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Operation Rädda EU 
En kvalitativ innehållsanalys av attityder till Europeiska 
Unionen i den svenska mediala debatten 

 
Den Europeiska Unionen är i ständig politisk utveckling och så är även den svenska opinionens 
förhållningssätt till det europeiska samarbetet. Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder 
till EU som finns representerade i ledarsidor i tidningarna Proletären, Aftonbladet, Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden, under det första kvartalet av 2019. Dessa fem tidningar 
representerar olika sidor av det politiska landskapet i Sverige. Uppsatsen visar också vilka 
sakpolitiska frågor och pågående politiska processer som ledarsidornas diskussioner om EU 
anknyter till. För att besvara studiens frågeställningar har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats. 
När det gäller sakpolitiska frågor kretsar den svenska EU-debatten framför allt kring migration, 
medan andra frågor som rör EU behandlas mer sporadiskt i enskilda tidningar. Ledarsidornas debatt 
var däremot mer riktad åt större politiska processer som kretsade kring Brexit, EU:s demokratiska 
utveckling och EU-valet. I samtliga diskussioner har de identifierade attityderna analyserats med 
stöd utav en multidimensionell teori av Boomgaarden et al. (2011) som förklarar hur attityder 
formas. Studien kommer fram till slutsatsen att det finns en förhållandevis utbredd euroskepticism 
mot unionens funktionssätt, men att skepticismen sällan är av principiellt slag. EU:s demokratiska 
underskott identifieras som en framträdande orsak till det kritiska förhållningssättet. Trots kritiken 
har de politiska mittentidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet en positiv 
framtidsvision för Sverige i EU. De mest negativa attityderna finns på den politiska ytterkanten 
både till höger och vänster, där den vänsterradikala tidningen Proletären utmärker sig i att vilja 
förkasta hela unionen, medan Samtiden snarare intar en mer kritisk hållning än mittentidningarna. 
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ABSTRACT 

Moa Fohlin & Freja Lind Pages: 32
 
Operation Save the EU 
A qualitative content analysis of attitudes towards 
the European Union in the Swedish media debate 

 
The European Union is under constant development and so is the public opinion’s approach to the 
European collaboration. This study aims to investigate which attitudes to the EU that are 
represented i editorials in the papers of Proletären, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet and Samtiden, during the first quarter of 2019. These five papers represent different 
perspectives of the political landscape in Sweden. The study also shows which EU-related, political 
issues and ongoing political processes that the editorials relate to. To answer the questions of this 
study, a qualitative content analysis has been performed. Regarding the political issues, the debate 
is identified to mainly focus on migration, while other EU-related issues are being brought up more 
sporadically in each individual paper. On the opposite, the political processes such as Brexit, EU’s 
democratic development and the EU election were more pressing processes to discuss in the 
editorials. All identified attitudes within these discussions have been analysed through a 
multidimensional theory by Boomgarden et al. (2011), which explains how attitudes are formed. 
The study reaches the conclusion that there is a prevailing euroscepticism towards the union’s way 
of functioning, but that the scepticism rarely is of a fundamental matter. EU’s democratic deficit is 
identified as one reason for this critical approach. Despite the criticism, do the papers of 
Aftonbladet, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet present an optimistic vision for the Swedish 
approach to the EU in the future. This while the radical, leftist paper of Proletären discards the 
whole union and Samtiden have a more sceptical approach than the rest of the papers.  
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1. Inledning 
I en tid när Europeiska Unionen (EU) står inför en utmanande framtid, säger våra medier oss 
någonting om vår samtid. Med pågående Brexit-förhandlingar och med ett stundande 
Europaparlamentsval står det klart att Europa är en kontinent som för närvarande präglas av sina 
många och splittrade attityder i frågor rörande unionen. En attityd “visar en tydlig inställning till 
en viss person eller företeelse” (Attityd, 2015) och ger oss därmed en god grund för att kunna tolka 
hur personer förhåller sig till politiska processer och sakfrågor. Ett sätt att utläsa exempel på vilka 
attityder som råder i samhället idag är att undersöka just attityder som förekommer i media. Inom 
tidningarnas ledarsidor erbjuds läsare dagligen politiska analyser av olika ideologisk grund, skrivna 
av ledarskribenter vars uppgift är att ständigt uppdatera sig om det politiska livet och att bilda 
opinion inom särskilda frågor. EU-frågan är inget undantag. Många svenskar känner sig osäkra i 
EU-frågor (“Fler väljare osäkra”, 2019), och kan i sådana lägen väntas söka information och 
perspektiv från de svenska tidningarna (Petersson et al., 2006). Tidningar är med och formar 
inriktningen på den offentliga debatten genom att rikta uppmärksamhet mot enskilda politiska 
sakfrågor och större politiska processer som har att göra med EU:s politiska och demokratiska 
utveckling. Tidningarna fyller därmed en viktig funktion i att sätta den politiska dagordningen 
(McCombs & Shaw, 1972). 
 
Partier, medier och folket är tre betydande aktörer i vårt samhälle idag och dessa drivs ständigt 
framåt genom en ömsesidig växelverkan mellan varandra. Utbytet mellan dessa är nödvändigt för 
att få en demokratisk institution att fungera, och utan en av aktörerna riskerar den demokratiska 
utvecklingen att avstanna (Petersson, Djerf-Pierre, Holmberg, Strömbäck & Weibull, 2006). Detta 
gäller såväl på lokal nivå, som på europaparlamentarisk nivå. I en politisk institution likt EU, byggd 
på en fredstanke och en förhoppning om att föra samman en kontinent genom överstatliga 
samarbeten, är därför frågan om vad medborgarna vill med unionen avgörande. Attityderna som 
ryms inom en sådan fråga kan antas vara många. Den äldre generationen EU-medborgare har levt 
stora delar av sina liv innan unionen bildades, medan för den yngre generationen har unionen alltid 
varit en befintlig del av ens vardag. Det väcker i sin tur frågor om vad EU genererar för tankar och 
känslor hos människor, vilka attityder som finns till unionen och vilka förväntningar som finns på 
vad unionen ska vara i framtiden.  
 
I den svenska politiska opinionen har allt fler röster höjts inför det kommande EU-valet, även 
sådana som tidigare har önskat lämna unionen, och betonar hur vi behöver EU för att kunna 
förändra Europa. De svenska medborgarna är mer övertygade än någonsin om att Sverige bör vara 
en del av det europeiska samarbetet även fortsättningsvis (Standard Eurobarometer 90, 2018). Det 
behöver dock inte betyda att svenskarna är eniga om Europas framtid. Tvärtom visar några exempel 
på rubriker på ledarsidor under början av 2019 hur den mediala debatten förhåller sig kritisk: “Nu 
är det dags för operation rädda EU” (2019), “Nu driver dårarnas skepp mot klipporna” (Svensson, 
P., 2019), “Liberalism på villovägar” (Erixon, 2019e) och “Vid EU-valet vill SD tvätta historien 
ren” (Lindberg, 2019b). Ledarskribenternas attityder förmedlas sedan vidare i våra ständigt 
närvarande medier, den så kallade “tredje statsmakten”, och påverkar oss i våra uppfattningar kring 
det samhälle och den union vi lever i.   
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2. Syfte & frågeställningar 
Denna studie ska undersöka vilka attityder till Europeiska Unionen som finns representerade i den 
mediala debatten i Sverige under början av 2019, närmare bestämt i ledarsidor i Proletären, 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden. Dessa tidningar representerar 
olika ideologiska delar av det politiska landskapet i Sverige, vilket i denna studie antas reflekteras 
tydligt i dess olika ledarsidor. 
 
Syftet är att undersöka vilka attityder till EU som finns representerade på dessa ledarsidor och hur 
de anknyter till pågående politiska processer och sakpolitiska frågor som rör EU. Politiska 
sakfrågor avser här konkreta frågor som har att göra med den europeiska dagspolitiken, medan 
politiska processer handlar om större frågor kring den demokratiska och politiska utvecklingen. 
Med stöd i teorier om hur attityder till EU skapas och samspelar med dess omgivning kommer 
uppsatsen ge perspektiv på hur den samtida politiska diskussionen kring europasamarbetet ser ut 
idag. Ett viktigt antagande för studien är dessutom att hur media, den så kallade “tredje 
statsmakten”, behandlar EU-frågor kommer att påverka medborgarna, vilket gör det särskilt 
relevant att studera den mediala opinionsbildningen. 
 
Följande frågor är aktuella för att besvara studiens syfte:  
 

1. På vilket sätt aktualiseras politiska processer och sakpolitiska frågor i den svenska EU-
debatten på ledarsidorna? 

2. Vilka attityder till Europeiska Unionen finns representerade i ledarsidorna under första 
kvartalet av 2019? 

 
3. Teoretiska utgångspunkter & tidigare forskning 
Följande kapitel utreder flera viktiga begrepp, teorier och bakgrundsperspektiv som framkommit i 
tidigare forskning kring Europeiska Unionen. Avsikten är att insamlad empirisk data ska analyseras 
med stöd av Boomgaarden, Schuck, Elenbaas & De Vreeses fem dimensioner av EU-attityder 
(2011), för att senare kunna analysera de olika infallsvinklar som finns i resultatet vad det gäller 
tidningarnas ledarsidors olika sätt att förhålla sig till EU. Dimensionerna och alternativa perspektiv 
till attitydbildning kommer att redogöras för i detta kapitel. Kapitlet visar också på relevansen av 
att förstå kopplingen mellan opinion och opinionsbildare. Detta gör studien genom att beskriva 
medias roll i det svenska samhället, hur de påverkar och påverkas av folket samt ger exempel på 
teorier och modeller som förklarar sambandet mellan dessa aktörer. Kapitlet redogör även för 
exempel på där svensk media historiskt har haft en avgörande roll i att forma attityder och där 
politiska sakfrågor och processer har påverkat den svenska opinionen.  
 
3.1. Begreppsdefinition 
Detta avsnitt beskriver centrala begrepp som är av viktig betydelse för denna studie. Begreppen 
har definierats utifrån tidigare forskning. Dessa begrepp är särskilt av värde då de hjälper till att 
förklara övergripande perspektiv som beskrivs i resultatet. De bidrar således till en mer 
forskningsförankrad analys. 
 
3.1.1. Europeisk integration 
Europeisk integration innebär i denna studie den politiska, ekonomiska, sociala, juridiska, 
kulturella och militära integrationen mellan EU:s medlemsstater. Den inleddes i samband med 
andra världskrigets slut och med instiftandet av en överstatlig institution. Grundandet av den 
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Europeiska Unionen, som reglerar den europeiska integrationen, gjordes bland annat med syftet att 
framgångsrikt införa nationella system för demokratiska styren i Västeuropa. Den europeiska 
integrationen lovar att utöka systemet för demokratisk styrning till en internationell nivå genom 
upprättandet av överstatliga institutioner. Överstatliga institutioner skulle kunna hantera de 
utmaningar som globaliseringen medför genom en ökad integration staterna emellan (Eriksen & 
Fossum, 2000, kap. 1). 
 
I denna studie kommer begreppet europeisk integration främst att användas i förhållande till 
attityder och huruvida den mediala debatten ställer sig positiv till en ökad europeisk integration 
eller inte. I detta sammanhang innebär en ökad europeisk integration att EU skulle få utökad 
bestämmanderätt över medlemsstaterna. Ett långtgående förslag på en ökad integration är 
exempelvis att införa ett Europas förenta stater, det vill säga en federation likt Amerikas förenta 
stater. En minskad europeisk integration skulle istället innebära en begränsning av EU:s inflytande 
eller ett utträde ur unionen (Berg & Vernersdotter, 2015). EU-medborgare har en möjlighet att 
påverka vilken riktning den europeiska integrationen ska ta genom Europaparlamentsvalet 
(Oskarsson & Holmberg, 2010, kap. 5). 
 
3.1.2. Europeisk identitet 
Europeisk identitet har en viktig roll i den här studien då identitet används som en förklaringsfaktor 
till attityder kring EU. Europeisk identitet har ofta diskuterats som en motsats till den nationella 
identiteten, med stöd i att nationalister tenderar att vara mer EU-kritiska. Det finns dock likaså 
forskning som visar att medborgare med en stark nationell identitet är mer benägna att också ha en 
stark europeisk identitet. Det förklaras med att det finns ett samband mellan personer som anser 
sig ha flera identiteter, exempelvis nationella och regionala, och hur dessa i större utsträckning 
identifierar sig som européer (Hooghe & Marks, 2004). Europeisk identitet beskrivs ofta som en 
diskursiv och symbolisk konstruktion för att känna gemenskap och samhörighet. Det handlar om 
att skapa en idé av att vara europé snarare än att vara identiska med de andra medborgarna i unionen 
(Howarth & Torfing, 2005, kap. 1). Det finns inom tidigare forskning motsättningar i om identitet 
är något statiskt eller föränderligt (Oskarsson & Holmberg, 2010, s. 168), men den här studien 
utgår ifrån den sociologiska forskningens tolkning om att identiteten är föränderlig (Giddens & 
Sutton, 2014, kap. 7).  
 
3.1.3. Euroskepticism 
Euroskepticism definieras vanligtvis som den opposition och det tvivel som finns kring den 
europeiska integrationsprocessen. Euroscepticism kan förstås som ett sätt att forma argument 
diskursivt, ofta av politiska aktörer, med syfte att avvisa EU:s politik (Ozlem Ultan & Ornek, 
2015). Det skeptiska förhållningssättet mot EU har över tid blivit mer legitimt och synligt i den 
politiska debatten, och inte minst inom media. Idag är det betydligt vanligare än vad det har varit 
tidigare att media har ett utmanande förhållningssätt gentemot EU och att de i sin tur hänvisar till 
att den mediala debatten om EU blir mer angelägen desto mer den europeiska integrationen 
fördjupas (Brack & Startin, 2015). 
 
Det är dock viktigt att i denna studie särskilja två olika former av euroskepticism, vilka är en hård 
och en svag sådan. Den hårda euroskepticismen ifrågasätter EU och europeisk integration på 
principiell nivå, såsom har gjorts med Brexit, medan den svaga snarare handlar om ett upplevt 
prestationsbaserat missnöje med exempelvis hur politik bedrivs inom olika sakområden eller hur 
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nationella intressen är i konflikt med de europeiska intressena på institutionsnivå (Oskarsson & 
Holmberg, 2010, kap. 5). 
 
3.2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen i den här studien behandlar attitydbildning och hur attityder hänger 
samman med media. Attityder förklaras med hjälp av en multidimensionell teori, där fem olika 
dimensioner av attityder identifieras. Studien presenterar även modeller som visar sambandet 
mellan opinion, media och politik. Likaså redogörs för perspektiv av hur den svenska opinionen 
har sett ut historiskt.  
 
3.2.1. Teorier om attitydbildning  
Fokus i denna studie ligger på attityder till EU och hur de framställs i media. I detta avsnitt förklaras 
därför attityders uppbyggnad och orsakerna bakom dessa, vilket är av betydelse när studiens 
resultat senare analyseras. Den teori som denna studie kommer att ta stöd i har skapats utav 
Boomgaarden et al. (2011), där deras fem dimensioner tas med i beaktande i den senare 
innehållsanalysen i hur attityder formas och förändras över tid. 
 
I den tidigare forskningen på området om attityder till EU har flera olika teorier utformats historiskt 
för att generera förståelse i hur attityder till politiska institutioner bildas. Den första teorin som fick 
genomslag inom det här området, och som flertalet av de efterkommande teorierna har utvecklat, 
är David Eastons specifika och diffusa stöd till en politisk institution (1975). I korthet säger teorin 
att legitimiteten hos en demokrati avgörs genom medborgarnas tillit till att makthavare agerar i 
enlighet med vad de anser är “rätt”. En sådan tillit kan synas endera genom specifikt stöd, som är 
kortsiktigt och baseras på prestation, eller genom diffust stöd som kan liknas vid en reservoar av 
positiva attityder som hjälper medborgare att även acceptera sådant som motstrider deras egna 
intressen. Under 2000-talet har det senare utvecklats teorier som mer precist har undersökt attityder 
till EU. Flertalet av de senare teorierna har då konstaterat att det främst är aspekter av ekonomi och 
identitet som utgör en grund för attityder (Hooghe & Marks, 2004). Dessa två, ekonomi och 
identitet, har dels diskuterats som två separata faktorer (Ibidem, 2004), men även som två sidor av 
samma mynt (De Vries och Van Kersbergen, 2007). Med ekonomiska attityder menas främst ett 
intresse av kostnaderna och förmånerna med EU-medlemskapet, både på en nationell- och 
individnivå. Attityder av en affektiv karaktär handlar istället om personliga känslor för europeisk 
integration och europeisk identitet (Boomgaarden et al., 2011). 
 
Vissa teorier har därmed ett stort fokus på faktorerna ekonomi och identitet som de två 
bakomliggande faktorerna för attityder till EU (Hooghe & Marks, 2004). Samtidigt har andra 
vidareutvecklat resonemanget ifråga och menar bland annat att befolkningen förlitar sig på att 
nationalstaten ska förse dem med ekonomisk säkerhet och socialt välmående. Om den europeiska 
integrationen uppfattas hämma eller hota nationalstatens kapacitet att förse befolkningen med 
detta, kommer attityderna till EU att påverkas negativt (De Vries och Van Kersbergen, 2007). 
Diskussioner förs även kring hur extrapolering är av stor betydelse när tillit till överstatliga 
institutioner byggs. Det vill säga att en medborgare gör en uppskattning av ett område som denne 
inte känner till något om, utifrån vad den vet om ett närliggande område. EU kan enligt detta synsätt 
inte påverka tilliten till sig själva, utan den byggs upp på nationell nivå och är en förlängning av 
den nationella tilliten (Harteveld, Van Der Meer & De Vries, 2013). 
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Dessa olika perspektiv av attitydbildning ger en förståelse i hur forskningen på området har 
förändrats över tid och hur olika faktorer i en attityd kan förhålla sig till varandra. Perspektiven 
utgör även komplement till den teori av Boomgaarden et al. (2011) som främst ska användas i 
denna studie. Denna teori vidareutvecklar de två nämnda faktorerna, ekonomi och identitet, och 
identifierar fem dimensioner av attityder till EU. Dimensionerna förklarar orsaker till olika attityder 
men visar också hur attityder är multidimensionella, det vill säga att de är överlappande i sin 
karaktär.  
 
