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Abstract 

År 2017 har benämnts som ett supervalår i Europa där många europeiska länder har gått till 

val. Den här uppsatsen handlar om hur utvalda europeiska val har gestaltats och hur 

nyhetsvärderingsprocessen har gått till på redaktionerna i svenska morgon- och 

kvällstidningar i samband med supervalåret. Valen som har undersökts i den här uppsatsen är 

det tyska, franska, brittiska, isländska, kosovanska och albanska som alla har haft nationella 

val år 2017.  

 

Uppsatsens syfte har varit att jämföra den svenska mediebevakningen av nationella 

europeiska val med utrikesredaktörers uppfattningar kring denna bevakning. I uppsatsen har 

kvalitativ innehållsanalys och intervjuer använts för införskaffandet av material. Teoretiskt 

ramverk har varit gestaltningsteori och grindvaktsterori.  

 

Resultatet visar att länder som är med i Europeiska unionen får större plats i svenska medier 

än länder som inte är medlemmar. Det bekräftar både innehållsanalys och intervjuer. Vi kan 

se att stora länder som ligger nära Sverige på flera plan får mer uppmärksamhet i tidningarna. 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien har större påverkan på Sverige än Island, Kosovo och 

Albanien. Slutsatsen är att närhetsprincipen socialt, ekonomisk, kulturellt och politiskt har 

spelat en betydande och påtaglig roll för hur svenska medier har rapporterat om europeiska 

val under supervalåret.  

 

Nyckelord: gestaltning, grindvaktare, medierapportering, nyhetsvärdering, närhetsprncipen, 

supervalåret 2017  
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1. Inledning 
 

Vi lever i en värld som har blivit allt mer europeiserad och där politiska val som sker i 

Europa påverkar Sverige. Utrikespolitiska val skapar också debatt och diskussion, såväl som i 

det politiska rummet som i vardagslivet. Varje dag får vi information om politiska händelser 

som sker i andra länder vilket ska hjälpa oss att förstå vår omvärld. I den här uppsatsen 

kommer vi att undersöka europeiska val närmare med fokus på hur valen har gestaltats i 

svenska morgon- och kvällstidningar och vilka uppfattningar utrikesredaktörerna på 

tidningarna har kring bevakningen. Hur ser nyhetsbevakningen kring europeiska val ut i 

Sverige?  

 

År 2017 har benämnts som ett supervalår i Europa där befolkningen i flera europeiska länder 

har gått till röstningslokalerna. Det är ett år där många viktiga politiska val har sammanfallit 

och Europa har hållit andan när vissa länder har haft röstning. En del val har fått mycket 

uppmärksamhet i svenska medier och de har väckt intresse och diskussion medan andra val 

inte har tagit lika mycket plats i rapporteringen. Medierna påverkar vilken diskussion som 

lyfts fram och medborgares verklighetsuppfattning vilket har en betydelse för demokratin.  

 

“Medierna kan utöva avsevärd makt över vilka frågor människor tycker är viktigast, och över 

hur människor uppfattar de frågor, personer, organisationer eller aspekter av verkligheten 

som medierna rapporterar om”. Jesper Strömbäck (2009a, s. 18) menar att medierna är 

människors främsta informationskälla och särskilt när det kommer till politik- och 

samhällsfrågor. Läsarna förlitar sig på medier vilket innebär att de har mycket makt. Vi 

tycker därför att det är viktigt och angeläget att undersöka hur nyheter om europeiska val 

framställs i svensk morgon- och kvällspress samt att undersöka hur utrikesredaktörer 

reflekterar kring detta.  

 

Vår avsikt är att bidra till forskningen genom att undersöka hur morgon- och kvällstidningar i 

Sverige rapporterar om och gestaltar utländska val i Europa samt undersöka 

utrikesredaktörers egna uppfattningar kring bevakningen av europeiska val. Det här har vi 

gjort genom en kvalitativ innehållsanalys och kvalitativa intervjuer för att få en inblick i 

nyhetsurval och nyhetsvärdering i samband med supervalåret 2017. På så sätt hoppas vi också 

kunna bidra med kvalitativt material till området.  
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2. Syfte och vetenskaplig frågeställning  

2.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra den svenska mediebevakningen av nationella 

europeiska val med utrikesredaktörers uppfattningar kring denna bevakning. Vi har gjort en 

nyhetsvärderingsanalys och uppsatsen består av två delar. I den första delen undersöker vi 

nyhetsurval med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och i den andra delen studeras 

nyhetsvärdering genom en intervjustudie med utrikesredaktörer.  

