt detta visar på att det både finns skillnader mellan ländernas medier och även mellan de 
inhemska medierna. Hur relateras detta då till EU-skepticism? Av de sex utvalda artiklarna var det 
endast en tidning som nämnde begreppet EU-skepticism; The Daily Telegraph. Av de andra 
tolkar jag detta begrepp mer som något som står mellan raderna. De andra artiklarna pratar om 
anti-EU-partier, isolationism och populism. Dessa tre anser jag kan rymmas under rubriken EU-
skepticism, även om uttrycket inte används explicit. Egentligen handlar alla dessa artiklar i olika 
utsträckning om skepticism mot EU och den växande fientligheten mot unionen och hur den 
styrs. Framförallt i de svenska artiklarna diskuteras hur extrempartier, som allt som oftast är EU-
skeptiska, ska hållas borta från parlamentet genom aktivt och medvetet röstande av befolkningen.   

8. Diskussion 

Frågan som jag nu ställer mig är vad denna EU-skepticism har för egentlig betydelse? Taggart och 
Szczerbiak menar att skepticismen har direkta konsekvenser för EU-projektets legitimitet. När en 
växande och stor del av befolkningen inte stöder projektet till fullo skapar det både klyftor och 
växande misstro.90 En undersökning från Eurobarometer visade att 57 % av EU:s befolkning inte 
litade på EU som institution. Denna landsövergripande siffra var 62 % i Sverige91 och 69 % i 
Storbritannien.92  En del av denna misstro kan driva väljare till så kallade proteströster. När 
väljarna väljer att rösta på ett visst parti för att straffa eller visa de etablerade partierna sitt 
missnöje kallas detta för att proteströsta, det är helt enkelt en protest mot etablissemanget och 
det politiska styret. Väljaren väljer ofta att rösta på icke-traditionella partier som kanske 
egentligen inte speglar väljarens egentliga genuina åsikter.93 Kanske är det detta vi sett i och med 
framgången för de europeiska högerextrema partierna. För att visa att väljarna inte är nöjda med 
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hur livet och deras levnadsstandard för dem blivit sedan den finansiella krisen kan det alltså vara 
så att de väljer att proteströsta fram andra partier, som visar en annan bild av hur samhället kan se 
ut, tänker jag. Som jag analyserat och sett framförallt i de svenska artiklarna finns dock en bild av 
ett motstånd mot just detta. Det är inte anledningarna bakom ett möjligt proteströstande 
tidningarna opponerar, utan snarare väljarnas möjliga högerextrema val.  
 
Ytterligare en aspekt i denna diskussion som kan vara av vikt att framföra är de båda ländernas 
olika nationella valsystem. Sverige har ett proportionellt valsystem vilket betyder att mandaten 
fördelas i förhållande till det antal röster partiet får i valet. 10 % av rösterna ger alltså 10 % av 
mandaten.94 I Storbritannien har de dock ett valsystem som handlar om majoritet i 
enmansvalkretsar. Med detta menas att den kandidat som fått flest röster i en valkrets vinner 
mandaten, medan de som fått mindre röster inte representeras alls. I Europaparlamentsval har 
dock Storbritannien det proportionella valsystemet.95 Detta kan alltså leda till att väljarna i 
Storbritannien väljer att ”utnyttja sin proteströst” i Europaparlamentsvalen istället för i de 
nationella valen där rösten kanske kan anses ha större betydelse. Det kan vara så att väljarna 
uppfattar det som att en proteströst i de nationella valen skulle ha en alldeles för avgörande 
betydelse, medan innebörden inte skulle vara lika väsentlig i ett Europaparlamentsval.  
 
Gallagher, Laver och Mair menar i Representative government in modern Europe att partiidentifikationen 
hos väljarna under senare år minskat betydligt. Istället för att känna en lojalitet med ett visst parti 
över en längre tid eller en hel livstid kan väljare vara mer flytande i sitt val och byta lojalitet från 
val till val.96 Istället för att alltså hålla fast vid ett vist parti kan det nu vara så att väljarna väljer att 
bryta sin tidigare politiska väljarbana för att visa sitt missnöje mot hur det politiska sköts. 
Sammanfattat kan det vara så att de extrema politiska valen grundar sig i politisk protest eller en 
generell politisk volatilitet (rörelse). Oavsett vad detta kan grunda sig i tolkar jag majoriteten av 
artiklarna som att det är legitimt av väljarna att ha ett visst missnöje eller skepticism mot EU efter 
de senaste årens ekonomiska och samhälleliga osäkerhet. Detta ska dock inte hindra dem från att 
rösta, och på så sätt kunna vara med och forma hur framtiden för unionen ser ut. 
 