Den emotionella aspekten representerar den första av de fem dimensionerna, med hänvisning till 
känslor av rädsla för och hot av EU. Vad rädslan eller hoten grundar sig i specificeras inte. Det 
finns dock enligt Boomgaarden et al. (2011) tendenser som visar att känslor får en allt större 
uppmärksamhet i politisk kommunikation och opinionsundersökning och därför har en affektiv 
dimension av EU-attityder identifierats. Denna benämns som ”negative affection (towards the 
EU)” vilket i denna studie översätts till “negativ affektion”. 
  
Den andra dimensionen handlar om en känsla av europeisk identitet, ett begrepp som behandlats 
frekvent i litteraturen när det handlar om EU:s legitimitet menar Boomgaarden et al. (2011). 
Dimensionen består av faktorer som rör identifikation med EU, såsom stolthet över att vara EU-
medborgare och att medborgare känner sig nära andra européer och känner en gemensam europeisk 
kultur och historia, men också efterlevnad av EU-symboler, såsom flaggan. Denna dimension av 
EU:s attityder kallas därför ”(EU) identity", eller på svenska “EU-identitet”.  
  
Den tredje dimensionen avser frågor om de europeiska institutionernas demokratiska och 
finansiella funktion och kapacitet, som här kallas "performance (of the EU)” och översätts till 
“EU:s prestation”. Detta avser bland annat öppenhet i beslutsfattandet eller en uppfattning av hur 
unionen disponerar ekonomin. Ett exempel på detta är en känsla av slöseri med skattepengar. Att 
ha tillit till Europaparlamentet är också en viktig del i den här dimensionen, enligt Boomgaarden 
et al. (2011). 
  
Den fjärde dimensionen identifierad av Boomgaarden et al. (2011) avser utilitaristiska attityder och 
kallas därför ”utilitarism”. Den består av ett traditionellt, allmänt stöd och upplevelser av landets 
och/eller personliga upplevda förmåner med medlemskapet. Denna dimension inkluderar även 
saker som uttrycker en postmaterialistisk, utilitaristisk inställning till europeisk integration när det 
gäller EU som en aktör som hjälper till att bevara fred, välstånd och miljö.  
  
Boomgaarden et al. (2010) identifierar slutligen en femte dimension som kallas ”(EU) 
strengthening", vilket i studien är översatt till “EU-förstärkande”. Denna dimension består av 
perspektiv som rör framtiden för den europeiska integrationen och en process för ytterligare 
fördjupning och utvidgning av EU. Med det menas stöd för bland annat politisk överföring och 
utvidgade beslutskompetenser, integrationen av flera medlemsstater (utvidgning) och integration 
till en federal stat (fördjupning).  
 
Vid identifieringen av dessa dimensioner upptäcktes även ett antal andra faktorer som påverkar 
attityderna. Dessa förklarande faktorer är ekonomiska utvärderingar, regeringens godkännande, 
attityder till invandring och nationell identitet. Boomgaarden et al. (2011) förklarar att medborgare 
som är välutbildade eller har hög inkomst kommer sannolikt att dra nytta av ytterligare europeisk 
sammanslutning. I linje med detta har ekonomiska förhållanden och utvärderingar utvecklats som 
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ett viktigt och konsekvent sätt att förutspå attityder för EU. Signaler från nationell politik är en 
annan viktig del. Medborgarna saknar tillräckligt med grundläggande information om EU för att 
på egen hand bilda attityder och därför bildas attityder utifrån den nationella politiken. Regeringens 
godkännande och stöd till unionen visar sig också leda till ett större offentligt stöd. Slutligen är 
både den nationella identiteten och invandringsrelaterade åsikter ett viktigt område för forskning 
om EU:s attityder. Medborgare som är starkt knutna till sin nation och som ogillar eller känner sig 
hotade av invandrargrupper, är mer benägna att vara negativa till den europeiska integrationen.  
 
Denna studie kommer att ta stöd i de fem dimensionerna för att analysera studiens resultat. Genom 
att applicera dimensionerna på den argumentation som förs i den mediala debatten i Sverige 
kommer attityder till EU både kunna urskiljas och tolkas utifrån på vilka grunder de har formats. 
Därför är också attityders multidimensionalitet viktigt att ha med i beaktande, eftersom det belyser 
attityders komplexitet men även dimensionernas samspel med varandra. 
 
3.2.2. Mediernas roll i attitydbildning 
En viktig utgångspunkt i denna studie är hur mobilisering och medierapportering har en betydande 
roll i svenskarnas förhållningssätt till den europeiska integrationsprocessen. Därav är ambitionen i 
studien att särskilt fokusera på just medierapporteringen och dess betydande roll i att forma 
medborgares attityder. Meningen med detta avsnitt är att på ett djupare plan förklara hur attityder 
förmedlas i media och mediers makt att sätta dagordningen påverkar såväl medborgares som 
partiers sätt att förhålla sig till EU. 
 
Inom den tidigare forskningen på medieområdet framkommer det bland annat att Sverige utgör ett 
typexempel på demokratisk korporatism, vilket är en form av ett politiskt masskommunikations-
system som redogör för förhållandet mellan media och politik (Hallin & Mancini, 2004, kap. 6). I 
korthet innebär det att den svenska demokratin är väletablerad sedan långt tillbaka inom 
samhällssystemen och präglas av en strävan efter konsensus. För de svenska tidningarna innebär 
det en stark förankring hos medborgarna, vilken främst grundar sig i en lång tradition och en stor 
räckvidd hos befolkningen. Inom demokratisk korporatism har medierna en stor autonomi och 
tryckfriheten värnas starkt, även om staten fortfarande har ett visst inflytande över medierna. Likt 
i många andra länder finns det även en nära koppling mellan valrörelser och massmedias framväxt 
och det går bland annat tydligt att se i historien hur många tidningar har startats upp av ett särskilt 
skäl, nämligen att driva opinionsbildning. När exempelvis kungamakten inskränkte pressfriheten 
under 1800-talet var Aftonbladet en viktig opinionsbildare emot detta. Media är, och har länge 
varit, en viktig del i att mobilisera väljare och att påverka i det politiska livet i stort, särskilt under 
valtider (Petersson et al., 2006).  
 
Från 1800-talet fram till idag har mediernas roll som opinionsbildare förstärkts ytterligare. Från att 
i Sverige tidigare ha haft ett traditionellt partisystem där såväl allmänhet som media har varit 
förtrogna detsamma, exempelvis att medborgare håller sig till ett och samma parti och väljer 
tidning efter partisympati med ambition att förstärka dennes egna världsbild, har den typen av 
partisystem nu börjat att erodera. Som en konsekvens av denna process har de svenska partierna 
tappat stora delar av sina medlemsbaser. I praktiken innebär det att färre människor idag har en 
personlig koppling till politiken och bildar sig istället en politisk uppfattning utifrån 
medierapporteringen. Det innebär i sin tur att mediernas inflytande har växt och vad dagspressen 
väljer att föra upp på dagordningen kan ha stor betydelse för den partipolitiska påverkan och 
människors allmänna uppfattningar (Petersson et al., 2006).  
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Medielandskapet förändras dock ständigt. Genom den teknologiska utvecklingen har sociala 
mediers närvaro och betydelse i vår vardag ökat under de senaste åren, men traditionella 
massmediers betydande roll har trots det bestått. När vi inte tillgodoser oss information om politik 
och samhälle genom egna upplevelser eller muntlig interaktion med andra, tenderar vi att vända 
oss till medier. Böcker eller sociala medier är två sådana exempel, men den vanligaste 
informationskällan är fortfarande traditionella massmedier, och däribland tidningar. Detta val av 
informationskälla grundar sig mycket i traditioner, men även i att nyhetsmedier numera är 
tillgängliga digitalt och därmed är snabbåtkomliga (Strömbäck, 2015, s. 10–11).  
 
Ytterligare en viktig del i att förstå mediernas påverkan är genom den så kallade “valtriangeln”, 
vilken redogör för det ömsesidiga beroende som finns mellan folket, medier och partier. Medier 
genererar uppmärksamhet åt partier och partier genererar i gengäld nyhetsmaterial åt medier. 
Partier genererar i sin tur beslut och löften till folket, och folket svarar i form av stöd och röster. 
För denna studie är dock växelverkan mellan medier och folket särskilt intressant att ta i beaktande. 
Det vill säga hur media genererar information, debatt och underhållning till folket och att folket i 
gengäld genererar publikunderlag och konsumtion. När medierna interagerar med folket är det även 
viktigt att komma ihåg hur de såväl kan agera som arena eller aktör. Som arena sätts dagordningen 
i första hand av politiska aktörer och media förhåller sig neutral, medan som aktör är journalistiken 
med och styr dagordningen mer aktivt genom att de regisserar och tolkar den politiska debatten 
(Petersson et al., 2006). I denna studie anses ledarsidorna främst utgöra exempel på när tidningarna 
agerar aktörer. Ledarskribenterna anses vara opinionsbildare men detsamma gäller även för de 
medborgare som läser ledarsidan ifråga. Inom dagens mediaparadigm anses nämligen befolkningen 
vara allt mer interaktiv och intepretativ och de bär därför ett ansvar i att tolka den information som 
de mottar och förmedla den vidare till andra i deras nätverk (Liu et al., 2015, kap. 12; Petersson et 
al., 2006; McQuail, 2013).  
 
Likaså ”agenda-setting”-teorin belyser den viktiga roll som opinionsbildning har när det gäller 
bildandet av människors attityder och medias möjligheter att sätta den politiska dagordningen. 
Teorin ifråga är särskilt intressant ur perspektiv av vad som publiceras i tidningarna inför det 
kommande Europaparlamentsvalet, då den belyser att det finns en samverkan mellan orsak och 
effekt vad det gäller medieinnehåll och väljarnas attityder. Även om teorin ifråga såväl bekräftar 
medias makt, såsom framhäver att individer samtidigt har möjlighet att själva ta ställning, når den 
ändå slutsatsen att media indirekt kan påverka vad som diskuteras i den offentliga debatten. En 
framträdande slutsats i teorin är att media inte nödvändigtvis besitter makten att förmedla vad 
människor ska tycka, men däremot vad de ska tycka kring (McCombs & Shaw, 1972). Iyengar och 
Kinders forskning bekräftar även teorin om medias makt att sätta dagordningen, men utvecklar den 
med att redogöra för hur media även har inflytandet att påverka mottagarnas verklighetsupp-
fattningar och associationsbanor (1987).  
 
3.2.3. Attityder till EU i Sverige 
För att förstå de tendenser som finns i attityderna till EU i den mediala debatten idag behövs även 
en förståelse för hur attityderna har sett ut och förändrats över tid, och hur media har haft en roll i 
denna attitydförändring. Detta avsnitt börjar med en genomgång av attityder i samband med den 
svenska folkomröstningen om EU 1994, hur opinionen såg ut då och vad som gjorde att vissa 
attityder fick mer fäste än andra, för att sedan övergå i hur opinionen har sett ut historiskt fram till 
och med idag. Avsnittet behandlar således framför allt forskning om attityder i Sverige i allmänhet 
och inte inom den opinionsbildande journalistiken.  
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3.2.3.1. Det svenska EU-inträdet  
Trots de relativt positiva tongångarna i Europa innan Maastrichtfördraget år 1993, var ett svenskt 
EU-medlemskap länge uteslutet. En viktig förklaring bakom detta var Socialdemokratins 
dominerande ställning inom politiken i Sverige och deras perspektiv av hur Sveriges 
neutralitetspolitik, starka välfärdsstat och goda ekonomi skulle riskera att påverkas negativt av ett 
inträde i unionen. Trots påtryckningar om en fördjupning av den europeiska integrationen från 
konservativt håll, och i ett senare skede även från de liberala, ställde sig Socialdemokraterna länge 
negativa. I skenet av en allt starkare globaliseringsprocess kom dock dåvarande statsminister 
Ingvar Carlsson snart därpå att göra vad som senare skulle komma att kallas för “århundradets 
vändpunkt” genom att ändra sin ståndpunkt om medlemskapet. Det som återstod därefter var att 
identifiera svenskarnas attityd i frågan, vilket gjordes genom en folkomröstning år 1994 (Levin, 
2004).  
 
Utfallet av den svenska folkomröstningen för ett EU-medlemskap blev 52,3% för och 46,8% emot. 
Av de länder som röstade för medlemskapet samma år (även Österrike och Finland), var Sverige 
det land som hade lägst stöd. Orsakerna till varför “ja-sidan” vann i de nämnda länderna berodde 
bland annat på hur samtliga av ländernas regeringar stod bakom ett inträde, stora majoriteter i 
respektive parlament var för ett medlemskap och “ja-sidan” hade även ett dominerande mediestöd, 
även om det fanns tidningar som var emot ett EU-inträde (Fitzmaurice, 1995).  
 
Ur perspektiv av mediernas betydande roll är det därmed intressant att se hur Twaddle (1997) 
senare granskade den mediala debatten, exempelvis ledarsidor och debattartiklar, som pågick under 
valkampanjen inför den svenska folkomröstningen om EU-medlemskapet. En aspekt som han tar 
upp i sin forskning är hur “ja”- respektive “nej”-sidan porträtterade vad medlemskapet skulle 
komma att innebära i potentiella konsekvenser. “Ja-sidan” lyfte exempelvis hur Sverige redan var 
integrerade i den europeiska ekonomin, att det skulle främja ökade valmöjligheter, hur 
medlemskapet skulle innebära lägre priser och att det skulle ge Sverige ett större inflytande i den 
europeiska utvecklingen. “Nej-sidan” däremot lyfte bland annat fram hur det skulle leda till en 
ökad arbetslöshet, ökade luftföroreningar, underminerad social välfärd, exkludering av omvärlden 
utanför Europas gränser och förlorad kontroll över den nationella ekonomin. Twaddle (1997) 
beskriver även hur det är betydelsefullt att titta på vilka argument som kom ifrån vilka grupper i 
samhället, då det visar vad olika samhällsgrupper hade för intressen i frågan om medlemskap och 
vad de trodde sig förlora eller vinna på det. Vid en sammantagen överblick över argumenten som 
fördes i den offentliga debatten var argumenten för ett “nej till medlemskap” fler, men bristen på 
mobilisering i förhållande till “ja”-sidan tros vara en orsak till varför argumentation inte räckte hela 
vägen i folkomröstningen.  

3.2.3.2. Den svenska opinionen 
Kortfattat kan alltså konstateras att efter en omfattande debatt i Sverige röstade en knapp majoritet 
av den svenska befolkningen för att gå med i EU. Detta trots att andelen av den svenska 
befolkningen som var emot ett EU-medlemskap under större delen av 90-talet var större än den 
som var för. Inte förrän 2002, när Sverige hade haft det svenska ordförandeskapet i EU året innan, 
skedde ett trendbrott. Andelen svenskar som är emot EU-medlemskapet har sedan dess alltid varit 
mindre än den andel som är för. Fluktuationer i stödet har dock förekommit även fortsättningsvis. 
Exempelvis har noterats hur stödet sjönk i samband med att de första östeuropeiska länderna blev 
medlemmar år 2004 samt när finanskrisens effekter började att visa sig i Europa de följande åren 
efter 2008 (Berg & Vernersdotter, 2015).  
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I efterskälvningarna av finanskrisen har även opinionen emot införandet av euron vuxit, med 70% 
emot valutainförandet och 12% för år 2014. Opinionen i eurofrågan är därmed ett tydligt exempel 
på den svenska euroskepticismen, där kritiken mot EU inte nödvändigtvis behöver betyda en 
negativ inställning till medlemskapet i sig (Berg & Vernersdotter, 2015). För närvarande är det tre 
länder som fortfarande står utanför eurosamarbetet, nämligen Sverige, Storbritannien och Danmark 
(Banducci, Karp & Loedel, 2003). De länder som står utanför eurosamarbetet har historiskt visat 
mer skeptiska attityder till europeisk integration än de som är med i samarbetet. (Banducci et al., 
2003; De Vries & Van Kersbergen, 2007). Sverige har inte sällan varit ett land som tidigare har 
jämförts med Storbritannien i sin euroskepticism. Motståndet till euron har varit en källa till 
samarbete mellan länderna, liksom försvarsfrågor har varit en annan. Sverige har historiskt haft ett 
nära bilateralt samarbete med Storbritannien och har ofta vidtagit samma skeptiska förhållningssätt 
som Storbritannien vad det gäller det europeiska försvarssamarbetet (Fägersten, Danielson & 
Håkansson, 2018; Rossbach & Engvall, 2018) 
 
För att kortfattat sammanfatta vilka tendenser som går att utläsa i Sverige överlag vad det gäller 
variationer i attityder gentemot EU kan sägas att stödet för unionen är generellt starkare i storstäder 
än på landsbygd och snarare i söder än i norr. Högerväljare är mer positiva än vänsterväljare och 
yngre mer än äldre. Män ställer sig mer positiva än kvinnor och högutbildade mer än lågutbildade, 
vilket i sin tur hänger samman med profession och hur pass kvalificerade yrken det rör sig om 
(Oskarsson & Holmberg, 2010, kap. 1).  
 
En särskilt vägledande händelse för att utläsa attityderna inom EU är Europaparlamentsvalet. När 
svenskarna röstade i det senaste valet år 2014 gjordes ett flertal intressanta observationer. En 
betydande sådan var hur Europaparlamentsvalet tidigare har beskrivits som en “andra rangens 
nationella val”, det vill säga att valet ifråga inte skulle anses lika viktigt som det nationella valet 
och att EU-relaterade frågor inte skulle vara lika prioriterade hos väljarna. Valundersökningar i 
samband med valet 2014 redogjorde dock för att så inte var fallet. Resultatet visade att de svenska 
väljarna i Europaparlamentsvalet till stor del baserade sina val på partiernas åsikter om EU-
medlemskapet i sig och ståndpunkter kring införandet av euron. Dessa frågor hör egentligen 
hemma på en nationell nivå, men visar ändå på ett engagemang i EU-relaterade frågor (Berg, 
Blomgren & Lewander, 2014).  
 