Utgångspunkten för uppsatsen är att undersöka hur utvalda val från supervalåret 2017 i 

Europa har gestaltats i svenska medier samt undersöka vilka reflektioner utrikesredaktörer 

har om rapporteringen. Länderna som har valts ut är Tyskland, Frankrike, Storbritannien, 

Island, Kosovo och Albanien. Den här uppsatsen grundar sig på den svenska morgon- och 

kvällspressen där tidningarna som undersöks är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet.  

Med den här uppsatsen vill vi skapa en större förståelse kring rapporteringen av europeiska 

val i svenska medier samt få en djupare inblick i hur nyhetsurval och nyhetsvärdering går till. 

Avsikten är att bidra med hur svenska medier rapporterar om och gestaltar utländska val i 

Europa samt bidra med utrikesredaktrörers perspektiv kring processen.  

2.2 Frågeställningar  

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:  

● Hur har valen i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Island, Kosovo och Albanien 

gestaltats i svenska morgon- och kvällstidningar?  

 
● Vad är utrikesredaktörernas perspektiv på nyhetsvärderingen?  

 
● Vilka likheter och skillnader finns det mellan gestaltningen och utrikesredaktörernas 

berättelser?  
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2.3 Avgränsningar 

Under år 2017 har många viktiga politiska val sammanfallit i Europa och det har kallats för 

ett supervalår. I den här uppsatsen kommer vi också att referera till fenomenet som 

supervalåret i Europa 2017. Eftersom det har varit flera nationella val under året har vi varit 

tvungna att avgränsa oss till några utvalda. Vi har valt att jämföra länder som är med i den 

Europeiska unionen med länder som inte är medlemmar. Avgränsningen grundar sig på att vi 

ville undersöka skillnaden mellan större och inflytelserika länder i Europa med mindre länder 

som inte har lika stort inflytande. Vi valde därför att titta närmare på Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien som är medlemmar i EU samt Island, Kosovo och Albanien som inte är 

medlemmar i EU. Dessa länder gick förstås alla till val under år 2017. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bevakningen av nationella val ser ut, alltså 

parlamentsval och presidentval. I den här uppsatsen fokuserar vi inte på val som sker på lokal 

och regional nivå eller folkomröstningar.  

 

Tidningarna vi har valt ut är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. De är rikstäckande samt Sveriges fyra största tidningar som rapporterar om 

utrikeshändelser. På tidningarna har vi intervjuat utrikesredaktörer som vet hur 

arbetsprocessen kring nyhetsvärdering fungerar på redaktionerna och som kan svara på frågor 

angående beslutsfattning och värdering i samband med supervalåret 2017.  

 

Vi fokuserar även på nyhetsjournalistik i den här undersökningen. Artiklar som är skrivna 

under nyhetssidorna på tidningarnas digitala plattform står i fokus. Därför omfattas alltså inte 

material som krönikor, ledare, debatter och insändare i den här uppsatsen.  

3. Bakgrund 

I det här kapitlet redogör vi för information om varje val som har hållits i de länder som den 

här uppsatsen utgår ifrån.  
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3.1 Valet i Tyskland 

Valet i Tyskland hölls den 24 september och det blev Angela Merkels kristdemokratiska parti 

CDU och det bayerska systerpartiet CSU som stod som segrare, tillsammans fick partierna 33 

procent av rösterna. De två partierna hade förväntats att göra ett bättre val precis som det 

tidigare samarbetspartiet Socialdemokraterna (SPD) som endast fick 20,5 procent av rösterna. 

År 2013 ingick alla tre partier i en storkoalition men SPD lämnar nu denna vilket innebär att 

Angela Merkel måste hitta andra samarbetspartier som hennes kristdemokrater kan skapa en 

ny regeringskoalition med (Larsson & Nilsson 2017). 

  

Ett parti som oväntat gick starkt framåt och som tog plats i parlamentet för första gången var 

det högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland (AfD) som fick 12,6 procent av 

rösterna. Partiet gjorde en rejäl ökning från förra valets 4,7 procent och har på så sätt fått en 

ny ställning eftersom det krävs 5 procent för att få sitta i det tyska parlamentet Bundestag. 

Även det liberala mittenpartiet FDP tog en plats i riksdagen efter att ha missat spärren i det 

förra valet. Resultatet innebär att det är fler partier än vanligt som sitter i Bundestag (Larsson 

& Nilsson 2017). 

 

Angela Merkel och kristdemokraterna drev valfrågor som handlade om att minska 

arbetslösheten, sänka skatter och att barnbidrag skulle höjas. Socialdemokraterna med Martin 

Schulz i spetsen hade en valkampanj som handlade om inkomstskillnader och social rättvisa 

där de ville att skatten skulle höjas för de rika. AfD:s valfrågor handlade om flyktingar och 

stängda europeiska gränser (Larsson & Nilsson 2017).  