Gallagher, Laver och Mair fortsätter med att tala om hur uppkomsten av högerextrema partier i 
Europa vuxit fram allt mer de senaste decennierna. Dessa partier har snabbt erhållit ett 
substantiellt väljarstöd. Traditionellt har dessa partier varit relativt små och utan någon större 
möjlighet att påverka den egentliga politiken. På senare tid har de dock anammat nya politiska 
mål som enligt författarna är gemensamt för dessa partier i Europa. Det första av dessa mål 
handlar om motstånd mot multikulturalism och immigration, något som syns i brittiska UKIP 
och svenska SD exempelvis. Den andra dragningskraften dessa partier använder sig av för att 
locka väljare handlar om protester mot det politiska etablissemanget.97 Som jag analyserat i de 
ovanstående artiklarna ligger en del av det diskuterade på finanskrisen som drabbade unionen 
2008. Efterdyningarna av denna kris menar jag att vi nu alltså kan se i hur folk väljer att rösta. En 
förklaring till att EU-skeptiska partier nått större framgång under senare år kan vara att väljarna 
vill visa sitt missnöje mot hur finanskrisen hanterats av EU, något som några av artiklarna också 
kortfattat behandlade. De är inte nöjda med hur deras levnadsstandard ser ut och väljer därför att 
vända sig till partier som inte varit inblandade i hanteringen av krisen för en lösning. Genom 
historien har vi sett hur finanskriser och ekonomisk osäkerhet kan driva nationalistiska krafter 
framåt, där 1930-talets Tyskland är det mest extrema exemplet.  
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Detta är alltså en parallell till hur missnöje efter finanskrisen drabbar EU:s etablerade partier. Här 
kan det också vara möjligt att dra paralleller till motstånd mot immigration som vi kan se vuxit i 
takt med de senaste årens massflykter från krigsdrabbade länder. Europa har genom detta sett en 
stark ökning av asylsökande.98 The Guardian är en av de tidningar som väljer att ta upp 
”migrationsspänningar” som en del i ledet av framväxandet av anti-EU och anti-
immigrationspartier. Just denna företeelse är vid denna uppsats färdigställande fortfarande relativt 
ny i den europeiska diskussionen och kan i framtiden bli föremål för nya och mer grundläggande 
studier.  
 
Det finns också en föreställning om att EU hotar den nationella suveräniteten och 
självständigheten, något som syns särskilt i The Daily Telegraphs artikel. Gallagher, Laver och 
Mair berättar om hur de nationella gränserna får allt mindre betydelse inom EU, men också på en 
global nivå. Denna utveckling kan sedan starta den motståndsrörelse vi ser i nationalistiska 
partier. Det håller på att växa fram nya politiska klyftor, som exempelvis baseras utifrån 
globalisering och nationalism .99 I The Guardians artikel betonar de deras, tidningens, vilja att inte 
vill vara en del av den isolationism, det vill säga ett nationellt inåtvändande och icke-deltagande i 
utrikesfrågor, som ”den andra sidan” står för. De vill tillhöra Europa, inte vara ”ensamma”. The 
Daily Telegraph, däremot, vill ha en EU-skeptisk kommissionär och ett starkt ifrågasättande av 
Storbritanniens medlemskap i unionen. Detta kan ses som ett exempel på just den klyfta som nu 
växer fram. Det handlar om europeanisation/globalisering och nationalism/isolationism.100 Bland 
de svenska tidningarna som valts ut för denna studie finner jag ingen egentlig opinion för ett 
svenskt utträde ur unionen. Det är inget som diskuteras. Snarare får jag uppfattningen om att 
tidningarnas ser det som att Sveriges medlemskap är självklart och folket nu på ett sätt ”måste ta 
sitt ansvar” för att styret i EU blir legitimt genom att rösta och att inte rösta ”fel”. 
 