En annan intressant notering var hur det svenska valdeltagandet i EU-valet 2014 ökade från 45,3% 
till 51%. Det ökade valdeltagandet förmodas bero på en stor medierapportering och mobilisering, 
vilket i sin tur återkopplar till de tidigare diskussionerna kring den svenska folkomröstningen och 
belyser medias inflytande i opinionen. Nämnvärt i sammanhanget är även hur den positiva 
utvecklingen i valdeltagande i Sverige inte har spridit sig till EU-nivå. EU har istället sett en negativ 
utveckling i valdeltagande sedan 1979 och gjorde under valet 2014 en bottennotering på 42,54% 
(Berg et al., 2014).  
 
Det går alltså att se hur det har skett ett flertal betydande attitydförändringar i Sverige sedan 
inträdet. Från att med knapp majoritet ha gått med i unionen, till att ha en av de mest 
“euroskeptiska” befolkningarna i EU för att sedan, under hösten 2009, ha en befolkning med ett 
större stöd för EU än EU-genomsnittet. Det är ett trendbrott som enligt litteraturen beskrivs som 
att svenskarna någonstans under denna period “mentalt går med i EU” (Oskarsson & Holmberg, 
2010, kap. 7). I detta instämmer även Bové (2015) som beskriver det successivt ökade svenska 
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stödet till EU som en socialiseringsprocess, med tid som en avgörande variabel för hur människor 
successivt acklimatiseras till ett system och så småningom ser dess fördelar.  
 
Vidare fortsätter Oskarsson & Holmberg (2010, kap. 7) med att konstatera att Sverige inte längre 
kännetecknas av sitt EU-motstånd, utan medlemskapet kan anses accepterat hos majoriteten av den 
svenska befolkningen. Det är snarare en ytterligare fördjupad europeisk integrationsprocess som 
är den stora framtidsfrågan för svensken att ta ställning kring och missnöjesyttringar kan snarare 
höras utifrån hur mycket EU styr, snarare än faktumet att det är EU som styr. EU-politiken är 
numera integrerad bland övriga politikområden och det är inte längre en fråga om att vara del av 
det eller inte.  
 
Sammanfattningsvis överensstämmer denna bild även med Eurobarometerns senaste mätning. I 
föregående årsrapport beskrivs svenskarna ha ett ökat förtroende, positivism och framtidstro till 
EU. På frågan om respondenterna tror att Sverige skulle kunna möta framtiden på ett bättre sätt 
utanför EU svarade 74% avståndstagande och 19% instämmande. På frågan om vilka de viktigaste 
utmaningarna för EU att ta tag i just nu svarar 46% klimatförändringar och 38% invandring. 
Utmärkande i resultatet i övrigt är att svenskarna är desto mer pessimistiska gällande den 
ekonomiska situationen för såväl Sverige som EU inom de närmsta 12 månaderna från studiens 
genomförande, men i stort har svenskarnas attityder blivit mer optimistiska vad det gäller EU:s 
framtid (Standard Eurobarometer 90, 2018).  
 
3.2.4. Kunskapslucka 
Attityder till EU har sedan 90-talet fått ett allt större fokus för unionen (Eichenberg & Dalton, 
2007). Hittills har dock fokuset inom den tidigare forskningen till stor del varit på 
opinionsmätningar kring attityder och ofta saknas ett medialt, opinionsbildande perspektiv som 
redogör för vilka attityderna uttryckta i media är och hur dessa påverkar medborgarna. Forskning 
har under senare år syftat till att öka den kvalitativa förståelsen i vad som ligger till grund för 
attityder, men ännu är resultaten på området inte enhetliga. Många olika perspektiv råder i vilka 
beståndsdelar en attityd består av och hur en attityd kan utläsas. Denna studie tar därmed stöd i 
teorin av Boomgaarden et al. (2011) för att den kan anses ha ett öppet förhållningssätt till attityders 
mångdimensionalitet.  
 
Övertygelsen i denna studie är att för att kunna bidra till en förståelse av attityderna i vårt samhälle 
idag, behövs en förståelse i vilka frågor som förs upp på dagordningen och hur de diskuteras. 
Diskussionerna säger oss någonting om vår samtid. Denna studie bidrar till en ökad förståelse i hur 
attityder i media förhåller sig till EU-relaterade processer och sakpolitiska frågor, såsom det 
stundande EU-valet och högaktuella Brexit-förhandlingar. Med anledning av medias betydande 
roll för opinionsbildning avser denna studie att rikta fokus på attityder i ledarsidor, då tolkningen 
av dagsaktuella politiska händelser är avgörande för såväl medias, folkets och partiers sätt att 
förhålla sig till EU.  
 

4. Metod 
Denna studie består av en kvalitativ innehållsanalys där vi har granskat fem tidningars ledarsidor, 
Proletären, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden. Metodvalet beror på 
att det har ansetts bäst lämpat för att uppfylla studiens syfte, då en innehållsanalys fokuserar på 
texten och dess centrala innehåll, och på så vis ger oss större möjligheter att vara selektiva och föra 
fram de delar i datamaterialet som bidrar till en givande analys. Inför insamlingen av data har vi 
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antagit en induktiv ansats, vilket innebär att vi har låtit koda och tematisera den framkomna data, 
efter att först ha analyserat vårt resultat djupgående och låtit teman framträda ur resultatet (Bryman, 
2011, s. 28). Ett inledande utgångsperspektiv har dock antagits, ett som vi har förmodat ska ha en 
stor relevans under tidsperioden för studien, och det har varit diskussionerna om Brexit samt 
Europaparlamentsvalet. Båda dessa tematiseringar har visat sig förekomma i datamaterialet, liksom 
en framträdande diskussion om EU:s demokratiska utveckling, ett flertal politiska sakfrågor samt 
övergripande attityder gentemot Europeiska Unionen. Dessa teman är identifierade i datamaterialet 
utifrån en analys av såväl det manifesta som latenta innehållet i ledarsidorna (Ibidem, 2011, s. 282). 
Det vill säga, vi har såväl funnit påtaglig information som direkt svarar på våra frågeställningar, 
liksom vi även har fått tolka ledarsidorna till viss del för att lyfta fram resonemang som mer subtilt 
har fört fram ett förhållningssätt till EU eller lyft en fråga inom EU-området.  
 
4.1. Etiska överväganden 
Vad det gäller tolkning, som denna studie bygger på, bör en viss reservation tilläggas. Den tolkning 
som ett kodningsschema i en innehållsanalys kräver anses vara nästintill oundviklig (Bryman, 
2011, s. 297). Tolkning baseras på tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse och kontexten, 
och anses därmed ofta vara intersubjektivt otestbar (Thurén, 2007, s. 103). Detta kan vara värt att 
ha med i tanken vid denna studies senare analys, även om ambitionen med vår kodning och 
tematisering genomgående har varit att göra studien så replikerbar som möjligt. För att öka studiens 
reliabilitet, har samtliga ledarsidor lästs och analyserats enskilt innan vi senare jämförde våra 
personliga analyser sinsemellan. Att i resultatdelen erbjuda ett större antal citat hade kunnat vara 
ett potentiellt tillvägagångssätt som hade kunnat stärka transparensen för läsaren i att förstå hur vi 
har valt att tolka vårt material. Denna diskussion har förts under arbetsprocessens gång, men större 
citat i resultatet har trots det valts bort till förmån för en mer sammanvävd diskussion tidningar 
emellan samt integrerat med dimensionerna av Boomgaarden et al. (2011). Dessutom 
problematiserades även faktumet vad en överrepresentation av citat från särskilda tidningar eller 
särskilda författare hade kunnat innebära för studiens strävan om att förhålla sig så neutral som 
möjligt.  
 
Ytterligare nämnvärt i diskussionen om etiska förhållningssätt och subjektiv tolkning, är att likt vi 
som författare av denna studie bär med oss våra värderingar och det kontextuella sammanhang som 
vi verkar inom in i vårt analysarbete, bör likaså tilläggas att påståenden och information från 
skribenterna av ledarsidorna inte alltid är oproblematiska heller. Det finns såväl en praktisk som 
en etisk problematik i hur mycket av vardera skribents budskap vi ska föra vidare i vår studie. 
Somliga av citaten i ledarsidorna har stundtals saknat förankring i vetenskap eller har vinklats på 
ett sätt som främst är tänkt att väcka känslor, varpå vi i vissa fall har valt att föra fram deras budskap 
men tona ned deras retorik. Detsamma gäller den fakta och statistik som ledarskribenterna har fört 
fram som stöd för sina argument, vilket vi ej har vetenskapligt bekräftat eller värderat eftersom vi 
enbart har haft för avsikt att undersöka attityderna till EU. Det innebär dock inte nödvändigtvis att 
ledarsidornas påståenden eller ställningstaganden inom vissa frågor har lämnats oemotsagda, utan 
istället har vi låtit motsägande ledarsidor ställas mot varandra för att belysa den debatt som finns 
inom vissa politiska sakfrågor och processer.  
 
4.2. Urval och avgränsningar 
Anledningen till varför vi har valt att fokusera på attityder uttryckta i media har sin grund i 
kunskapssociologin, om hur samhället påverkar människors verklighetsuppfattningar och hur 
massmedia, bland andra, drivs av en strävan av att cementera de världsbilder de själva uppfattar 
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som önskvärda (Thurén, 2007, s. 150). Detta gäller särskilt för ledarsidor, där journalister får 
utrymme till att vara betydligt mer subjektiva än vad som annars sker i övrig nyhetsrapportering. 
De granskade tidningarnas ledarsidor i denna studie är strategiskt utvalda utifrån den ideologiska 
bredd som dessa förmodas representera. Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är 
likaså tre utav Sveriges största tidningar i räckvidd (Mediafacts, 2019) och är därmed tre viktiga 
opinionsbildare (Petersson et al., 2006).  
 
Med en bred representation av olika ideologiskt förankrade tidningar, kommer olika diskurser i 
förhållande till EU-frågor att kunna redogöras för och studiens validitet stärks då en stor del av den 
mediala debatten därmed är representerad. Vad det gäller den ideologiska förankringen som de 
utvalda tidningarna representerar är Proletären en kommunistisk arbetartidning och publiceras en 
gång i veckan, Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk och publiceras varje dag, Dagens 
Nyheter är oberoende liberal och publiceras dagligen, Svenska Dagbladet obunden moderat och 
publiceras dagligen likaså och Samtiden beskriver sig själva som en “fristående nyhetssajt med 
socialkonservativ tendens på ledarsida” och ges endast ut på deras hemsida, som är skapad av 
Sverigedemokraterna (Samtiden, u.å.). Det bör dock belysas att Proletären ges ut av 
Kommunistiska partiet som inte har något mandat i riksdagen, i motsats till de övriga tidningarnas 
politiska anknytningar. Proletärens analyserade ledarsidor kan därmed antas representera en 
relativt liten andel av opinionen i Sverige och likaså har tidningen en mindre räckvidd i jämförelse 
med övriga tidningar. Ett alternativ till Proletären hade kunnat vara den socialistiska dagstidningen 
Flamman, men då det inom denna tidning var svårare att identifiera attityder till EU valdes den 
bort. En ungefärlig uppfattning om tidningarnas räckvidd bidrar Mediafacts (2019) med, som 
uppger att Aftonbladets tidningar i tryckt form totalt under 2018 nådde en räckvidd på 515 000 
människor. Dagens Nyheter hade en räckvidd under hela 2018 på 583 000 människor och Svenska 
Dagbladets motsvarande årsrapportering var 360 000 människor. Inga tillförlitliga siffror på 
Proletärens och Samtidens räckvidd har hittats eller hur många av tidningarnas läsare som läser 
ledarsidorna.  
 
Den valda tidsperioden för denna studie är 1 januari 2019 till 31 mars 2019. Tidsavgränsningen 
beror främst på att vi har önskat att göra en analys av attityderna i media så nära inpå 
Europaparlamentsvalet som möjligt, och likaså i ljuset av ännu ej avslutade Brexitförhandlingar, 
för att se hur dessa processer påverkar dagordningen. Förhoppningen var ursprungligen att kunna 
granska ledarsidor ännu närmre EU-valet, förslagsvis hela april månad, men på grund av praktiska 
skäl fick en avgränsning göras. Likaså har ett antagande gjorts att den mediala debatten nära inpå 
valet ofta tenderar att fokusera på personfrågor, och inte på de frågor som vi har önskat besvara.  
 
Under den angivna tidsperioden har samtliga av tidningarnas ledarsidor granskats och ett 
målinriktat urval har gjorts av ledarsidor. Det vill säga, ett urval har gjorts av ledarsidor som varit 
relevanta för våra forskningsfrågor (Bryman, 2011, s. 392), tydliga attityder har kunnat utläsas och 
EU-frågor har diskuterats. Totalt har 52 stycken av tidningarnas ledarsidor valts ut, varav 
Proletären har publicerat 3 stycken relevanta för denna studie, Aftonbladet 12 stycken, Dagens 
Nyheter 16 stycken, Svenska Dagbladet 14 stycken och Samtiden 7 stycken. Det bör dock noteras 
att samtliga av Samtidens ledarsidor endast är tillgängliga elektroniskt. Både Samtiden och 
Proletärens ledarsidor har tillgängliggjorts via respektive tidnings hemsida, medan ledarsidorna 
från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har anträffats via databasen “Retriever 
Mediearkivet”. Respektive tidnings räckvidd och antal publiceringstillfällen per månad bör tas med 
i beaktande vid analysen av ledarsidorna, då mindre tidningar av resursskäl kan antas behöva vara 
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mer selektiva i sitt urval av ämnen att publicera. Ytterligare en notering i samband med urvalet av 
ledarsidor är hur ett antal av de ledarsidor som anträffats genom sökordet “EU*” har valts bort. Det 
har i sådana fall berott på att ledarsidan har varit allt för deskriptiv, så att ingen attityd har kunnat 
utläsas eller tolkas. Alternativt har EU endast omnämnts i relation till en fråga som inte har kunnat 
gå att koppla till denna studie.  
 
4.3. Analys och tematisering 
Efter urvalsprocessen återstod att analysera datamaterialet ifråga, de 52 ledarsidorna. Likt beskrivet 
tidigare var utgångspunkten att främst identifiera manifest eller latent uttryckta attityder i olika EU-
frågor. Detta genomförs med hjälp av kodning som förser studien med en ordning i innehållet, 
identifierar eventuella nyckelord eller relevanta passager och reducerar komplexiteten i materialet 
i stort (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 45). I detta fann vi en bra utgångspunkt i de fem, 
tidigare beskrivna dimensioner av attityder till EU-identitet, negativ affektion, EU:s prestation, 
utilitarism och förstärkande av EU av Boomgaarden et al. (2011). Dimensionerna användes som 
ett stöd i att identifiera attityder, men då syftet med studien ej har varit att testa teorin av 
Boomgaarden et al. (2011) lämnades likaså utrymme att identifiera egna teman.  
 
Analysprocessen av ledarsidorna har genomgående i studien varit en parallell process. Först skedde 
en inläsning av datamaterialet, därefter gjordes en sammanställning av det relevanta innehållet i 
ledarsidorna, parallellt med kodning och tematisering av detsamma. Inledningsvis fann vi fem 
framträdande teman i ledarsidorna, vilka vi angav som “högernationalism”, “Brexit”, “EU-valet”, 
“Elitism/demokrati” och “Sakfrågor”. Vi valde även att skapa ett sjätte tema för övergripande 
attityder, “Förhållningssätt till EU”, där all data som inte kunde kopplas till övriga teman 
kategoriserades. Samtliga av dessa teman fick en varsin färgkod, och därefter färgkodade vi all text 
i sammanställningen utifrån vad respektive stycke behandlade för tema. Då vi valde att göra en 
breddkodning av datamaterialet där vi sökte efter passager som kunde kopplas samman till de 
angivna tematiska områdena (Hjerm et al., 2014, s. 56), innebar det att vissa områden tematiserades 
specifikt inom ett tema trots att de var överlappande. Exempelvis kunde en ledarsida behandla 
frågan om “Brexit” huvudsakligen, och samtidigt redogöra för sakpolitiska skäl till det brittiska 
utträdet. Vi fann att trots att överlappning anses vara en av innehållsanalysens stora fallgropar 
(Bryman, 2011, s. 294) gav det i denna studie en bredare bild av de olika tidningarnas övergripande 
attityder och förhållningssätt till olika EU-frågor. Dock fann vi att några av de ursprungliga teman 
som vi hade identifierat med fördel kunde sammanföras, såsom högernationalism och demokrati, 
för att bidra till en större tydlighet i resultatet. Mer övergripande mynnade vår analys ut i följande: 
 

1. Sakfrågor som har att göra med den politiska vardagen i EU. Dessa är samlade under en 
rubrik, eftersom debatten spretade förhållandevis mycket. 

2. Diskussioner som anknöt till större politiska processer inom EU, där särskilt tre teman har 
framkommit; debatten om Brexit, EU:s demokratiutveckling och förhållningssätt till EU-
valet. 

3. Diskussioner som direkt uttrycker övergripande attityder till och framtidsvisioner för EU 
har samlats under en gemensam rubrik.  

 
Nedan angivna kategoriseringar i resultatdelen är därmed de främsta teman som vår 
innehållsanalys har genererat, vilka även har analyserats och sammankopplats med tidigare 
forskning och teorier.  
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5. Resultat 
Följande kapitel kommer att redogöra för de nyanser som finns inom argumentationen i den 
mediala debatten kring Europeiska Unionen. Kapitlet behandlar synen på hur EU arbetar inom 
vissa politiska sakfrågor, såsom inom migration, klimat, försvar och ekonomi. Det behandlar även 
politiska processer, vilka är debatten om Brexit, olika ledarsidors tolkningar av EU:s demokratiska 
utveckling och hur respektive tidnings ledarsidor förhåller sig till EU-valet 2018. Det sista avsnittet 
behandlar mer övergripande, generella attityder till Europeiska Unionen och unionens 
funktionssätt. Det är dock inte enbart framträdande attityder till EU som besvarar studiens 
frågeställningar, utan likaså vilka sakpolitiska frågor och politiska processer som tas upp på 
dagordningen och på vilket sätt de lyfts fram. 
 
5.1. Politiska sakfrågor i debatten 
Vid närmare granskning av sakfrågor på dagordningen märktes snart in i undersökningen att dessa 
fick mindre utrymme i förhållande till politiska processer och övergripande attityder till EU, med 
undantag för i Svenska dagbladet. Desto vanligare var dock att det förekom en diskussion om 
sakfrågor i relation till andra frågor inom flera av tidningarna, men att sakfrågorna i sig har fått 
litet enskilt utrymme. En återkommande fråga av mer sakpolitisk karaktär var migration, som 
diskuteras i flera av tidningarnas ledarsidor. 
 