3.2 Valet i Frankrike  

Den 7 maj var det val i Frankrike där kandidaterna Emmanuel Macron och Marine Le Pen 

stod mot varandra. Det var de två som fick flest röster i den första valomgången som hölls 

den 23 april men till slut var det Emmanuel Macron som tog hem vinsten att bli Frankrikes 

president för fem år framöver (Demir 2017). Vinsten var övertygande med 65 procent av 

folkets röster och Marine Le Pen besegrades efter att ha fått 35 procent av rösterna (Ohlin 

2017). 
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Emmanuel Macron är grundaren av partiet La République En Marche (LREM) som är ett 

mittenparti. Hans valkampanj präglades av ett öppet Europa med ett Frankrike som skulle 

samarbeta mer med Tyskland. Han drev också frågor som handlade om ekonomi och en 

enklare arbetsmarknad samt att utveckla Frankrikes säkerhet, särskilt i samband med 

terrorism (Demir 2017). 

  

Marine Le Pen är ledare för partiet Nationella Fronten (FN) och var högerpopulisternas 

kandidat i valet. Hennes valkampanj handlade till skillnad från Emmanuel Macron om ett mer 

stängt Europa med minskad invandring, återinförande av fransk valuta och gränskontroller 

runt Frankrike. Hon ”hävdar att EU upphäver Frankrikes monetära, juridiska, territoriella och 

ekonomiska självständighet” (Demir 2017). 

3.3 Valet i Storbritannien  

Storbritannien gick till nyval den 8 juni. Valet hölls ungefär ett år efter det att britterna 

röstade om landet skulle stanna kvar i EU eller inte, en folkomröstning som slutade med 

Brexit. Theresa May som var och är den sittande premiärministern utlyste nyval på grund av 

att förhandlingarna i och med EU-utträdet skulle bli stabilare. 47 miljoner människor hade 

rösträtt till parlamentsvalet som stod mellan partierna Tories och Labour (Furusjö 2017, 

Nilsson 2017). 

  

Tories är det konservativa partiet med Theresa May i ledningen och Labour är arbetarpartiet 

som leds av Jeremy Corbyn (Furusjö 2017). Det var förväntat att Tories som redan hade 

regeringsmakten skulle vinna valet stort men valet var inte så avklarat som man trodde. I 

slutet fick Labourpartiet framfart med löften om att de rika skulle få högre skatter och att de 

som hade det sämre ställt skulle få bidrag (Nilsson 2017). Valet slutade med att Tories vann 

trots tappade mandat och att Labour förlorade men partiet vann ändå fler mandat än vad de 

tidigare hade haft (Nevéus 2017).  

 

Något som var viktigt för båda partierna var att det skulle bildas en regering som folket stod 

bakom för att kunna lämna EU på ett tryggt sätt. För Labour var frågor om skatter, bidrag och 

en växande offentlig sektor viktiga och partiledaren Jeremy Corbyn ville ha kvar fungerande 

relationer med EU. Tories stod för att lämna EU ”hårt” och Theresa May drev frågor om 

minskad invandring och stoppad rörlighet inom Europa i valkampanjen (Nilsson 2017). 
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3.4 Valet på Island 

Hösten år 2008 hade Island en bankkollaps och även om landet i stort sett har återhämtat sig 

efter händelsen så finns det fortfarande spår kvar. Många isländska hushåll tog det hårt och 

det ledde sedan till att Islands väljare blev intoleranta och hämndlystna när de röstade på nytt 

(TT 2017-10-24). År 2016 avslöjades det att dåvarande statsminister Sigmundur Davíd 

Gunnlaugsson var inblandad i Panamaskandalen och har haft tillgångar i skatteparadis. Rika 

människor, världsledare, politiker, sportstjärnor har genom att placera pengar i 

brevlådeföretag sluppit betala skatt. Statsministern konfronterades i SVT:s Uppdrag 

granskning och valde att avbryta intervjun. I april år 2016 meddelades det att han avgår, men 

han står kvar som ordförande i Framstegspartiet (Wikén 2016). 

 

Den 28 oktober gick Island till nyval för andra gången på ett år. Ett av de styrande partierna 

på Island, Ljus framtid, valde att lämna regeringen då nästa skandal ägt rum. Det var efter att 

statsministern Bjarni Benediktssons parti, Självständighetspartiet, försökt mörka en händelse 

kring en sexualförbrytare inom partiet. Bjarni Benediktssons pappa, Benedikt Sveinsson, 

skrev ett rekommendationsbrev åt en dömd sexualbrottsling, ett sådant brev innebär att 

personen får sin heder återställd och stryks i kriminalregistret. Sigríður Á Andersen, som 

leder justitiedepartementet vägrade till en början att berätta vem som skrivit 

rekommendationsbrevet, men även det kom ut efter en tid. Ytterligare en skandal blev det när 

det visade sig att justitieministern informerat om händelsen för statsministern, men inte till 

någon annan (TT 2017-09-16). Bjarni Benediktsson ska även ha kopplingar till 

Panamaskandalen (Johansson 2016). 