En västentlig del av den traditionella nationella demokratin har försvunnit, förklarar Ignacio 
Torreblanca och Leonard, vilket för befolkningen kan betyda eller tolkas som att staternas 
suveränitet förminskats.101 Detta illustrerades tydligt i The Daily Telegraphs ledare där de hävdade 
att resultatet av valet till ny ordförande för Kommissionen skulle kunna komma att visa att resten 
av Europas ledare ”inte bryr sig om vad vi tycker”102. De anser sig redan ha förlorat sin makt 
inom unionen och på så sätt också förlorat den makt de kunnat ha generellt. Detta, tolkar jag det 
som, är ett helt legitimt skäl till ett utträde för Storbritannien enligt tidningen. Storbritannien har 
sedan en lång tid tillbaka ansetts vara en av de mest EU-skeptiska medlemmarna, detta alltså 
relativt cementerat innan finanskrisen skedde.103 Kanske kan det vara så att finanskrisens följder 
dock är det som inom en viss tid får staten att till slut välja att ett utträde är det mest lämpliga, 
reflekterar jag. EU-skepticism handlar delvis om försvar av nationell gemenskap.104 Kanske driver 
några av tidningarna ovan på denna skepticism för att de alltså vill försvara sin egen gemenskap 
och styrka. Detta kan alltså, vill jag påstå, handla om både en fråga om politisk maktsuveränitet 
och om kulturell gemenskap. Den europeiska integrationen går framåt med gemensam valuta, 
och om vi ska tro The Daily Telegraph, en allt mer federalistisk politik där nationella intressen 
spelar en mindre roll än tidigare. För att försvara Storbritanniens identitet som en individuell stat 
och dess kultur kan det vara så att tidningen menar att ett utträde ur unionen är den enda vägen 
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för staten att överleva. Denna teori stöds delvis av Liesbet Hooghe som menar att EU-
skepticismen i Storbritannien tätt hör samman med just en kulturell oro som finns i staten.105  
The Guardian har som jag tidigare tagit upp dock en annan syn på det hela. Istället för att kasta in 
handduken vill de ha en reform. Ett sätt att kompromissa så att EU får ut det de vill ha samtidigt 
som staterna får behålla sin individuella identitet och fördelarna med ett internationellt samarbete.    
 
Ytterligare en faktor att ta upp i samband med denna diskussion om grunderna till EU-skepticism 
är bristen på en känsla av europeisk gemenskap.106 The Guardian tar upp att valrörelsen inför 
Europaparlamentsvalet 2014 i Storbritannien visade på vad som beskrivs som ”minimal 
Europan-ness”107. Återigen blir alltså detta en fråga om gemenskap och isolationism. Anser 
Storbritannien och britterna själva att de tillhör Europa? EU? Om svaret på den frågan är nej 
visar det på ytterligare problem i att skapa den gemenskap jag förstår det som att EU vill 
ha.Ytterligare en dimension till detta är alltså Storbritannien och resten av Europas olika historia, 
något som skulle kunna utvecklas vidare i framtida studier. Som jag tidigare nämnt verkar frågor 
om den europeiska identiteten inte vara ett likartat bekymmer i de svenska tidningarnas 
formuleringar. Sverige är en del av Europa och EU, men institutionen måste ändå 
problematiseras, förstår jag det som. Att inte delta i valet är att ge bort sin makt att påverka exakt 
hur det europeiska samarbetet ska se ut och om möjligt hur en reform skulle kunna utformas. 
När några av de brittiska tidningarna fokuserar på det negativa med unionen och genom detta 
motiverar en sorti för Storbritannien väljer istället de svenska tidningarna att försöka se framåt.  
 
I majoriteten av de utvalda artiklarna fann jag att det tydligaste mönstret var uppmaningar om 
valdeltagande hos läsarna, framförallt hos de svenska. I fem av fem av de artiklar som 
publicerades före Europaparlamentsvalet var detta ett genomgående tema för ledaren. Jag vill 
mena att tidningarna och ledarna såg det som en sanning och självklarhet att faktiskt utnyttja sin 
demokratiska rätt att rösta. Detta förväntades vara ett uppenbart sätt att agera för att kunna göra 
sin röst hörd, oavsett åsikter om unionens tidigare politik. Samtidigt som valdeltagandet sågs som 
en fundamental del framställdes det även som legitimt att väljarna kanske kan vara skeptiska till 
hur EU sköts och därför inte vilja rösta, tolkar jag. Väljarna har rätten att vara kritiska till de 
europeiska politikernas agerande, framförallt efter finanskrisen 2008. Detta bör dock inte driva 
dem eller vara en anledning till att rösta på det som artiklarna framställer vara ”fel” partier. Dessa 
icke-godkända partier faller alla under rubrikerna EU-skeptiska, högerextrema och populistiska. I 
fem av sex tidningsartiklar, oavsett politisk hemvist, ansågs detta vara viktigt och riktigt. I The 
Daily Telegraphs artikel som publicerades efter valet var dock EU-skeptiska politiker och åsikter 
aktuella och önskade. De valde att fokusera på Storbritanniens egen maktposition i unionen, 
något de inte var nöjda med. Jag förstår det som att tidningen vill peka på maktmässiga svagheter 
för staten i EU. De vill förklara för sina läsare vad Storbritannien förlorar på att vara medlemmar 
och, hur de menar, att institutionen på ett illa vis sköts.   
 