Ström Melin (2019a) på Dagens Nyheter riktar en viss kritik mot unionen i frågan om EU-
migrationen, särskilt ur perspektiv av Brexit. Att beslutet om EU:s fria rörlighet tillföll varje enskilt 
medlemsland att besluta om under 2001 och att Storbritannien tillsammans med Irland och Sverige 
därmed öppnade sina gränser för alla medlemsländer, inklusive de nytillkomna öststaterna, ses som 
en möjlig orsak till Brexit enligt ledarsidan ifråga. För att exemplifiera den utmaning som beslutet 
innebar, beskriver Ström Melin (2019a) hur det under år 2015 kom 630 140 EU-migranter till 
Storbritannien och att i Sverige skulle motsvarande siffra vara ungefär 100 000.1 
 
Svenska dagbladets ledarsidor (Gudmundson, 2019a; Öner, 2019) lyfter också perspektiv inom 
migration, såsom den omdebatterade flyktingfrågan. Särskilt två ledarsidor lyfter hur EU hittills 
inte har haft ett enat förhållningssätt eller en långsiktig plan för just dessa frågor. Otydligheten 
anses obarmhärtig, då den ger flyktingar intrycket att det finns skydd att söka i Europa. I själva 
verket möts ofta flyktingar av stängda gränser, med undantag för Spanien som idag är mer öppet 
men som inom kort förutspås stänga sina gränser. Gudmundson (2019a) menar att med en tydlig 
och gemensam migrationspolitik från EU:s håll skulle inte människor behöva ge sig ut på 
Medelhavet och därmed riskera sina liv. Den andra ledaren på Svenska Dagbladet, Öner (2019) 
förhåller sig även kritisk till hur det inte finns en plan för de som redan har anlänt. Medan Tyskland 
och Frankrike har riktat in sig på strategier för återvandring, diskuterar Sverige snarare 
anhöriginvandring. I de diskussioner som förs på EU-nivå för närvarande uppges tonläget snarare 
likna det i Tyskland och Frankrike, än det i Sverige. Sverige anklagas därmed av Öner (2019) för 
att försöka vara “mer rojalistisk än kungen själv” och anses inte ha ett hållbart förhållningssätt till 
migrationsfrågan. I sistnämnda kommentar instämmer även Samtidens Erixon (2019d), som menar 
på att Sveriges makthavare generellt varken vill ta folkets vilja i beaktande gällande frågan om 
invandringen och inte heller är förmögna att hantera följderna av invandringen.  
 

                                                        
1 Under 2015 beviljades 2793 EU/EES-uppehållstillstånd i Sverige (Migrationsverket, 2019). 
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I motsats till ovanstående resonemang anser Aftonbladets Sima (2019) att debatten är snedvriden. 
Sima (2019) menar att istället för att fokusera blint på flyktingfrågan, borde frågan om skatteflykt 
drivas betydligt hårdare. Hon menar att det stora problemet är att de rikaste tror sig kunna stå över 
lagen, vilket har visat sig exempelvis i Panama-läckan, och att det krävs en skärpt lagstiftning på 
EU-nivå inom dessa frågor. Fortsättningsvis lyfter även Aftonbladets Ericson (2019) klimatfrågan, 
vilken i övrigt omnämns i ytterst liten utsträckning i den mediala debatten. Ericson (2019) betonar 
hur 2018 var det fjärde varmaste året på jorden någonsin, att jordens smältande permafrost är “en 
tickande bomb” och därmed att det kritiska läge vi idag befinner oss i borde göra klimatet till den 
absolut viktigaste frågan inför EU-valet. I ledarsidan lyfts hur EU är den främsta arenan för att lyfta 
denna fråga, och hur gehör där kan snabba på processen av en global omställning.  
 
En annan fråga som lyfts av Jonsson (2019b) i Dagens Nyheter är hur prioriteringar vad det gäller 
EU borde bestå i att förbättra den inre marknaden, öka tillväxten och skapa fler jobb. Likaså lyfts 
hur EU behöver satsa inom frågor som rör utbildning och försvar (“Svag uppställning”, 2019; 
Schetyna, 2019). I relation till Dagens Nyheters betoning på vad EU borde prioritera, är det 
nämnvärt vad Samtiden istället lyfter som eventuella orosmoment för liberaler. Erixson (2019f) 
beskriver nämligen hur liberaler borde oroas över Frankrikes president, Emmanuel Macron, 
beivrande av mer regleringar i den europeiska ekonomin och mindre konkurrens på marknaden. 
Likaså menar han att socialdemokrater borde oroas över förslaget om minimilöner i EU, vilket 
skulle riskera att krossa “den svenska modellen”.  
 
På samma linje fortsätter även Svenska Dagbladet, där Gudmundson (2019c) tar upp LO:s 
förlorade legitimitet i samband med deras användande av Brexit-parollen “Ta tillbaka kontrollen!”. 
Gudmundson (2019c) riktar kritik mot hur LO har utlokaliserat de svenska arbetsmarknads-
villkoren i samband med EU-valet. En annan ledarsida i Svenska Dagbladet (Sigfrid, 2019b) 
fortsätter med att diskutera EU:s sociala pelare, inom vilken Socialdemokraterna anklagas för att 
startat en process som senare kan komma att erodera hela den svenska modellen. Sigfrid (2019b) 
menar att Socialdemokraterna har varit naiva att tro att de kan ställa sig utanför en framtida 
europeisk socialpolitik, och att Liberalerna överhuvudtaget inte förhåller sig kritiska till en 
europeisk socialpolitik just precis för att förslaget är europeiskt. Sigfrid (2019b) förtydligar hur 
detta förslag kommer att innebära kompromisser och att samtliga medlemsländer likaså kommer 
att få ge upp en del av sitt nationella självstyre, inklusive Sverige.  
 
Ytterligare en sakfråga av betydelse i Svenska dagbladets ledarsidor är försvarsfrågan. Ehrenkrona 
(2019b) betonar särskilt hur Sverige borde tänka “mer finskt” vad det gäller försvarsfrågan i EU. 
Han förklarar vidare hur Sverige respektive Finland tänkte vid EU-inträdet 1995, att Sverige främst 
gick med för de ekonomiska aspekterna och att Finland gjorde det av försvarspolitiska skäl. Med 
anledning av hur den globala kontexten har förändrats sedan dess, såsom amerikansk isolationism 
och rysk aggression, menar Ehrenkrona (2019b) att Sveriges säkerhetspolitiska intressen har 
stärkts. Länder som står utanför kollektiva säkerhetsarrangemang i sådana tider står svaga för rysk 
aggression. Därför anser Ehrenkrona (2019b) att Sverige behöver såväl NATO som EU och ställer 
sig kritisk till svenska partier som vill minska det europeiska säkerhetssamarbetet, varpå 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet nämns. Varför dessa partiers förhållningssätt anses 
problematiskt, enligt Ehrenkrona (2019b), beror på att det i försvarsfrågor inte finns utrymme att 
slå vakt om varje stats oberoende och suveränitet. 
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Likt beskrivet inledningsvis är den sakpolitiska diskussionen i de analyserade ledarsidorna delvis 
spretig när tidningarna jämförs. Överlag diskuterar vardera tidning olika sakfrågor, vilket gör att 
tydliga skillnader i attityder tidningarna emellan är svåra att identifiera. Om perspektivet vidgas 
något, går det dock att se hur samtliga av tidningarna fokuserar på olika sakfrågor men att de alla 
antar ett kritiskt förhållningssätt gentemot hur EU-relaterade sakfrågor hanteras idag. Detta gäller 
särskilt vilken nivå vissa frågor ska behandlas på och vems ansvaret är att hantera sådana frågor, 
såsom hur Svenska Dagbladet (Öner, 2019) anser att gemensamt, europeiskt förhållningssätt i 
migrationsfrågan behövs eller hur Aftonbladet lyfter att EU borde ta större ansvar för miljön 
(Ericson, 2019).  
 
Vad det gäller attityder i EU-relaterade sakfrågor går dimensionen negativ affektion av 
Boomgaarden et al. (2011) att utläsa i ledarsidorna. Exempelvis är diskussionen affektiv när EU 
beskrivs hota “den svenska modellen” och det nationella självstyret (Gudmundson, 2019c; Erixon, 
2019f). Hotet mot “den svenska modellen”, som i resultatet lyfts av Samtidens Erixon (2019f) och 
Svenska Dagbladets Gudmundson (2019c), är även någonting som går att identifiera i diskussionen 
Twaddle (1997) tidigare förde fram gällande den svenska folkomröstningen, inom vilket en 
“underminerad välfärd” var en av farhågorna om vad EU-medlemskapet skulle komma att 
innebära. I motsats till den rädsla som finns kring EU:s påverkan i socialpolitiken, går det även att 
se ett mönster i att vardera tidning främst tar upp de sakfrågor som de själva önskar ett större EU-
inflytande inom och där de önskar mer regleringar på en överstatlig nivå. Därmed inte sagt att det 
inte finns frågor där de vill minska EU:s påverkan. När sakfrågor diskuteras sker det ofta utifrån 
postmaterialistiska, utilitaristiska argument. Det vill säga, huruvida nationens eller individens 
intressen kommer att främjas av ett ökat EU-inflytande, såsom när Aftonbladets Ericson (2019) 
lyfter behovet av en förstärkt miljöpolitik eller när Svenska Dagbladets Ehrenkrona (2019b) 
diskuterar säkerhetspolitik.  
 
Likaså är dagordningens utformning i respektive tidning av relevans, och ur detta perspektiv finner 
vi exempelvis att Proletären helt saknar en sakpolitisk debatt på europeisk nivå. Proletärens 
avsaknad av sakpolitisk debatt skulle förvisso kunna bero på att det har bortprioriterats av 
utrymmesskäl, men det skulle också kunna vara ett resultat av ett aktivt ställningstagande. Det vill 
säga, att Proletären finner EU-relaterade sakfrågor irrelevanta att diskutera. I motsats är Svenska 
Dagbladet den tidning som tycks mest angelägen att ta upp sakfrågor på dagordningen.  
 
Den enda sakfråga som är återkommande i majoriteten av tidningarna är migrationsfrågan. 
Aftonbladets Sima (2019) omnämner migrationsfrågan i relation till att den får för mycket fokus i 
den mediala debatten, medan Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden diskuterar aktivt 
migrationspolitikens problematik (Ström Melin, 2019a; Gudmundson, 2019a; Öner, 2019; Erixon, 
2019d). Den omdiskuterade migrationsfrågan stärker teorin av Boomgaarden et al. (2011) om att 
invandring är en faktor som påverkar attityder till EU. Enligt teorin ifråga skulle detta innebära att 
de tidningar som uppvisar ett kritiskt förhållningssätt till invandringsfrågan, också kan antas ställa 
sig negativa till vidare europeisk integration. Resultatet visar dock att attityder till europeisk 
integration är mer komplext än så, och att fler faktorer än invandringsfrågan spelar roll för hur 
tidningarna ställer sig till en utökad integration. Dessutom är Proletären ett exempel på där andra 
faktorer spelar en större roll än invandringen, då de är emot en fortsatt europeisk integration men 
en diskussion om invandringsfrågan saknas i deras ledarsidor (Tedjeza, 2019; Kalleson, 2019; 
“Kungarna i Davos”, 2019). 
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5.2. Debatten om Brexit 
Frågan om Storbritanniens utträde är en av de mest omdebatterade under det första kvartalet av år 
2019 och handlar i hög grad om EU:s politiska framtid. Brexit kan anses stå högt på dagordningen 
hos samtliga tidningar utom i Proletären som inte omnämner utträdet i någon av de granskade 
ledarsidorna. Inom de olika tidningarna går flera olika attityder till såväl Brexit som Sveriges roll 
i utträdet att utläsa. Dessa kan främst anknytas till den utilitaristiska dimensionen av Boomgaarden 
et al. (2011), men har även en bredare affektiv dimension. Det innebär att ledarsidorna inte direkt 
anknyter till den negativa affektionen som tas upp i Boomgaarden et al. (2011), men att 
känslouttryck tydligt kan utläsas. Flertalet av tidningarna diskuterar de ekonomiska kostnaderna 
som utträdet kommer att innebära för alla inblandade. Aftonbladet ser främst till Storbritanniens 
invånare (Finnveden, 2019), medan Svenska Dagbladet snarare för diskussioner ur en svensk 
kontext (Röttorp, 2019; Gudmundson, 2019c). Dagens nyheter däremot ser framförallt till de 
känslomässiga förluster som Brexit genererar, och de negativa effekter utträdet innebär för den 
europeiska identiteten (Swartz, 2019; “Kära britter”, 2019).  
 
Samtiden fokuserar snarare på att ge en förklaring till varför Brexit röstades igenom (Erixon, 
2019g). Vid analys av Samtidens perspektiv på Brexit, kan utläsas hur utträdet anses grunda sig i 
attityder till EU:s prestation, eller snarare avsaknaden av prestation, som i sin tur ska ha motiverat 
britterna i sitt beslut. Med det menas att EU:s ledamöter inte har varit transparenta i sitt 
beslutsfattande och att EU inte har kunnat möta de problem som har uppstått i unionen. Likaså 
Svenska Dagbladet lyfter orsaker till Brexit, men diskuterar istället att Brexit är ett resultat av att 
britterna har upplevt EU som ett hot mot den nationella identiteten och självbestämmandet 
(Gudmundson, 2019b). Detta kan starkt förknippas såväl med negativ affektion som avsaknad av 
europeisk identitet, som presenteras av Boomgaarden et al. (2011). Alternativt att den europeiska 
identitet finns i britternas fall, men likt Gudmundson (2019b) beskriver väger den nationella 
identiteten tyngre.  
 
När Aftonbladet diskuterar Brexit beskrivs utträdesprocessen främst som en klassfråga. Beslutet 
om att lämna EU anses, enligt Swedin (2019), bottna i en ojämlikhet mellan stad och landsbygd i 
Storbritannien, där människor på landsbygden är de som i störst omfattning har röstat för att lämna. 
Likaså tar en annan ledarsida på Aftonbladet (Finnveden, 2019) upp hur utträdet kan riskera att 
förstärka ojämlikheten ytterligare. Finnveden (2019) betonar särskilt hur Brexit endast kommer att 
drabba de mest ekonomiskt- och socialt utsatta individerna, då dessa inte kommer att kunna “köpa 
sig ur” den livsmedels- och medicinbrist som beräknas uppstå vid en hård Brexit. Finnveden (2019) 
belyser också hur det råder vad de väljer att kalla ett “gränslöst hyckleri” hos särskilda ekonomiska 
aktörer som utnyttjar det läge Storbritannien befinner sig i för närvarande. För dessa finns 
alternativet att investera i andra EU-länder för att på så vis motta ett så kallat “golden passport”, 
det vill säga ett uppehållstillstånd i ett annat EU-land.  
 
Fortsättningsvis är samtliga ledarsidor på Dagens Nyheter kritiska till Storbritanniens utträde som 
förutspås ge såväl starka ekonomiska som känslomässiga konsekvenser. De ekonomiska 
konsekvenserna förutspås bero mycket på vilket utträdesavtal som kommer att träda i kraft. De 
känslomässiga konsekvenserna däremot anses vara villkorslösa då “EU blir fattigare utan 
Storbritannien, Storbritannien blir fattigare utan EU” (Svensson, P., 2019). Flera ledarsidor (“Kära 
britter”, 2019; “Äntligen hamnade V”, 2019) argumenterar för att ett land inte kan lämna sin egen 
kontinent, att alla européer hör ihop historiskt, kulturellt och känslomässigt.  
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Med Storbritanniens utträde menar Swartz (2019) på Dagens Nyheter att britter också kränker 
andra européer och förvränger medlemsstaternas självbild till en form av “andra klassens 
européer”, likt öststaterna i unionen tidigare ansågs vara. P. Svensson (2019) menar även att 
britternas utträde kan klassas som en form av självskadebeteende, att de har agerat i affekt som en 
följd av en upplevd förlust av suveränitet. Dagens Nyheters Liby Troein (2019) spinner vidare på 
kritiken genom att använda sig av Donald Tusks numera kända citat “det finns en särskild plats i 
helvetet för dem som har främjat Brexit utan en plan för hur det ska genomföras”. Den utbredda 
kritiken inom Dagens Nyheters ledarsidor nyanseras dock något av en ledarsida (Ström Melin, 
2019a) som riktar fokus mot EU istället. Ström Melin (2019a) förespråkar hur EU måste utöva 
självkritik och se sin roll i Brexit, likt i det tidigare exemplet på hur EU har hanterat 
migrationsfrågan.  
 
Precis som Dagens Nyheter, undrar även Svenska dagbladets skribent Gudmundson (2019c) om 
det finns en särskild plats i helvetet för så kallade “Brexitörer”. Inom tidningens ledarsidor finns 
ett brett spann av perspektiv och åsikter gentemot EU. En av ledarsidorna (Sigfrid, 2019a) lyfter 
att i kampen för att rädda “den europeiska familjen” måste vi också inse att alla medlemsländerna 
tänker och agerar på olika sätt. I detta fall, menar även Gudmundson (2019b), kan Brexit ses som 
ett exempel på hur britterna önskar “ta ett steg ut i det okända för att bevara det kända”. Med det 
menas att britterna inte ångrar beslutet trots de ekonomiska konsekvenserna som väntas. Detta, på 
grund av att utträdet inte var ett beslut om ekonomi, utan snarare ett försök att få tillbaka makten 
från EU och minska invandringen, men också för att bevara en brittisk identitet, de brittiska 
traditionerna och en nationell gemenskap. Samtidigt menar Svenska Dagbladets Ehrenkrona 
(2019a) att signalerna från Storbritannien är dubbla. May fortsätter att försöka leverera ett 
utträdesavtal och parallellt med det ökar motståndet mot Brexit och sympatierna för EU-samarbetet 
blir allt fler. 
 