Om jag även väljer att kort rikta blicken utåt mot ytterligare tidningars ledare vid denna tid finner 
jag att även dessa har ett liknande fokus vad gäller valdeltagande och ansvar. Dagens industri 
lägger bland annat sin fokus på att minnas unionens ursprungliga ändamål som inte är att 
förringa, det vill säga att bevara freden. Författaren Tobias Wikström tar avstånd mot den 
växande nationalismen, precis som de andra svenska tidningar som förekommit i denna analys 
och diskussion gör. Den nationalism som växer kan leda till framtida krig och därför är EU och 
valet viktigt, menar Wikström.108 Även i brittiska The Independent talat författaren John Lichfield 
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om valets stora betydelse. Europaparlamentsvalet är bland de största demokratiska valen i 
världen, ändå verkar det mest vara de som är skeptiska till eller ogillar unionen som utnyttjar sin 
röst, menar Lichfield. Författaren menar här, liknande The Guardian ovan, att väljarna har en 
chans att forma framtidens EU genom att rösta, men de ofta inte är medvetna om att de har 
denna makt. Även här försvarar författaren EU genom att hävda att unionens invånare inte 
förstår den som institution. Samtidigt menar han även att det finns ett klart problem med EU:s 
demokratiska process och, vad jag tolkar som, en brist på europeisk gemenskap.109  
 
I alla de utvalda artiklarna tas det upp kritik mot hur EU fungerat och hur dess politiker agerat. 
Det gömmer sig ett klandrande mot de maktstrukturer som EU införlivar och jag förstår det som 
att tidningarna generellt upplever att unionen under senare år inte till fullo lyckats med det som 
tidningarna anser vara deras uppdrag. Trots detta väljer tidningarna att använda sin journalistiska 
makt till att uppmana väljarna att inte vända ryggen till valet, utan att rösta och på så sätt 
förändra. De försöker skapa en identitet hos läsarna som går ut på politiskt deltagande, 
framförallt om detta deltagande är riktat mot vad de anser är ett rätt val. En del väljer att sätta in 
det då kommande Europaparlamentsvalet i en historisk kontext, antagligen för att påminna 
väljarna om unionens bakgrund och ursprungliga mål och på så sätt hjälpa väljarna att ta ett 
informerat beslut. Den historiska kontexten kompletteras med en samhällelig sådan för att vidare 
uppmuntra och informera, inte alltid objektivt (vilket inte nödvändigtvis är deras mål). The 
Financial Times menar att det låga valdeltagandet i Storbritannien borde sporra politikerna till att 
agera mer och tydligare, och att det är deras ansvar att höja deltagandet, tolkar jag.  
 
Vad som kan vara intressant att lyfta fram här är just tidningarnas klandrande och hur det kan se 
olika ut i de båda länderna. I de svenska tidningarna läggs ansvaret för att forma framtidens EU 
på de röstberättigade medborgarna. Jag tolkar tidningarna som att det är individernas plikt som 
demokratiska medborgare att ta del i processer som påverkar deras liv. Om de inte gör detta, 
upplever jag, att det delvis finns en ton av ”skyll-dig-själv”-mentalitet. Att vara missnöjd med hur 
EU är utformat och sköts borde, på ett förnuftigt och logiskt vis enligt min interpretation av 
artiklarna, leda till att de påverkade gör vad de kan (i detta fall rösta) för att förändra detta. Det 
uppfattas nästan vara ointelligent att klaga på något om individen inte gjort det som varit möjligt 
för att undvika källan till missnöjet. De svenska tidningarna lägger ansvaret på medborgarna och 
inte, direkt, politikerna. I de brittiska tidningarna upplever jag att det till viss del är tvärtom. De 
väljer att rikta in sig på hur politikerna agerat på ett misslyckat vis. Det är i detta fall inte 
medborgarna som är ansvariga utan politikerna. Det må vara individerna som röstar, men det är 
politikerna som ska föra fram dessa människors talan. Om de misslyckas med detta är det 
politikerna som inte agerar på ett legitimt demokratiskt vis, och inte medborgarna som gjort 
något fel. Samtidigt vill några tidningar, exempelvis The Guardian, nästan uppfostra läsarna till att 
delta i valet genom att rösta. De närapå vädjar läsarna till att rösta, till att se bortom EU:s 
”misslyckande” och försöka forma en bättre europeisk framtid. 
  
Både i Sverige och i Storbritannien ökade valdeltagandet i valet 2014 från 2009. Den svenska 
ökningen var dock betydligt större. Kanske går det här också att se ett samband med 
uppmärksamheten valet fått i de båda länderna. Vid mina eftersökningar fann jag det mer 
utmanande att hitta lämpliga brittiska ledare om valet, mängden artiklar var helt enkelt inte så stor 
som jag tidigare hoppats. I The Guardians ledare framkommer det också att uppmärksamheten 
inför valet varit liten och att den fått ta baksätet i förhållande till det efterföljande årets nationella 
val. Vad gäller de svenska artiklarna fanns det ett betydligt större utbud att välja emellan. Alla de 
större tidningarna hade ett någorlunda stort intresse av och fokus på att rapportera om det 
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kommande valet, och som vi sett ovan även uppmuntra läsarna till valdeltagande. Kan det vara så 
att det finns ett samband med hur mycket uppmärksamhet Europaparlamentsvalet får i media 
och hur många det är som röstar? Mitt material är inte tillräckligt omfattande för att kunna ge ett 
svar på den frågan, men kanske kan det öppna upp intresset för framtida studier på ämnet. 
 
I min analys framkom det en bild av en bristande europeisk identitet i framförallt de brittiska 
artiklarna. Det talas, i vissa fall mellan raderna, om Storbritannien som en ”island-nation”, en viss 
isolering och den viktiga suveräniteten. Detta är inte fallet i de svenska artiklarna. Ingen av dessa 
artiklar behandlar möjliga frågor om Sveriges utträde ur unionen. De svenska tidningarna visar en 
form av lojalitet mot unionen och medlemskapet som jag anser är frånvarande i de brittiska. 
Medan The Guardian ändå visar på en tydlig önskan om att Storbritannien ska fortsätta vara 
medlemmar, framförallt efter en reform av institutionen, förefaller det nästan som att The Daily 
Telegraph gett upp. The Guardian försvarar medlemskapet inför sina läsare samtidigt som The 
Daily Telegraph går åt hårt mot unionens styre och Storbritannien som en del av unionen. Min 
bild är att de inte anser att en reform av unionen är möjlig och att staten därav snarast bör lämna, 
medan The Guardian fortsatt sätter sitt hopp till en framtida förändring. Trots att alla artiklar har 
olika infallsvinklar, utgångspunkter, ”sanningar” och detaljerat innehåll kommer de alla till 
liknande konklusioner, det vill säga en något EU-kritisk diskurs, vill jag hävda. Här vill jag ställa 
frågan om det är så att tidningarna reflekterar verkligheten, eller skapar de en bild själva? En del 
av CDA handlar, som jag tidigare nämnt, om intertextualitet. Bygger texterna jag studerat på 
andra texter eller är det självkonstruerat? Jørgensen och Phillips har tidigare förklarat hur texter 
inte kan nyskapas utan hela tiden bygger på andra texter, idéer och tankar.110 I denna studie valde 
jag att studera ledarartiklar vars syfte är att framföra en tidnings åsikt, åsikter som antagligen från 
början kommer någon annanstans ifrån om jag drar paralleller till Jørgensen och Phillips. De 
tankar som yttrats tror jag har påverkats från samhällsförändringar och hur dessa i sin tur speglats 
av media. Min teori kring detta är att det helt enkelt är en slags media- och verklighetscirkel. De 
påverkar och utgår ifrån varandra. Nyheter färdas och tolkas av dess förmedlare och 
konsumenter, och reproducerar och producerar sedan nya eller liknande bilder. Ledarsidor 
fokuserar på att förmedla åsikter och tankar istället för att sträva mot en slags objektivitet. På 
grund av detta kan författarna till dessa texter själva välja att vinkla och ge sin synvinkel av 
tidigare publicerade texter, vill jag mena. Dessa ledarartiklar är konstruerade av tidningarna själva 
och bygger på deras åsikter, men materialet för att bygga dessa åsikter och texter kommer 
antagligen från andra texter, tänker jag. 
 