När de olika ledarsidorna i Svenska Dagbladet diskuterar Brexit är det även noterbart hur de ofta 
gör det ur ett svenskt perspektiv. Röttorp (2019) framhäver bland annat hur Sverige och 
Storbritannien kan anses vara likasinnade medlemsstater. Därmed innebär Storbritanniens utträde 
inte enbart strategiska svårigheter för Sverige i Europaparlamentet fortsättningsvis, utan likaså lyfts 
hur Sverige inte har en tydlig plan för hur de ska hantera de ekonomiska påföljderna som kan 
komma att ske i samband med Brexit. Gudmundson (2019c) lyfter även hur relationen mellan 
Sverige och Storbritannien ska ha påverkats negativt när utrikesminister Margot Wallström, efter 
Donald Tusks uttalande om den särskilda platsen i helvetet, gick ut och kritiserade det brittiska 
ledarskapet och samtidigt påtalade hur britterna med Brexit “begår ett historiskt misstag som skapar 
problem för oss alla”. Ett misstag som Wallström ska ha uppgett är oförlåtligt. Gudmundson 
(2019c) lyfter dock att Wallström senare har dementerat uttalandet ifråga. Trots Wallströms 
förnekande, lyfter ledarsidan att citatet ändå stämmer väl överens med den argumentationslinje 
som just nu råder i Europa gentemot Storbritannien. Detta kan tolkas som att ledarsidan ifråga anser 
att Brexit inom EU anses vara oförlåtligt samt är ett resultat av ett ogenomtänkt beslut.  
 
Ytterligare nya tolkningar erbjuder Samtidens Erixon (2019g) som beskriver hur “högerprojektet 
EU” inledningsvis handlade om marknadsekonomi och frihandel men har senare breddats till att 
omfatta allt fler politiska områden. Denna utveckling är också vad Erixson (2019g) anser ligger till 
grund för Storbritanniens utträde ur unionen. Brexit-processen anses vara en effekt av ett 
statsbygge som saknar folklig förankring, att EU har varit överambitiösa och flyttat sig allt för långt 
bort från medborgarna. Vidare menar samma ledarsida att det i Bryssel finns en avsaknad av 
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förståelse och respekt för de människor som inte önskar se en tätare union, likt det förslag Macron 
tidigare har lagt fram. Det belyses även hur frånvaro av ledarskap anses ligga till grund för den 
röriga Brexit-processen, att beslutet inte är förankrat hos det brittiska etablissemanget eller hos EU. 
Efter finans- och skuldkrisen 2008 och migrationskrisen 2015, menar Erixon (2019g), har den 
brittiska opinionen “tröttnat på EU:s inkompetens” och att det i sin tur har drivit på frågan om 
Brexit. 
 
Varför frågan om Brexit kan antas få ett stort utrymme på dagordningen, kan kopplas samman med 
den forskning som visar på den nära relation som Sverige och Storbritannien har. Likt beskrivet i 
den tidigare forskningen, har länderna under 90-talet haft en gemensam grund i sin euroskepticism 
och även i deras senare val att stå utanför eurosamarbetet (Banducci et al., 2003). Trots att den 
svenska opinionen idag har svängt vad gäller förhållningssättet till unionen, beskrivs fortfarande 
länderna som “likasinnade medlemsländer” av bland annat Svenska Dagbladets ledarskribent 
Röttorp (2019). Den nära koppling som finns mellan länderna skulle därmed kunna vara en 
anledning till att Brexit blir en så pass viktig fråga på den svenska dagordningen.  
 
En annan potentiell orsak till Brexit-frågans angelägenhet i Sverige skulle kunna vara rädslan för 
hur utträdet ekonomiskt kommer att påverka unionen, och i sin tur Sverige, då Storbritannien för 
närvarande är en resursstark medlemsstat. Frågan om Brexit kan även antas ha relevans för den 
svenska opinionen, då Storbritanniens utträde potentiellt kan utgöra en referenspunkt för svenskar 
i deras egna förhållningssätt till unionen. Om så är fallet, tycks Brexit i många av ledarsidorna ha 
haft en avskräckande effekt på att Sverige skulle gå samma väg som britterna. I Samtidens fall 
anses dock Brexit-processen vara ett varnande exempel för EU på vad som händer om europeisk 
integration pådrivs utan folklig förankring.  
 
5.3. Debatten om EU:s demokratiutveckling 
Frågan om demokrati kan tyckas vara en stående punkt på EU:s dagordning och inte sällan 
diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas för att möta EU:s demokratiska underskott, vilket också 
skildras i diskussionerna inom tidningarnas ledarsidor. EU:s demokratiska utveckling behandlas 
av samtliga tidningars ledarsidor, men med variation i diskussionens utbredning. I detta fall är 
Svenska Dagbladet utmärkande, då de inte tar upp ämnet ifråga i lika stor utsträckning som övriga 
tidningar i förhållande till deras respektive storlek. Avsnittet behandlar såväl EU:s demokratiska 
underskott i parlamentet samt problematiserar den demokratiska avvecklingen i flera av unionens 
medlemsländer. Ledarsidorna redogör för hur dessa perspektiv samspelar med varandra och hur ett 
svagt demokratiskt EU kan förstärka antidemokratiska krafter i Europa, liksom antidemokratiska 
krafter i Europa kan försvaga EU demokratiskt. Det råder tydliga skillnader i hur ledarsidorna 
förhåller sig till dessa perspektiv, vilket går att utläsa i deras respektive landanalyser men även i 
hur de använder sig av begreppen demokratiskt underskott, demokratisk avveckling och 
demokratisk utveckling. 
 
En av Svenska Dagbladets ledarsidor (Zsiga, 2019) tar som exempel på EU:s demokratiska 
utmaningar upp stad-land-konflikten. Konflikten tas upp ur ett ungerskt perspektiv och fokuserar 
främst på Ungerns premiärminister Viktor Orbáns politiska agerande. Zsiga (2019) beskriver hur 
en illiberal makt finns representerad i en av landets mest liberala städer, Budapest. Budapest 
beskrivs som ett “planekonomins Paris”, en symbol för modernitet och välfärd, samtidigt som 
Orbáns stöd snarare finns att finna på den ungerska landsbygden. Zsigas (2019) antagande är att 
detta förr eller senare kommer att kollidera och att Budapestborna kommer att tröttna och så 



 

	
 

 

20 

småningom utkräva öppenhet. En öppenhet som kan anses synonym med ett av EU:s 
grundläggande värden. Likaså Aftonbladet framhäver vikten av att arbeta med utmaningarna som 
den allt växande urbaniseringen genererar. Att staden ställs mot landsbygden skapar orättvisor, 
menar Swedin (2019). Orättvisor som i sin tur distanserar människor från makten i Bryssel och 
som kan leda till fler utmanande processer likt den Brexit representerar. 
 
Just stad-land-konflikten är också en central fråga som förekommer såväl i detta avsnitt, som i den 
föregående Brexit-diskussionen, i relation till ojämlikhet och särskilt olika attityder i olika 
samhällsgrupper inom medlemsstaterna. Konflikten har även en tydlig teoretisk förankring då den 
till stor del kan antas ha sin grund i europeisk identitet. Enligt Boomgaarden et al. (2011), går det 
att se ett samband mellan att vara storstadsbo och att känna större tillhörighet till andra européer. 
Antagligen för att medborgare kan se fler fördelar med EU i en storstad, än på landsbygden. Detta 
stärks även ur ett svenskt perspektiv, då den tidigare forskningen redogör för hur EU-stödet 
tenderar att vara starkare i storstäder än på landsbygd och högre hos högutbildade än lågutbildade 
(Oskarsson & Holmberg, 2010, kap. 1). Boomgaarden et al. (2011) bidrar också till en vidare 
förståelse i hur den distansering EU-medborgare kan uppleva i sin tur kan bidra till en negativ 
affektion mot EU. Stad-land-konflikten är därmed ett tydligt exempel på hur attityder till EU kan 
vara mångdimensionella.  
 
Fortsättningsvis tar en stor del av ledarsidorna i Aftonbladet (Lindberg, 2019a, 2019c, 2019e, 
2019f) upp Viktor Orbáns strävan mot en illiberal demokrati och riktar skarp kritik mot 
Moderaterna och Kristdemokraterna, som fram tills nyligen har suttit i samma partigrupp i 
Europaparlamentet som Orbáns parti Fidesz. En problematik som Lindberg (2019e) lyfter är hur 
Ungern är en av EU:s största bidragstagare och hur Sverige är med och finansierar den 
demokratiska avvecklingen som sker i landet genom sitt ekonomiska stöd. Ungern har gått från att 
vara “fritt” till “delvis fritt” och är numera det enda EU-land som inte betecknas som en fullfjädrad 
demokrati. Ett flertal av Aftonbladets ledarsidor (Lindberg, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2019e, 
2019f) diskuterar problematiken i detta, samtidigt som de även belyser hur andra EU-länder likaså 
tampas med korruptionsproblem (exempelvis Rumänien). Trots detta anses utvecklingen i Ungern 
vara särskilt problematisk då Orbáns regering besitter så pass mycket makt och har reducerat 
möjligheterna för politiska opponenter att bedriva oppositionsarbete. Orbán har också tidigare 
framfört en tydlig, antisemitisk retorik och även detta är något som Lindberg (2019a) anser inte 
borde bortses från. Ungern är bara ett utav flera exempel som Aftonbladets ledarsidor tar upp som 
visar på hur medborgarskap i EU-medlemsländerna idag innebär olika värden. Därför betonar 
Lindberg (2019d) vikten av att Sverige positionerar sig i demokratifrågor och att utrikesminister 
Margot Wallström bedriver en “demokratioffensiv”.  
 
Dagens Nyheter instämmer med Aftonbladet i hur Orbáns högerpopulistiska politik bidrar till en 
demontering av Ungerns demokrati. Schetyna (2019) är även noga med att framhäva hur Ungerns 
utveckling inte är unik i Europa. Även Polen upplever just nu en erodering av demokratin och ett 
uppmärksammat exempel, som lyfts av Ström Melin (2019b), är försöket att tvångspensionera ett 
flertal polska domare. Såväl Ungerns som Polens regeringars agerande kritiseras starkt i 
ledarsidorna på Dagens Nyheter (Schetyna, 2019; Ström Melin 2019b; Helmerson, 2019; “Nu är 
det dags”, 2019; Nerbrand, 2019). Kritiken grundar sig i en stor oro hos ledarskribenterna i hur 
detta kan ge större makt åt nationalistiska partier i Europa (“Nationalisternas vinter”, 2019). Det 
omnämns även av Swartz (2019) att Rumänien och andra länder står näst på tur när det kommer 
till urholkningen av demokratin. Även Sigfrid (2019a) på Svenska Dagbladet omnämner 
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Rumäniens regering som moralisk oförmögen att leda landet, då de bland att föreslagit att den 
politiska korruptionen i landet ska avkriminaliseras. Sigfrid (2019a) kritiserar även den 
demokratiska utveckling som sker i Ungern och Polen, vilken orsakar en spretig värdegemenskap 
i EU.  
 
I motsats till de tidigare beskrivna ledarsidornas perspektiv på Ungern, försvarar istället Samtidens 
Erixon (2019e) Orbáns uttalande om att skapa en “illiberal demokrati”. Dennes tolkning av 
uttalandet i fråga är att Orbán önskar stå emot värden som inte heller Samtiden sympatiserar med, 
såsom fri invandring och “feministisk radikalism”. Erixon (2019c) anser även att Ungern i 
dagsläget mottar oförtjänt kritik, att ett stort fokus ligger i att anklaga partier för fascism och 
“olämpliga rötter”, men att i själva verket är Ungern och Polen två exempel på länder som lyssnar 
till den politiska viljan hos sina medborgare. Likaså är folkomröstningen om Brexit en symbol för 
demokratisk välvilja. Tvärtemot dessa exempel, anser Erixon (2019d) att Sverige istället är ett 
exempel på där folkets vilja inte tas i beaktande, särskilt vad det gäller invandringsfrågan. Bland 
annat anklagas socialminister Annika Strandhäll för att flytta “fokus i samhällsdebatten från 
verkliga problem till en “retorisk dynghög” vad det gäller frågan om Ungern. Danmark ges som 
ytterligare ett exempel på ett land som möter den folkliga opinionen bättre än Sverige, bland annat 
genom deras sätt att hantera sin gränsbevakning.  
 
Vidare riktar även Proletärens ledarsidor (Tedjeza, 2019; Kalleson, 2019; “Kungarna i Davos”, 
2019) kritik mot EU:s makthavare, men ur ett annat perspektiv än Samtiden. EU beskrivs utav 
Kalleson (2019) som ett nyliberalt projekt där de folkvalda ej kan anses tillvarata folkets intressen, 
utan snarare agerar elitistiskt och utifrån sin egen personliga vinning. Även Tedjeza (2019) 
framhäver hur de folkvalda blir korrumperade av den höga lönesättningen inom institutionen, vilket 
gör politikerna ifråga mer förtrogna med systemet än med folket. Till viss del är det en sådan kritik 
som riktas mot Jonas Sjöstedt och Jimmie Åkesson, då de båda anses ha gett upp frågan om ett 
EU-utträde. Båda anklagas för att ge upp sina respektive politiska förankringar till förmån för 
personliga framgångar. När det sker, menar en ledarsida på Proletären (“Kungarna i Davos”, 
2019), delegeras också det så kallade “folkliga motståndet” mot EU till den politiska högersidan.  
 
Ur ett annat perspektiv betonar Ström Melin (2019b) på Dagens Nyheter särskilt vikten av EU-
kommissionens arbete i demokratifrågor. I ledarsidan konstateras att EU:s demokratiregler är 
“svaga, men ändå inte helt tandlösa” och hur det numera omtvistade demokratiskyddet kan komma 
att försvagas betydligt om fel personer, enligt Ström Melin (2019b), kommer till makten efter det 
stundande Europaparlamentsvalet. Det vill säga om högernationalister får en stor andel av 
parlamentets mandat i valet, kan de i sin tur välja representanter till kommissionen med syfte att 
undergräva demokratin ytterligare. Samma budskap förstärks sedan ytterligare när 
Sverigedemokraterna i en av Dagens Nyheters ledarsidor (“Nu är det dags”, 2019) beskrivs som 
ett hot mot unionens existens. Ledarsidan framhäver hur nationalismen har “internationella 
böjelser” och hur denna utveckling måste utmanas på samtliga samhällsnivåer. 
 
Utmärkande för debatten om demokrati är att det sker en tydlig diskussion mellan tidningarna, då 
de alla diskuterar samma fråga utifrån deras respektive ideologiska ståndpunkter. Detta talar för att 
EU:s demokratiska utveckling står högt upp på dagordningen i den mediala debatten. Ledarsidorna 
talar för att demokratin är viktig och lyfter samtidigt vad de uppfattar som det stora hotet mot 
demokratin idag. Samtiden och Proletären menar att elitismen och politikerna inom institutionen 
är det stora hotet mot demokratin eftersom de främjar sina egenintressen istället för folkets vilja 
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(Erixon, 2019d; Kalleson, 2019). Aftonbladet och Dagens Nyheter lyfter istället hotet från växande 
nationalistiska och populistiska partier inom unionen. Dessa partier får större inflytande i 
medlemsländerna, och därigenom i EU, vilket riskerar att leda till en demokratiskt försvagad union 
(Lindberg, 2019a, 2019c, 2019e, 2019f; Ström Melin, 2019b; Schetyna, 2019). 
 
Vad som blir tydligt i debatten om den demokratiska utvecklingen som sker i länder såsom Ungern, 
Polen och Rumänien är ifrågasättandet av enhetliga europeiska värden. Utan en gemensam 
europeisk värdegrund, är det rimligt att anta att det är svårt att identifiera sig med den europeiska 
identitet som Boomgaarden et al. (2011) pratar om. Lindberg (2019d) på Aftonbladets förslag om 
att Sverige ska bedriva en så kallad “demokratioffensiv” för att värna de europeiska värdena och 
Ström Melin (2019b) på Dagens Nyheters fokus på EU-kommissionens arbete i demokratifrågor 
är två exempel på hur dessa lägger vikt vid dimensionen av EU:s prestation, vilket i sin tur skulle 
kunna stärka de europeiska värdena. Enligt detta perspektiv, riskerar därför högerpopulismen att 
reducera tilliten till EU, men EU kan även vara lösningen på att reducera högerpopulismens 
inflytande. Det i sig indikerar även vikten av dimensionen av EU-förstärkande, att ansvaret i att 
stärka den europeiska demokratin vilar i händerna på makthavarna, och särskilt på dem i EU. Detta 
överensstämmer med den forskning som beskrivits tidigare om att europeisk integration är ett löfte 
om en mer demokratisk styrning på överstatlig nivå (Eriksen & Fossum, 2000, kap. 1).  
 
5.4. Förhållningssätt till EU-valet 
I syfte att stärka och värna demokratin är frågan om valdeltagande likaså av stor vikt. Precis som 
tidigare nämnts är media den tredje statsmakten och besitter stora möjligheter att utöva inflytande 
på medborgarna i valtider. Inte minst kunde detta utläsas i samband med den svenska 
folkomröstningen om EU-medlemskapet, då media och mobilisering identifierades som avgörande 
faktorer till att “ja-sidan” vann (Twaddle, 1997). I Sverige i synnerhet har tidningarna visat sig ha 
en stor förankring hos medborgarna (Petersson et al., 2006), men likaså har den tidigare 
forskningen redogjort för hur medborgare själva idag besitter en stor makt i att föra ledarsidornas 
budskap vidare (Liu et al., 2015, kap. 12). Med det stora inflytande som tidningar som aktörer har, 
är det därför intressant att se vilka budskap som ledarsidorna för fram till sina läsare inför det 
stundande Europaparlamentsvalet. Överlag kan konstateras att flertalet av tidningarnas ledarsidor 
har tagit tillfället i akt till att rikta uppmaningar till sina läsare att gå och rösta.2  
 
Samtidens Erixon (2019d) belyser hur de svenska makthavarna idag gör felprioriteringar och flyttar 
fokus ifrån frågor som behöver belysas och hanteras, såsom svenska säkerhetsfrågor. Därför 
uppmanas läsarna till att “rösta på dem som ser till verkligheten” och på dem som agerar med 
handlingskraft.  
 
I Dagens Nyheter å andra sidan uppmanar flera ledarsidor (Nerbrand, 2019; “Nu är det dags”, 2019; 
Ström Melin, 2019b) till att rösta i EU-valet, för att dels rösta emot Sverigedemokraterna men även 
för att rösta för fri rörlighet och för respekt för de mänskliga rättigheterna. Nerbrand (2019) 
poängterar att det aldrig har varit mer angeläget att välja en kandidat som står upp för dessa värden. 
En annan av ledarsidorna (“Nu är det dags”, 2019) tillägger också hur “det europeiska 
demokratiprojektet” just nu befinner sig i en existentiell kris. Det faktumet bör väljarna ha med sig 
i tankarna på valdagen och rösta därefter.  
                                                        
2 Noterbart i sammanhanget är dock hur Proletären efter den angivna tidsperioden för insamlad data har 
skapat en särskild kategori på sin hemsida för ledar- och debattartiklar som uppmanar sina läsare till att 
bojkotta EU-valet (Proletären, 2019).  
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Svenska Dagbladet fortsätter i sin tur med att belysa hur Sverige borde inse att de i nuläget står 
svaga försvarsmässigt. Därför anser Ehrenkrona (2019b) att det är särskilt viktigt att svenska 
väljare inte missnöjesröstar i årets EU-val, då det skulle riskera ett större indirekt, ryskt inflytande 
i Europaparlamentet. I korthet menar Ehrenkrona (2019b) att ett försvagat, polariserat Europa 
gynnar Rysslands intressen. Vidare uppmanar Ehrenkrona (2019a) att medborgare ska agera utifrån 
det krisläge som EU behöver ta sig ur. Genom ett högt valdeltagande signalerar väljarna att 
Europaparlamentets roll bör tas på allvar och på så vis stärks unionens legitimitet. För att ena ett 
splittrat EU behöver stöd ges till de partier som vill stärka och utveckla samarbetet mellan 
medlemsstaterna.  
 
Persson (2019) på Aftonbladet ställer frågan huruvida det kommande valet ska handla om ett val 
där medborgarna röstar emot någonting eller för någonting. Han beskriver EU-valet som en viktig 
del i att positionera sig i frågor rörande EU:s framtid, och där medborgarna nu får ta ställning till 
om EU:s framtid ska handla om allt som är hotfullt och som bör stoppas, eller om det ska handla 
om framtidstro och möjligheter. 
 
Bland tidningarnas uppmaningar kan alla dimensioner som lyfts i Boomgaarden et al. (2011) 
utläsas i olika utsträckning. Samtiden lyfter EU:s prestation i perspektiv av att läsarna ska rösta 
bort politiker som de anser vara inkompetenta (Erixson, 2019d). Även Dagens Nyheters 
uppmaning innefattar EU:s prestation, men de lyfter också identitet ur perspektiv av europeiska 
värden (Nerbrand, 2019; “Nu är det dags”, 2019; Ström Melin, 2019b). Svenska Dagbladet 
framhäver hur dimensionen av EU:s prestation kan stärkas med ett högt valdeltagande och lägger 
även ett stort fokus på ett förstärkande av EU ur ett försvarsperspektiv och vad det innebär i 
förtjänster för Sverige och Europa (Ehrenkrona, 2019a, 2019b). En gemensam nämnare är att 
samtliga av de nämnda tidningarna anspelar på läsarnas känslor på ett eller annat sätt. Samtiden, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ger alla uttryck för negativ affektion utifrån vad EU skulle 
kunna utvecklas till om läsarna röstar “fel”. Aftonbladet å andra sidan förhåller sig kritiska till den 
typen av anspelning och lyfter istället hur positiv affektion borde stå i fokus inför valet (Persson, 
2019). 
 
5.5. Övergripande attityder till EU  
Resultatet har hittills redogjort för olika attityder i förhållande till politiska frågor och processer. 
Följande avsnitt redogör dock för mer övergripande attityder som finns till EU och dess 
funktionssätt. Vid analys av det framtagna resultatet är det tydligt att det även inom media 
förekommer såväl latent som manifest uttryckta attityder, där både euroskepticism och tillit till EU 
kan identifieras på olika håll. Detta tar sig i uttryck i de framtidsvisioner som presenteras för 
unionen, inom vilka Aftonbladet representerar en sida i sin vision om en federal stat och Proletären 
är dess motpol i sin strävan efter total suveränitet. Mellan dessa motpoler förhåller sig sedan övriga 
tre analyserade tidningar.  
 
Proletärens strävan efter ett nationellt oberoende ses som den främsta lösningen på en 
antidemokratisk utveckling i EU. Samtliga av Proletärens ledarsidor (Tedjeza, 2019; Kalleson, 
2019; “Kungarna i Davos”, 2019) har ett kritiskt förhållningssätt gentemot EU-medlemskapet. EU 
beskrivs som ett nyliberalt projekt där de folkvalda ej kan anses tillvarata folkets intressen. Utifrån 
den tidigare diskussionen om elitism, ställer sig därför Kalleson (2019) positiv till de 
vänsterpartister som ännu står fast vid att partiet ska driva frågan om ett utträde ur unionen. Likaså 
betonar Tedjeza (2019) att förändring i EU-frågan måste komma underifrån, från folket, och inte 
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från de med de största ekonomiska tillgångarna. Proletärens kritik gentemot EU visar på vikten av 
ett utträde ur unionen, som bottnar i en stark negativ affektion. Inga andra alternativ till politisk 
förändring inom EU diskuteras, utan “Swexit” kan antas vara Proletärens enda och främsta 
alternativ.  
 
Proletärens kritik mot EU liknar i vissa avseenden den i Samtiden, med en avgörande skillnad i 
hur de förhåller sig till Vänsterpartiets respektive Sverigedemokraternas beslut om att ej driva 
frågan om EU-utträde. Samtidens Erixon (2019b) förhåller sig väldigt kritisk gentemot EU, men 
Sverigedemokraternas beslut att “förändra inifrån” har tagits emot väl i motsats till Proletärens 
förhållningssätt till Vänsterpartiet i samma fråga. EU beskrivs i flera av Samtidens ledarsidor 
(Erixon, 2019a, 2019b, 2019c, 2019g) i totalitära drag, att unionen är ett “elände” och påväg i fel 
riktning. Läsarna påminns också om hur hela unionen tidigare ansågs vara ett överstatligt, 
byråkratiskt högerprojekt, men att möjligheten nu finns att göra om unionen till det den folkliga 
opinionen själva önskar och därav behöver inte beslutet om att i nuläget stanna kvar i EU anses 
negativt.  
 
Med anledning av detta belyser Erixon (2019b) vikten av att konservativa röster behöver “utmana 
federalisterna”, för en positiv utveckling inom EU och för att främja det nationella 
självbestämmandet. Detta kan sammankopplas med Macrons tidigare beskrivna framtidsvisioner 
för EU, om att skapa en europeisk, federal stat, och hur detta har kritiserats av Samtidens Erixon 
(2019f). Det ligger i sin tur väl i linje med en annan argumentation som förs, nämligen att 
liberalismen har “hamnat på villovägar” ideologiskt. Erixon (2019e) ställer frågan om vad som 
menas med att vara liberal, och besvarar den med att påstå att det är detsamma som att vara 
“vänster”, vilket anses negativt enligt ledarsidan ifråga. Övergripande är det alltså en 
värdeförflyttning som sker, från liberalismen som tidigare ansågs som synonym med upplysning 
och “det goda”, till idag där den folkliga opinionen visar att konservatismen är framtiden, enligt 
Samtidens Erixon (2019b, 2019e). Det är i konservatismen som ledarsidorna ifråga menar på att 
källan till västerländska värderingarna går att finna. Det vill säga, i kristendomen, Romarriket och 
antikens Grekland. Att “etablissemanget” inte erkänner denna värdeförflyttning beror antagligen 
på att ett sådant erkännande skulle innebära förlorad makt för dem själva, menar ledarsidorna ifråga 
på.  
 
Erixon (2019g) på Samtiden tror att ett uppvaknande för etablissemanget skulle kunna vara en hård 
Brexit, då EU skulle behöva släppa sin prestige i frågan och erkänna att de behöver handeln med 
Storbritannien. Om frihandeln först och främst hade varit i fokus, och den politiska överbyggnaden 
hade varit frivillig för medlemsstaterna, hade Storbritannien kunnat stanna kvar i EU. Vidare menar 
Erixon (2019g) att frivillighet borde utgöra basen för samarbetet i unionen, att varje land själva får 
bestämma sin delaktighet. I det läge ett samarbete pågår, påpekar Erixon (2019c), bör en balans 
eftersträvas och fokus bör ligga på utbyte av varor och kapital. Kultur, tradition, trygghet, lag och 
ordning är dock något som förespråkas höra hemma på nationell nivå. Erixons betoning på 
frivillighet för ett fungerande samarbete är intressant, då Ström Melin (2019a) på Dagens Nyheter 
säger det rakt motsatta i fallet kring Brexit. När Erixon (2019g) menar att Storbritannien lämnar på 
grund av avsaknad av frivillighet, menar istället Ström Melin (2019a) att frivilligheten att anta 
beslutet om den fria rörligheten år 2001 är själva problemet. Hon anser istället att frivillighet är ett 
brott mot EU:s grundläggande principer.  
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Fortsättningsvis riktar även Westholm (2019) på Svenska Dagbladet kritik mot liberalismen. Han 
menar att det just nu råder en förvirring i såväl Sverige, Europa och USA kring hur den dagsaktuella 
politiken bör tolkas och att den politiska liberalismen till viss mån är ansvariga för detta, då liberal 
politik är svårdefinierbar och till viss mån intetsägande. Varför just liberalismen angrips av 
Westholm (2019) beror till stor del på att EU anses vara alltför nyliberalt, att unionen innefattar för 
mycket och agerar regleringsivrare. Dessutom ifrågasätts avsaknaden av konsekvensanalys i 
samband med att EU:s friheter har fått fäste i Europa. Westholm (2019) lyfter exempelvis hur 
“arbetslöshetens fria rörlighet” och den allt större mångfalden av olika kulturella bakgrunder i 
europeiska länder är frågor som inte har berörts alls från liberalt håll. Grunden i kritiken kan 
beskrivas som att liberalismen i Europa idag har förlorat sin ideologiska kärna. Kritiken mot 
liberalers oförmåga att se de konsekvenser som EU-medlemskapet har fört med sig, återkopplar 
återigen till den tidigare diskussionen om den svenska folkomröstningen. Det är intressant hur de 
två ideologiska parter (konservativa och liberala) som båda på 90-talet propagerade för ett EU-
medlemskap (Levin, 2004), enligt denna diskussion, nu tycks stå långt ifrån varandra i vad EU bör 
vara. Konservativa konfronterar idag liberala med EU-kritik som de gemensamt fick motta från 
“nej-sidan” inför folkomröstningen.  
 
Även Sandström (2019) på Svenska dagbladet fortsätter på samma spår, och riktar in sig på 
Liberalerna i Sverige som likaså anses ha förlorat sina ideologiska rötter. Ledarsidan identifierar 
stora problem med hur EU idag fungerar och institutionens makt, såsom de enorma summorna som 
läggs på jordbruks- och investeringsstöd, en icke fungerande, centraliserad invandringspolitik och 
ett upphovsrättsdirektiv som hämmar människors frihet. Den stora kritiken i ledarsidan ligger 
därmed i att Liberalerna istället för att stå upp för sina ideologiska rötter, väljer att stå upp för EU 
till varje pris och att det kommer att kosta dem dyrt i väljarstöd. Sandström (2019) uppmanar 
liberaler att vara mer försiktiga i att försvara EU kompromisslöst och att tona ned sin retorik. Han 
menar att det är lätt att måla upp EU-kritiker som “bakåtsträvande byfånar”, att de som förespråkar 
Brexit har fallit offer för “karismatiska populister” och att ett utträde ur unionen skulle innebära att 
landet döms till “ofrihet och avskärmning från omvärlden”. Ledarsidan belyser avsaknaden av 
nyansering i frågan om EU-medlemskapet, då den beskrivning som liberaler vill förmedla inte är 
något som kan appliceras på varken Norge eller Schweiz som står utanför unionen. Med tanke på 
de brister som idag kan ses inom EU, behövs en tydligare diskussion om vad EU inte ska vara. Det 
räcker inte, enligt Sandström (2019), att bara lyfta det positiva som unionen bidrar till. 
 
Mot bakgrund av att granska vad EU bidrar till betonar Svenska Dagbladets Lifvendahl (2019b) 
hur Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets ändrade förhållningssätt till EU kan anses ha 
genererat positiva, politiska konsekvenser på nationell nivå. Lifvendahl (2019b) beskriver hur de 
båda partiernas beslut om att ej driva frågan om ett utträde ur EU förhoppningsvis innebär att 
samtliga partier blir tydligare i sina politiska visioner för unionen. Att samtliga partier nu förordar 
att tills vidare stanna kvar i EU ger förhoppning om mer konkretion i valdebatterna och att Sverige 
med detta på allvar kan hantera viktiga sakfrågor. Ett liknande perspektiv återger även en av 
Dagens Nyheters ledarsidor (“Äntligen hamnade V”, 2019), som betonar hur det inte enbart är 
europaparlamentarikerna som bär ansvaret för EU:s framtid, utan det gör även de svenska 
politikerna på nationell nivå. I samband med detta konstateras det av ledarsidan ifråga att det 
numera råder en konsensus i riksdagen gällande Sveriges förhållningssätt till EU, det vill säga att 
stanna kvar i unionen, även om argumenten för vad EU ska vara varierar. Att den svenska politiken 
lyfts i ledarsidorna i samband med EU-frågor, går att koppla till en av de kompletterande faktorerna 
som beskrivs av Boomgaarden et al. (2011). Denna faktor beskriver hur signaler från nationell 
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politik förs över till EU-nivå, på grund av att medborgare i respektive land inte besitter tillräcklig 
kunskap för att på egen hand kunna bilda attityder till unionen.  
 
Enligt flera ledarsidor i Dagens Nyheter (“Äntligen hamnade V”, 2019; “Nu är det dags”, 2019; 
Nerbrand, 2019) har Sverigedemokraterna lagt ned sitt pådrivande av ett utträde ur EU, dels till 
förmån för ett starkare samarbete med nynationalistiska partier i Europa men likaså för att närma 
sig Moderaterna och Kristdemokraterna på nationell nivå. Däremot tas Vänsterpartiets förändrade 
ståndpunkt emot mer välkomnande från åtminstone en av Dagens Nyheters ledarsidor (“Äntligen 
hamnade V”, 2019), om än med viss kritik mot partiets ambition att minska EU:s inflytande i 
Sverige. Ytterligare nämnvärt i den svenska kontexten är hur en annan av ledarsidorna (“Nu är det 
dags”, 2019) framhäver hur det krävs en “reformerad svensk EU-retorik”, och syftar särskilt till 
det tidigare nämnda uttalandet av LO där organisationen använde sig av Brexitparollen “ta tillbaka 
kontrollen”. I relation till detta anser ledarsidan att perspektiven inför EU-valet måste vidgas och 
nivån höjas. 
 
Vidare vad det gäller Dagens Nyheters egna syn på EU, identifieras en viss oro över den 
demokratiska utvecklingen som pågår inom unionen just nu och vilket är något som även svenskar 
kommer att behöva förhålla sig till. Ström Melin (2019b) påpekar hur det sker en urholkning av 
demokratin i EU:s öststater och M. Svensson (2019) lyfter det växande missnöjet och de 
ekonomiska klyftorna som råder mellan medborgarna. Samtidigt beskriver Jonsson (2019b) hur 
EU-medborgare tenderar att överlag vara nöjda med EU men att mer makt till unionen 
nödvändigtvis inte är önskvärt. Jonsson (2019a) betonar även behovet av att låta EU förbli en öppen 
marknad där stor konkurrens bör råda och flera instämmer i att det är och förblir en viktig uppgift 
att övertyga medborgarna om hur ett medlemskap lönar sig ekonomiskt. 
 
Flera av ledarsidorna i Dagens Nyheter (Ström Melin 2019b; Schetyna, 2019; Jonsson, 2019b; 
“Svag uppställning”, 2019) framhäver hur utbildning och ett gemensamt försvar stärker EU:s roll 
gentemot omvärlden, och hur det är särskilt nödvändigt då Europeiska Unionen bör anses unik. 
Vad som gör samarbetet ifråga unikt är att det anses gå längre och djupare än någon annanstans i 
världen och att det i sin tur bygger på att länder känner ett förtroende för varandra. Ur detta 
perspektiv är det även viktigt att lyfta att det är endast genom unionen som de enskilda, europeiska 
medlemsstaterna kan konkurrera med globala makter. Dagens Nyheter (“Äntligen hamnade V”, 
2019) fortsätter med att lyfta hur EU har sina brister, men att de enade värdena inom unionen är 
större. Demokrati, mänskliga rättigheter och öppna gränser är exempel på några sådana värden, 
och att de som kommer till Europa utifrån dess gränser flyr sina hemländer på grund av avsaknaden 
av dessa värden. Ett medlemskap i EU anses vara den största garanten för att säkra fred och frihet 
i Europa.  
 
Tilltron till möjligheterna att utveckla EU som demokratisk institution är även tydlig i Aftonbladet, 
som markerar hur ett svenskt utträde ur unionen inte är ett alternativ. Istället beskriver Lindberg 
(2019g) hur EU:s inflytande bör utvidgas och framhäver möjligheterna i att utveckla institutionen 
till en federal stat. EU beskrivs som en politisk institution med en stor demokratisk legitimitet men 
som under senare tid särskilt har fått kämpa emot ett demokratiskt underskott och en folklig 
skepticism gentemot arbetet inom unionen. Lösningen, enligt Lindberg (2019g), ligger därmed inte 
i att EU har för mycket makt utan snarare för lite. Med en federal stat skulle många av EU:s stora 
utmaningar kunna lösas, såsom klimatfrågan, flyktingkrisen och utbredningen av 
högernationaliska partier (Lindberg, 2019g).  
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Lindbergs förslag om en federal stat är ett av denna studies mest tydliga exempel på dimensionen 
EU-förstärkande av Boomgaarden et al. (2011). Förstärkandet kan både innebära att fördjupa den 
europeiska integrationen som att utvidga den. Det som Lindberg (2019g) diskuterar i Aftonbladet 
är främst ett exempel av fördjupande karaktär, där förslaget innebär en politisk överföring och mer 
makt till unionen. På Dagens Nyheter förs diskussionen om EU-förstärkande snarare i perspektiv 
av utvidgning, där Schetyna (2019) lyfter hur den europeiska integrationen bör “slutföras” i form 
av att inkludera länderna på Balkanhalvön samt Ukraina. Tolkningen av Schetyna (2019) är därmed 
att han, till skillnad från Lindeberg (2019g), har ett mer kvantitativt synsätt i frågan; när alla 
europeiska länder är med i unionen är integrationen uppnådd. 
 