I jämförelsen av dessa två länder går det att se att analysdelen om de brittiska tidningarna är 
betydligt mer omfattande än de svenska. Detta trots att jag tidigare nämnt att Storbritanniens 
utbud av lämpliga ledarartiklar var avsevärt mindre än Sveriges. Bland de svenska tidningarna var 
dock innehållet relativt likartat oavsett vilken politisk hemvist tidningarna hade. De brittiska 
ledarartiklarna och tidningarna hade en tydligare politisk färgning, vill jag mena, vilket också gav 
upphov till en mer varierad typ av artiklar och av innehåll i dessa. Sammanfattat uppfattade jag att 
det fanns mer material att analysera i de brittiska artiklarna än i de svenska, trots att det generella 
utbudet var mindre.   
 
Vid en jämförelse med det nationella valdeltagandet i de båda staterna går det att dra slutsatsen 
att EU:s valdeltagande visar på en lägre legitimitet för unionen. På de rent politiska områdena har 
en del av den nationella demokratin förflyttats till EU. Efter finanskrisen är det nu möjligt att 
väljarna väljer att ”straffa” politikerna och deras agerande genom att rösta på EU-skeptiska 
partier, eller att inte rösta alls. Samtidigt hävdar en del tidningar att det finns en brist på en 
europeisk gemenskap och att EU:s makt är ett hot mot den nationella suveräniteten. Bristen på 

                                                
110 Jørgensen, Phillips, s. 77. 



 24 

en europeisk gemenskap skulle möjligtvis, och i så fall delvis, kunna åtgärdas med ett större 
medialt intresse för vad som sker i unionen. Medborgarna skulle då få en chans att få mer 
information och på sätt ett större intresse för EU som projekt. En annan lösning på EU illegitima 
makt skulle, som flertalet tidningar påpekar, vara att reformera strukturerna. För att minska EU-
skepticismen och väljarnas kritik måste unionen förändra och reformera sitt sätt att arbeta och 
sina funktioner för att återvinna folkets, ländernas, och tidningarnas tillit. 

9. Avslutande reflektioner 

I denna kandidatuppsats har jag studerat hur den så kallade EU-skepticismen reflekteras i 
tidningar i Sverige och Storbritannien. Jag har valt att undersöka hur det skrivits om EU, det vill 
säga innehållet och retoriken, i sex ledarartiklar omkring tiden för Europaparlamentsvalet 2014. 
Vad jag fann tydligast var att tidningarnas olika politiska hemvist spelade en avgörande roll i vad 
som framfördes. Ledarartiklar är tidningars möjlighet att göra just detta, det vill säga att uttrycka 
sina egna åsikter utan krav på objektivitet.  
 
Alla tidningar jag valt att undersöka hade en liknande kritisk syn på EU och hur unionen 
fungerat. Diskursen visade på att EU-skepticismen var närvarande och förmedlades till läsaren i 
alla artiklar, trots att tidningarna alla hade olika infallsvinklar. Majoriteten av ledarna valde att 
rikta sin blick mot att uppmana läsarna till att delta i valet genom att rösta, detta trots deras kritik 
mot unionen. I de svenska artiklarna var motivet att uppmuntra till valdeltagande något mer 
prominent än i de brittiska och en diskussion om ett utträde ur unionen var bland dessa tidningar 
obefintlig. Detta var dock en väsentlig del av de brittiska tidningarnas bevakning och 
diskussionerna utgick i majoritet utifrån möjligheten att Storbritannien kan komma att lämna EU. 
De brittiska tidningarna förmedlade också en bild av en viss identitetskris hos Storbritannien och 
dess befolkning; är de en del av Europa eller inte? Detta var däremot inte något som behandlades 
med i de svenska tidningarna överhuvudtaget. 
 
Jag skulle avslutningsvis vilja påpeka att många av de parametrar jag skrivit om i denna studie 
med framgång skulle kunna utvecklas ytterligare. Att undersöka medias influens i resultatet av 
valdeltagande samt att göra en rent kvantitativ studie med samma tema skulle kunna fungera som 
ett bra komplement samt vara intressant och lärorikt. I denna studie har Sveriges och 
Storbritanniens mediala och politiska situationer legat till föremål för min analys. Det har 
framkommit att dessa EU-medlemsländer varit ganska olika i sin bevakning och i sitt 
uppmärksammande av Europaparlamentsvalet 2014, trots att dessa stater ofta haft liknande 
agendor i samarbetet. Det är tydligt att EU och dess medlemsländer går en spännande framtid till 
mötes. 
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