Att förstärka EU genom att upprätta en europeisk, federal stat är inte en lösning som Dagens 
Nyheter tror på, vilket är noterbart utifrån den tidigare diskussionen i Svenska Dagbladet om 
liberalers tendens att vara ovillkorligt positiva till en expansion av EU. M. Svensson (2019) på 
Dagens Nyheter beskriver Macron som en aktör som har reagerat särskilt starkt på den europeiska 
demokratins kris men att hans förslag inte kan förväntas ge en verklig förändring för europeiska 
demokratin. Enligt Jonsson (2019b) och Schetyna (2019) på Dagens Nyheter är Macrons förslag 
om att bland annat låta upprätta fler europeiska myndigheter inte lösningen på krisen utan bör 
snarare anses missriktat, även om båda skribenterna förvisso menar att EU inom vissa områden 
behöver mer samverkan, såsom inom försvar, ekonomi och arbetsmarknad. 
 
Varför Aftonbladets Lindberg (2019g) i sin tur förordar mer samverkan inom EU grundar sig i en 
uppfattning om hur det idag är det globala kapitalet som styr politiken, när det istället borde vara 
tvärtom. Ekonomin är global, och därför bör politiken också vara det. Lindberg (2019g) 
argumenterar för att en federal stat såväl kan stärka Europas inflytande gentemot länder såsom 
Kina, USA och Ryssland men likaså stärka EU-ländernas solidaritet gentemot varandra. 
Nationalstaten är i den europeiska kontexten allt mindre betydande, då den främst är bärare av 
nostalgi och symboler. En större “Europakänsla” förordas, vilket även belyses av Lindberg (2019e) 
som problematiserar det faktum att EU:s gemensamma värdegrund i dagsläget kan ifrågasättas, 
särskilt med anledning av Ungerns demokratiska avveckling. 
 
På samma linje fortsätter Svenska dagbladets ledarsidor i diskussionerna om vad EU är och bör 
vara. Sigfrid (2019a) anser att den demokratiska utvecklingen i nyare medlemsstater orsakar en 
spretig värdegemenskap i unionen. När EU proklamerar att det finns ett antal gemensamma 
värderingar och med dessa önskar signalera att unionen står enad mot yttre aktörer, såsom Kina 
och Ryssland, är risken att det får motsatt effekt. Om EU-medborgare inte upplever dessa värden 
som enhetliga och specifika för den europeiska kontexten, vilket både Sigfrid (2019a) och 
Lifvendahl (2019a) framhäver att de inte är, kommer också EU:s legitimitet att urholkas. Samma 
ledarsidor säger dock att några europeiska värden eller en gemensam europeisk identitet inte är 
nödvändigt, utan att ett mellanstatligt samarbete är möjligt ändå. Trots avsaknaden av 
gemensamma europeiska värden är tilltron till EU:s fyra friheter stor i Svenska dagbladet. Tilltron 
till friheterna ifråga är så pass stark att Zsiga (2019) menar att de i sig kan lösa EU:s utmaningar. 
Exempelvis beskriver Zsiga (2019) hur Orbáns aviga inställning till EU inte nödvändigtvis behöver 
hota samarbetet aktörerna emellan då Ungern fortfarande kommer att behöva unionen för sin 
ekonomiska överlevnad. Ungerns ekonomi är så pass globalt integrerad att Orbáns strävan efter 
nationell isolationism är dömt till att misslyckas.  
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Debatten om europeiska värden särskiljer sig tidningarna emellan. Inom dimensionen EU-identitet 
av Boomgaarden et al. (2011) är en gemenskap och gemensamma värden viktigt för skapandet av 
positiva attityder till EU. Detta är något som Aftonbladet tycks hålla med om, i sin önskan om en 
starkare “Europakänsla”. För att uppfylla den önskan krävs dock en förstärkning och fördjupning 
av det europeiska samarbetet, då det kan antas stärka den europeiska identiteten (Lindberg, 2019e, 
2019g). Även Dagens Nyheter menar att det finns gemensamma värden i unionen, vilka är frihet, 
mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa värden menar Dagens Nyheter är hotade av 
nationalistiska krafter i unionen och vilka därför måste motarbetas (“Äntligen hamnade V”, 2019; 
“Nationalisternas vinter”, 2019). Samtiden å andra sidan menar att liberaler har fått de 
gemensamma värdena om bakfoten, då västvärlden bygger på konservativa värden och att det är 
dessa som ska värnas (Erixon, 2019b, 2019e). Svenska Dagbladet skiljer sig däremot från övriga, 
eftersom de till viss del motsäger Boomgaarden et al. (2011). Ett par av tidningens ledarsidor tycker 
varken att det finns gemensamma värden eller att en europeisk identitet behövs för att kunna 
samarbeta inom unionen, utan snarare att utilitaristiska intressen är det som främjar ett fortsatt 
samarbete (Sigfrid, 2019a; Lifvendahl, 2019a).  
 
Trots de positiva tongångarna vad det gäller förmågan att lösa EU:s utmaningar ska det dock 
belysas att Svenska Dagbladets ledarsidor identifierar ett flertal stora utmaningar som kan komma 
att bli avgörande för framtiden. Västvärlden beskrivs av Ehrenkrona (2019a) överlag som ett 
område med “dåligt självförtroende” och EU anses präglas av sitt konfliktfyllda närområde. Om 
inte dessa processer bemöts på rätt sätt och EU fortsätter att tillämpa en alltför destruktiv självkritik, 
riskerar EU att reducera sig själva till förmån för auktoritära ledare. Likaså menar Svenska 
Dagbladets Sandström (2019) att europaparlamentariker bör ha respekt för att vissa frågor lämpar 
sig bäst på nationell nivå, då det finns stora problem med den makt som EU:s institutioner utövar. 
Även om Sverige idag är mer EU-vänliga än någonsin, enligt Gudmundson (2019c), betyder inte 
detta att svenskar önskar fler beslut på mellanstatlig nivå och likaså bör påminnas om att det finns 
en utbredd skepticism mot EU:s funktionssätt. 
 
För att sammanfatta diskussionen om attityder till EU, kan euroskepticismen konstateras prägla 
den mediala debatten i viss utsträckning. Hur skepticismen tar sig i uttryck skiljer sig dock 
betydligt. Proletären är den enda tidning som bedriver en hård euroskepticism. Det vill säga, de 
ifrågasätter EU-samarbetet på en principiell nivå. Övriga tidningar antar istället en svag 
euroskepticism, där de kritiserar EU:s funktionssätt inom sakpolitiska områden och inom 
intressekonflikter på nationell och regional nivå. Dagens Nyheter och Aftonbladet är dock 
särskiljande från Svenska Dagbladet och Samtiden, då den EU-kritik som förs fram i förstnämnda 
främst syftar till att värna och stärka unionen. 
 
En framträdande dimension från Boomgaarden et al. (2011), som genomgående går att utläsa latent 
i många av diskussionerna i detta avsnitt, är frågan om EU:s prestation. Tolkningen av detta är att 
uppfattningen om EU:s beslutsfattande, disponering av ekonomiska medel och tilliten till 
parlamentet är avgörande i bildandet av en viss attityd. Dock, likt problematiserat redan i 
metodkapitlet, finns särskilt i detta avsnitt en tydlig överlappning av dimensioner och speciellt 
mellan EU-prestation och utilitarism. Många gånger kan kritik mot EU:s sakpolitik ligga väldigt 
nära kritik mot hur EU fungerar som institution. Om en medborgare exempelvis nyttjar EU:s fria 
rörlighet till att söka ett jobb i ett annat EU-land, finns också en god chans att det kommer att 
påverka dennes attityd kring hur EU fungerar. Denne kopplar därmed samman personliga förmåner 
med EU:s funktion. Detta samtidigt som resultatet i studien likaså redogör för det motsatta 
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perspektivet, såsom när Ström Melin (2019a) på Dagens Nyheter problematiserar hur den fria 
rörligheten har påverkat den brittiska opinionen negativt eller hur Westholm (2019) på Svenska 
Dagbladet menar att EU:s funktionssätt lett till en fri rörlighet av arbetslöshet i Europa. Detta visar 
på attityders mångdimensionalitet, vilket samtliga tidningar genomgående ger exempel på i sitt sätt 
att beskriva vad EU är och bör vara. 
 

6. Diskussion & slutsatser 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder till EU som finns representerade på 
ledarsidorna och hur de anknyter till pågående politiska processer och sakfrågor som rör EU. För 
att besvara studiens frågeställningar har teorin av Boomgaarden et al. (2011) konstaterats vara ett 
bra verktyg i att förstå dagens attityder gentemot EU. Teorin är förvisso främst utformad för 
enskilda individer, men denna studies resultat visar att den även kan tillämpas på media.  
 
Likt beskrivet i föregående kapitel, är utilitarism en viktig dimension som har identifierats i EU-
attityder. Tjänar inte Sverige eller jag personligen på den politik som förs, kommer jag antagligen 
inte ge mitt stöd till den. Det kan verka själviskt, men kan antas bottna i en avsaknad av stark 
europeisk identitet. Flera av ledarsidorna talar för att gemensamma europeiska värden finns, men 
att de behöver stärkas. Trots avsaknaden av en stark europeisk identitet, tycks ändå en majoritet av 
ledarsidorna tro på det europeiska samarbetet och detta beror antagligen på EU:s prestation. De 
mer EU-positiva ledarsidorna på Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter förstärker 
sina argument med att lyfta den svenska opinionens förhållandevis stora tillit till 
Europaparlamentets funktionssätt och kapacitet. 
 
Däremot finns det i samtliga ledarsidor en stark kritik mot hur EU:s institutioner inte fungerar 
felfritt. En av de stora utmaningar som ledarsidorna beskriver att EU står inför är det demokratiska 
underskottet och det tycks vara det som också skadar förtroendet för EU:s prestationsförmåga 
stundtals. Alla analyserade tidningar påtalar utmaningar i demokratifrågan, och styrkan av den 
negativa affektionen avgör vilka lösningar som föreslås för att möta problemet. Eftersom 
Proletären anser att hela EU är ett hot mot Sveriges nationella självbestämmande, ser de inga 
möjligheter till ett EU-förstärkande. Även Samtiden upplever också en rädsla för ett hämmande av 
Sveriges suveränitet, och kan överlag anses vara skeptiska mot ett EU-förstärkande. Övriga 
tidningar är mer nedtonade i sin euroskepticism och är i olika utsträckning öppna för ytterligare 
europeisk integration. Här bör även påminnas om att definitionen av euroskepticism i denna studie 
är bred och inrymmer också det prestationsbaserade missnöjet, vilket gör att den EU-kritik som 
framförs av Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet också kan anses utgöra svag 
euroskepticism. Svenska Dagbladet särskiljer sig dock från Aftonbladet och Dagens Nyheter i deras 
skepticism på så vis att de anser att EU-samarbetet omfattar för många områden idag och skulle 
med fördel kunna begränsas till vad de anser är EU:s kärnfrågor, såsom försvar och handel. Trots 
att Svenska Dagbladet diskuterar begränsningar av EU, kan det konstateras att skepticismen i de 
tre tidningarna syftar till att främja EU:s fortsatta utveckling, och inte dess avveckling. 
 
Vad det istället gäller de politiska processer och sakpolitiska frågor som har tagits upp i debatten 
är de inte särskilt uppseendeväckande utifrån den ideologiska förankring som respektive tidning 
har. Att politiska processer som Brexit, Europaparlamentsval och EU:s demokratiska utveckling 
uppmärksammades och diskuterades var väntade på grund av deras aktualitet och frågornas 
angelägenhet ur ett svenskt perspektiv. Vad det gäller sakfrågor redogjorde Boomgaarden et al. 
(2011) för hur frågor rörande migration är en faktor som påverkar människors attityder till EU, 
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vilket också visade sig i denna studies resultat. Frågan om migration fick störst utrymme i den 
sakpolitiska debatten och kan såväl antas vara ett resultat av folkets och politikens vilja att diskutera 
frågan i media, som ett strategiskt val av medierna att lyfta upp frågan på dagordningen. 
 
Mer anmärkningsvärt har varit de frågor och perspektiv som inte har funnits på dagordningen i 
vissa tidningar. Detta finns det flera exempel på, såsom hur Proletären inte omnämner Brexit fastän 
de själva önskar ett svenskt EU-utträde, eller hur Aftonbladet är de enda som föreslår en europeisk 
federal stat trots att det i den svenska debatten oftare är liberaler som får kritik för att vara 
ovillkorliga förespråkare för europeisk integration. Detsamma gäller hur Svenska Dagbladet i 
jämförelse med de andra tidningarna saknar en problematiserande diskussion om såväl Europas 
demokratiska utmaningar som den växande högernationalismen. Standard Eurobarometer 90 
(2018) visade även att klimatfrågan ansågs vara en av EU:s viktigaste utmaningar hos svenska 
väljare, men denna fråga fick ytterst lite utrymme i ledarsidorna. Klimatfrågan är därmed ett tydligt 
exempel på hur opinionen inte har fått gehör i den mediala debatten kring EU. Att sakpolitiska 
frågor i sin tur inte har fått särskilt mycket utrymme i ledarsidorna kan på sikt anses problematiskt 
för demokratin. Om inte ledarsidor redogör för den sakpolitiska debatt som sker i 
Europaparlamentet, lämnar de också medborgarna utan insyn i frågorna och distanserar dem 
därmed från beslutsfattandet. Ur ett motsatt perspektiv, kan dock medias avsaknad av sakpolitisk 
debatt i vissa fall bero på en avsaknad av engagemang från medborgarna likaså.  
 
I den tidigare forskningen beskrivs hur det svenska folket över tid har “socialiserats” in EU och att 
det svenska medlemskapet är accepterat av en majoritet. Många tror inte att Sverige skulle klara 
sig bättre utan EU (Bové, 2015). Samma bild kan även utläsas ur denna studies resultat, då 
ledarsidorna problematiserar unionens funktionssätt och dess utmaningar men sällan det svenska 
deltagandet i den europeiska politiken i sig. Likt beskrivet tidigare i studien, verkar många 
ledarsidor dela uppfattningen om att för att kunna påverka i Europa måste vi vara med i EU. Att 
ett land inte kan lämna sin egen kontinent är i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
en allmänt vedertagen uppfattning, och denna studies analys visar hur Brexit-processen har bidragit 
till att den attityden har fått förankring medialt.  
 
Vad det gäller andra perspektiv på attityder skulle den framtida forskningen kunna studera 
kopplingen mellan opinion och opinionsbildning närmare. Det vill säga hur väl de attityder som 
uttrycks i media som studiens resultat har bidragit med faktiskt representerar opinionen. Likaså är 
det av intresse att studera det omvända perspektivet, hur mycket opinionen påverkar den mediala 
debatten. Denna studie redogör för hur det är vanligt förekommande att medier antar ett svagt 
euroskeptiskt förhållningssätt i EU-frågor, trots en utbredd acceptans för EU-medlemskapet. Den 
tidigare forskningen visar att detta även gäller för opinionen vilket tyder på det starka sambandet 
mellan medier och opinion. Av den anledningen är det därmed intressant att jämföra denna studie 
med opinionen under samma tidsperiod eller att jämföra ledarsidor med opinionen inom en annan 
tidsram. Istället för att vänta på opinionsmätningar och valresultat vart femte år, borde kanske den 
europeiska politiken kontinuerligt ta tempen på attityderna i media i betydligt större utsträckning. 
På så vis skulle en betydligt större kvalitativ förståelse av de europeiska attityderna till unionen 
kunna ges, som ett komplement till Eurobarometers årliga undersökningar som sällan ger samma 
djupgående förståelse för attityders komplexitet.  
 
Ytterligare en intressant forskningsfråga vore att studera hur attityder förhåller sig till processer 
och händelser i Europa och förändras över tid. Den tidigare forskningen har redogjort för hur 
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händelser likt Öststaternas inträde till unionen och finanskrisen 2008 har varit avgörande för 
attitydförändringar till EU i Sverige (Berg & Vernersdotter, 2015). En liknande, aktuell process 
som denna studie har identifierat är Brexit. Brexit hade kunnat stanna vid en enskild händelse som 
diskuterades på sakpolitisk nivå, men denna studie visar att det har kommit att bli en process av 
avgörande karaktär för attityderna om Europas framtid. I denna studie har Brexit-processen kommit 
att representera många av de attityder och frågor som finns kring EU; Vilken framtid har EU som 
institution? Hur kommer Storbritanniens utträde att påverka andra medlemsländers sätt att förhålla 
sig till unionen? Vad innebär detta för Sverige? Denna studie har delvis kunnat besvara hur 
attityderna som media uttrycker kring dessa frågor ser ut idag, men framtida studier kommer också 
att behöva besvara liknande frågor gång på gång i och med andra händelser och processer i vår 
framtid. Likaså bör heller inte glömmas att Brexit är en process som pågått under en lång tid, varpå 
studier skulle kunna genomföras i hur de svenska attityderna har förändrats sedan den brittiska 
folkomröstningen ägde rum.  
 
Avslutningsvis har denna studie nått slutsatsen att de nämnda dimensionerna inte enbart är 
multidimensionella, utan också kontextuella, föränderliga och framför allt, komplexa. När 
respektive ledarskribent redogör för sin attityd till EU utgår denne från sin världsbild och den 
politiska kontext som Sverige befinner sig i idag. Tanken om att gå med i EU var för många inte 
ens tänkbar för 30 år sedan, medan denna studie visar att vi idag har svårt att se Sverige stå utanför. 
Det innebär dock inte att EU inte ifrågasätts. Euroskepticism förekommer i tidningarna, men den 
är sällan på principiell nivå. Oavsett om ledarsidorna är positivt eller negativt inställda till unionen, 
visar den här studien hur den mediala debatten bidrar till många förslag på hur unionen kan 
utvecklas. Sådana förslag bör i sin tur vara värdefullt för EU att lyssna till som en del i arbetet med 
att stärka unionens legitimitet. Det är därmed ett gott tecken att denna studies resultat redogör för 
en bred debatt och stor variation i attityder. De många olika perspektiv som har framkommit inom 
studiens olika teman, visar på hur den svenska mediala debatten är långt ifrån polariserad. Tvärtom 
visar debatten, likt den tidigare forskningen också redogjort för (Brack & Startin, 2015), att 
euroskepticism numera har fått en mer nyanserad innebörd. Det vill säga att media inte ifrågasätter 
unionens existens utan snarare dess funktionssätt. I en demokrati bör politiska institutioner ständigt 
ifrågasättas, och det i sig behöver inte vara skadligt. För att stärka det demokratiska underskottet i 
EU bör därför medborgarnas och mediers attityder till unionen spela en avgörande roll i det arbetet 
även i framtiden. Medier har makten att föra fram opinionens åsikter på den politiska dagordning, 
liksom de har stort inflytande i att påverka våra attityder till Europeiska Unionen. Därför är det 
minst lika angeläget för oss medborgare att förstå attityderna i de medier som omger oss i vår 
vardag. 
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Efterord 
Strax innan denna studie avslutades genomfördes också Europaparlamentsvalet 2019. Det 
preliminära valresultatet visade på flera betydande perspektiv av opinionen som stärker studiens 
legitimitet. Givetvis ska det belysas att detta i nuläget endast är spekulationer kring valresultatet, 
och att en djupare analys av valresultatets orsaker ej kan ges i skrivande stund. Det mest EU-
positiva partiet, Liberalerna, höll sig med nöd och näppe kvar i parlamentet med sina 4,1%, men 
desto bättre gick det för deras liberala partikamrater i Europa. Kristdemokraternas förhållningssätt 
till EU verkar däremot ha tagits emot bättre av de svenska väljarna då partiet gjorde sitt bästa 
Europaparlamentsval någonsin. Kanske ligger en del i förklaringen till deras valresultat i deras 
vision att “Make EU lagom again” (vilket har varit partiets valparoll under valkampanjen inför EU-
valet). Sverigedemokraterna gick likaså kraftigt framåt i valet med en ökning på 5,7 procentenheter, 
vilket skulle kunna antyda att beslutet om att fokusera på att förändra EU inifrån har tagits emot 
väl av väljarna. För Vänsterpartiet verkar dock beslutet om att inte driva frågan om EU-utträde inte 
ha gett någon större effekt åt varken ena eller andra hållet och de landade på nästintill samma 
valresultat som föregående EU-val (Valmyndigheten, 2019). Dessa delar av det preliminära 
valresultatet stämmer i sin tur väl överens med de attityder som medierna har uttryckt till unionen 
som har identifierats i denna studie. Dessutom uppges 53,3% av svenskarna ha röstat i valet, vilket 
återigen visar på en uppåtgående trend i det svenska valdeltagandet. Valet till Europaparlamentet 
2019 verkar dock bjuda på ett trendbrott, då det genomsnittliga valdeltagandet i hela EU för första 
gången på 40 år har ökat och ligger nära 51% (Örstadius, 2019). Sammantaget verkar därmed detta 
Europaparlamentsval mer än någonsin ha ansetts vara ett ödesval och människor över hela Europa 
har gått till vallokalerna för att rösta om EU:s framtid.  



 

	
 

 

33 

Referenser 
Attityd. (2015). I Svenska Akademins Ordlista. Hämtad 13 juni 2019, från 
https://svenska.se/saol/?sok=attityd&pz=4  
 
Banducci, S.A., Karp, J.A. & Loedel, P.H. (2003). The euro, economic interests and multi-level 
governance: Examining support for the common currency. European Journal of Political 
Research, 42, 685-703. DOI: 10.1111/1475-6765.00100  
 
Berg, L., Blomgren, M. & Lewander, J. (red). (2014). EU-skeptikernas frammarsch - Valet till 
Europaparlamentet 2014 (Sieps 2014:2op). Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska 
studier. 
 
Berg, L. & Vernersdotter, F. (2015). Svenskarna mer positiva till EU igen. I Bergström, A., 
Johansson, B., Oscarsson H., och Oskarson, M. (red.) Fragment. Göteborg: SOM-institutet, 
Göteborgs Universitet. 
 
Boomgaarden, H.G., Schuck, A.R.T., Elenbaas, M. & De Vreese, C.H. (2011). Mapping EU 
attitudes: Conceptual and empirical dimensions of Euroscepticism and EU support. European 
Union Politics, 12, 241-266. DOI: 10.1177/1465116510395411 
 
Bové, K. (2015) Does time make more converts than reason?: An analysis of what drives public 
opinion towards the European Union in Sweden. Masteruppsats, Göteborgs Universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen. Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44617  
 
Brack, N. & Startin, N. (2015). Introduction: Euroscepticism, from the margins to the 
mainstream. International Political Science Review, 36, 239-249. DOI: 
10.1177/0192512115577231 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a uppl.). Malmö: Liber. 
 
De Vries, C.E. & Van Kersbergen, K. (2007) Interests, Identity and Political Allegiance in the 
European Union. Acta Politica, 42, 307-328. DOI: 10.1057/palgrave.ap.5500184 
 
Easton, D. (1975). A Re-Assessment of the concept of political support. British Journal of 
Political Science, 5(4), 435-457. 
 
Eichenberg, R.C. & Dalton, R.J. (2007). Post-Maastricht Blues: The Transformation 
of Citizen Support for European Integration, 1973–2004. Acta Politica, 42, 128–152. 
DOI:10.1057/palgrave.ap.5500182 
 
Eriksen, E.O. & Fossum, J.E. (red.) (2000). Democracy in the European Union: Integration 
Through Deliberation?. London: Routledge. 
 
Fitzmaurice, J. (1995). The 1994 referenda on EU membership in Austria and Scandinavia. 
Electoral Studies, 14(2), 226-232.  
 



 

	
 

 

34 

Fler väljare osäkra inför EU-valet [Radio]. (2019, 1 maj). Hämtad 22 maj, från 
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=7077&artikel=7209017 
 
Fägersten, B., Danielson, A. & Håkansson, C. (2018). Säkerhetspolitiska konsekvenser av Brexit: 
En analys av Storbritanniens militära förmåga och framtid som stormakt (FOI Memo 6560). 
Hämtad från Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats: https://www.foi.se/rest-
api/report/FOI%20MEMO%206560 
 
Giddens, A. & Sutton, P.W. (2014). Sociologi. (5:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hallin, D. C. & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and 
Politics. New York, NY: Cambridge University Press.  
 
Harteveld, E., Van Der Meer, T. & De Vries, C.E. (2013). In Europe we trust? Exploring three 
logics of trust in the European Union. European Union Politics, 14, 542-565. DOI: 
10.1177/1465116513491018 
 
Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M. (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 
Malmö: Gleerups. 
 
Hooghe, L. & Marks, G. (2004). Does Identity or Economic Rationality Drive Public Opinion on 
European Integration? PS: Political Science and Politics, 37(3), 415-420.  
 
Howarth, D. & Torfing, J. (red.) (2005). Discourse Theory in European Politics- Identity, Policy 
and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
 
Iyengar, S. & Kinder, D. R. (1987). News That Matters: Television and American Opinion. 
Chicago, IL: The University of Chicago Press.  
 
Levin, L. (2004). Framing to persuade. Sweden’s decision to join the European Union. European 
Review, 12(2), 127–141. 
 
Liu, S., Volcic, Z. & Gallois, C. (2015). Introducing Intercultural Communication- Global 
Cultures and Contexts. (2nd ed.). Los Angeles, CA: SAGE. 
 
McCombs, M.E. & Shaw, D.L. (1972). The agenda-setting function of the mass media. Oxford 
University Press, 36(2), 176-187. 
 
McQuail, D. (2013). Reflections on Paradigm Change in Communication Theory and Research. 
International Journal of Communication, 7(1), 216-229. 
 
Mediafacts. (2019). Räckvidd - Tidningar. Hämtad 11 maj 2019, från https://www.mediafacts.se  
 
Migrationsverket. (2019). Beviljade uppehållstillstånd översikter. Hämtad 6 maj 2019, från 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Beviljade-uppehallstillstand-
oversikter.html 
 



 

	
 

 

35 

Oskarsson, H. & Holmberg, S. (red). (2010). Väljarbeteende i Europaval. Göteborg: 
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet. 
 
Ozlem Ultan, M. & Ornek, S. (2015). Euroscepticism in the European Union. International 
Journal of Social Sciences, 4, 49–57., DOI: 10.20472/SS.2015.4.2.006 
 
Petersson, O. Djerf-Pierre, M. Holmberg, S. Strömbäck, J. & Weibull, L. (2006). 
Demokratirådets rapport 2006: Mediernas valmakt. (Demokratirådets rapport 2006). Stockholm: 
SNS förlag. 
 
Proletären (2019). Bojkotta EU-valet. Hämtad 6 maj 2019, från http://proletaren.se/tags/bojkotta-
eu-valet 
 
Rossbach, N. & Engvall, J. (2018). Sweden and European defence cooperation: interests in 
search of a strategy (UI brief no.10). Hämtad från Utrikespolitiska institutets webbplats: 
https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2018/ui-brief-no.10-
2018.pdf 
 
Samtiden (u.å.). Om oss. Hämtad 18 mars 2019, från https://samtiden.nu/om-oss/ 
 
Standard Eurobarometer 90. (2018). Allmänna opinionen i europeiska Unionen: Nationell 
rapport Sverige. Hämtad från http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/  
 
Strömbäck, J. (2015). Demokratin och det förändrade medielandskapet: Mot ökade 
kunskapsklyftor och deltagandeklyftor?. Stockholm: Demokratiutredningen. 
 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2:a uppl.). Liber: Malmö.  
 
Twaddle, A. (1997). EU or not EU? The Swedish Debate on Entering the European Union. 
Scandinavian Studies, 69(2) 189–211. 
 
Valmyndigheten. (2019). Val till Europaparlamentet - Preliminärt valresultat. Hämtad den 27 
maj 2019, från https://data.val.se/val/ep2019/prelresultat/E/rike/index.html  
 
Örstadius, K. (2019, 27 maj). Högsta valdeltagandet för Sverige i ett EU-val. DN.se. Hämtad den 
27 maj 2019, från https://www.dn.se/nyheter/politik/hogsta-valdeltagandet-for-sverige-i-ett-eu-
val/  
 
Referenser ledarsidor 
Ehrenkrona, O. (2019a, 10 mars). Europas geopolitiska utmaningar. Svenska Dagbladet, s. 2. 
 
Ehrenkrona, O. (2019b, 28 mars). Svenskarna borde tänka mer finskt. Svenska Dagbladet, s. 2. 
 
Ericson, P. (2019, 26 januari). Farligt att öppna världens frysbox. Aftonbladet, s. 2. 
 
Erixson, D. (2019a, 13 januari). Ansvarsutkrävandet kommer att bli tufft. Samtiden.se. Hämtad 2 
april 2019, från https://samtiden.nu/2019/01/ansvarsutkravandet-kommer-att-bli-tufft/ 



 

	
 

 

36 

 
Erixson, D. (2019b, 31 januari). Så gör vi EU konservativt. Samtiden.se. Hämtad 2 april 2019, 
från https://samtiden.nu/2019/01/sa-gor-vi-eu-konservativt/ 
 
Erixson, D. (2019c, 2 februari). När eliterna utmanas tar de till hat och smutskastning. 
Samtiden.se. Hämtad 2 april 2019, från https://samtiden.nu/2019/02/nar-eliterna-utmanas-tar-de-
till-hat-och-smutskastning/ 
 
Erixon, D. (2019d, 20 februari). Det “osar” om Strandhäll medan gränserna står vidöppna. 
Samtiden.se. Hämtad 2 april 2019, från https://samtiden.nu/2019/02/det-osar-om-strandhall-
medan-granserna-star-vidoppna/ 
 
Erixon, D. (2019e, 22 februari). Liberalism på villovägar. Samtiden.se. Hämtad 2 april 2019, från 
https://samtiden.nu/2019/02/liberalism-pa-villovagar-2/ 
 
Erixon D. (2019f, 5 mars). Macron vill reglera internetet och sätter konvergens före konkurrens. 
Samtiden.se. Hämtad 2 april 2019, från https://samtiden.nu/2019/03/macron-vill-reglera-internet-
och-satter-konvergens-fore-konkurrens/ 
 
Erixon, D. (2019g, 26 mars). Brexit är en process - inte en händelse. Samtiden.se. Hämtad 2 april 
2019, från https://samtiden.nu/2019/03/brexit-ar-en-process-inte-en-handelse/ 
 
Finnveden, F. (2019, 12 mars). De rika köper sig ur Brexit. Aftonbladet, s. 2. 
 
Gudmundson, P. (2019a, 8 januari) Hur hjälper man bäst på Medelhavet?. Svenska Dagbladet, 
s.2. 
 
Gudmundson, P. (2019b, 16 januari). Britterna tar ett steg ut i det okända. Svenska Dagbladet, s. 
2. 
 
Gudmundson, P. (2019c, 9 februari). Det finns en särskild plats. Svenska Dagbladet, s. 4. 
 
Helmerson, E. (2019, 28 mars). Nej Ungern, invandringen är inte problemet. Dagens Nyheter, s. 
4.  
 
Jonsson, G. (2019a, 5 mars). Varning för konkurrensens dödgrävare. Dagens Nyheter, s. 4.  
 
Jonsson, G. (2019b, 15 mars). Federalism à la France är ett stickspår för Europa. Dagens 
Nyheter, s. 4.  
 
Kalleson, M. (2019, 18 februari). EU-anpassad vänster. Proletären.se. Hämtad 9 april 2019, från 
http://proletaren.se/artikel/eu-anpassad-vanster 
 
Kungarna i Davos ska inte räddas - de ska utmanas. (2019, 22 januari). Proletären.se. Hämtad 9 
april 2019, från http://proletaren.se/artikel/kungarna-i-davos-ska-inte-raddas-de-ska-utmanas 
 
Kära britter, stanna - vi européer hör ihop. (2019, 14 mars). Dagens Nyheter, s. 2.  



 

	
 

 

37 

 
Liby Troein, M. (2019, 14 februari). David Cameron ska definitivt med på resan. Dagens 
Nyheter, s. 4.  
 
Lifvendahl, T. (2019a, 5 januari). Svenskarna är inte (heller) som alla andra. Svenska Dagbladet, 
s. 6.  
 
Lifvendahl, T. (2019b, 19 februari). Ett steg närmare ett bättre val?. Svenska Dagbladet, s. 2. 
 
Lindberg, A. (2019a, 9 januari). Sveriges höger ger Viktor Orban makt. Aftonbladet, s. 2. 
 
Lindberg, A. (2019b, 3 februari). Vid EU-valet vill SD tvätta historien ren. Aftonbladet, s. 2. 
 
Lindberg, A. (2019c, 10 februari). Moderaternas vänner raserar Ungerns frihet. Aftonbladet, s. 2. 
 
Lindberg, A. (2019d, 14 februari). Hotet mot Sverige är högernationalismen. Aftonbladet, s. 2. 
 
Lindberg A. (2019e, 21 februari). Dagens Ungern platsar inte i EU. Aftonbladet, s. 2. 
 
Lindberg, A. (2019f, 7 mars). Vem ‘brunsmetar’ Moderaterna nu?. Aftonbladet, s. 2. 
 
Lindberg, A. (2019g, 17 mars). Finns goda skäl att utveckla ett federalt Europa. Aftonbladet, s. 2. 
 
Nationalisternas vinter sänker sig över Europa. (2019, 9 januari). Dagens Nyheter, s. 2. 
 
Nerbrand, S. (2019, 20 mars). SD vill till Bryssel för att stuka EU. Dagens Nyheter, s. 2. 
 
Nu är det dags för operation rädda EU. (2019, 8 februari). Dagens Nyheter, s. 2. 
 
Persson, I. (2019, 4 mars) Ragnarök närmar sig från alla håll. Aftonbladet, s. 2. 
 
Röttorp, P. (2019, 12 januari). Klockan tickar när brexit närmar sig. Svenska Dagbladet, s. 4. 
 
Sandström, J. (2019, 3 mars). Ropa på mindre EU, Liberaler. Svenska Dagbladet, s. 4. 
 
Schetyna, G. (2019, 25 mars). Vi är beslutna att föra Polen tillbaka till ett demokratiskt Europa. 
Dagens Nyheter, s. 4.  
 
Sigfrid, K. (2019a, 2 januari). En mångfald av moraluppfattningar. Svenska Dagbladet, s. 2.  
 
Sigfrid, K. (2019b, 24 mars). Gärna nya regler, men bara för andra länder. Svenska Dagbladet, s. 
4.  
 
Sima, J. (2019, 24 januari). Ronaldo och eliten står inte över lagen. Aftonbladet, s. 2. 
 
Ström Melin, A. (2019a, 18 februari). Bryssel borde inte skylla hela Brexit på britterna. Dagens 
Nyheter, s. 4. 



 

	
 

 

38 

 
Ström Melin, A. (2019b, 18 mars). Valet ingen talar om avgör hur demokratin i EU ska försvaras. 
Dagens Nyheter, s. 4.  
 
Svag uppställning för starka utmaningar. (2019, 22 januari). Dagens Nyheter, s. 2. 
 
Svensson, M. (2019, 30 mars). Demokratin har i bästa fall bara en medelålderskris. Dagens 
Nyheter, s. 4.  
 
Svensson, P. (2019, 17 januari). Nu driver dårarnas skepp mot klipporna. Dagens Nyheter, s. 4.  
 
Swartz, R. (2019, 23 februari). Britternas förolämpning är större än skadeglädjen över deras 
misstag. Dagens Nyheter, s. 4.  
 
Swedin, D. (2019, 4 februari). Lantisarna har rätt till välfärd. Aftonbladet, s. 2. 
 
Tedjeza, J. (2019, 8 februari). Jimmie Åkesson skiter i Sverige. Proletären.se. Hämtad 9 april 
2019, från http://proletaren.se/artikel/jimmie-akesson-skiter-i-sverige 
 
Westholm, C. (2019, 24 februari). Är liberalismen tom?. Svenska Dagbladet, s. 2. 
 
Zsiga, E. (2019, 6 januari). Staden som blev den illiberala demokratins symbol. Svenska 
Dagbladet, s. 4.  
 
Äntligen hamnade V på rätt sida av historien. (2019, 18 februari). Dagens Nyheter, s. 2.  
 
Öner, Ö. (2019, 10 januari). Varför diskuteras inte återinvandring mer?. Svenska Dagbladet, s. 4. 