 

Efter det andra nyvalet blev Katrín Jakobsdóttir, ledaren för Gröna vänstern, den nya 

statsministern. Partiet blev näst störst i valet och har nu bildat koalitionsregering med 

Självständighetspartiet och Framstegspartiet (TT 2017-11-29). 

3.5 Valet i Kosovo  

Kosovo gick till val den 11 juni, ett drygt år innan ordinarie val skulle ha ägt rum. Under 

våren år 2017 föll Kosovos regering efter en politisk konflikt om gränsdragningen mot 

grannlandet Montenegro. Orsaken till att regeringen föll ska ha varit en misstroendeförklaring 

från oppositionspartiet Nisma mot den sittande regeringen. Från början kommer missnöjet 
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från en infekterad debatt om grannlandet Montenegro. Kosovo förklarades självständigt från 

Serbien år 2008 och har nu som mål att gå med i EU, men det krävs en regering som står för 

förändring, reformer och som framförallt tar tag i misstroendet (Henricsson, Micu & Salihu 

2017).  

 

När valet ägde rum tog president Hashim Thacis hem segern med Alliansen och sitt 

demokratiska parti PDK, men fick inte tillräckligt med mandat för att bilda regering. Detta 

skapade det så kallade “dödläget” i Kosovo. Landet tog det hårt både ekonomiskt och socialt 

då det politiska dödläget har lett till fördröjningar eller stopp för investeringar och 

utbetalningar av finansiell hjälp. Efter tre månader lyckades president Hashim Thaci och hans 

parti att bilda en regering genom att enas med det lilla partiet Ny Allians för Kosovo. 

Tillsammans har dem 63 av parlamentets 120 mandat (TT 2017-09-04). 

3.6 Valet i Albanien 

Albanien har i flera år kämpat för att komma med i EU, men ett hinder på vägen har varit de 

strider som ägt rum mellan rivalpartierna Socialistpartiet och det Demokratiska partiet. I 

våras enades de om att lägga ned striden efter tre månaders bojkott av parlamentet och satsar 

nu på ett EU-medlemskap (Oldberg & TT 2017). Den 24 juni hölls det val i Albanien och det 

segrande Socialistpartiet med premiärminister Edi Rama strävar mot ett EU-medlemskap. 

Trots att Edi Rama ett flertal gånger uppmanade folket att rösta var det endast 45,2 procent 

som gjorde det. Det är bland de lägsta siffrorna sedan kommunismens fall under tidigt 90-tal 

(TT 2017-06-23).  

 

4.  Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör vi för tidigare forskning för att etablera området och vi ger exempel 

på studier som har gjorts. Vi för även en diskussion kring vår uppsats i förhållande till den 

tidigare forskningen.  

4.1 Politisk nyhetsjournalistik  

Jesper Strömbäck (2009a, ss. 17-18) skriver att ”moderna valrörelser är medierade 

valrörelser, som framför allt utspelar sig i och via massmedierna”. Han hänvisar till forskning 

som visar att de traditionella massmedierna är folkets viktigaste informationskälla om politik 
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och samhälle och att många människor förlitar sig på tidningar, tv och radio. På så sätt har 

medierna väldigt mycket makt: 

  

Att moderna valrörelser är medierade valrörelser har stor betydelse, särskilt 

med tanke på̊ att medierna kan utöva avsevärd makt över vilka frågor 

människor tycker är viktigast, och över hur människor uppfattar de frågor, 

personer, organisationer eller aspekter av verkligheten som medierna 

rapporterar om. 

 (Strömbäck 2009a, s. 18) 

 

Jesper Strömbäck skriver också att valbevakningen är medialiserad:  

 

För information om allt som händer och sker bortom vår egen vardag 

behöver vi medierna och journalistiken, och vi behöver medierna och 

journalistiken för information som gör det möjligt att forma generellt 

giltiga bilder av verkligheten. Vi behöver också̊ medierna och 

journalistiken för information om de politiska partierna och deras åsikter 

och om den politiska debatten. 

 (Strömbäck 2009b, s. 127) 

4.2 Nyhetsurval och nyhetsvärdering 
 

Av alla pågående händelser och processer är det en extremt liten andel som 

uppmärksammas av medierna och blir nyheter. Medan händelseflödet är 

obegränsat är mediernas format alltid begränsade, vilket gör att inget 

nyhetsmedium kan rapportera om mer än en bråkdel av allt som sker.  

(Strömbäck 2015, s. 151) 

 
Jesper Strömbäck menar att man inom journalistiken måste välja och välja bort vilket innebär 

att medierna besitter en makt eftersom människor är beroende av medier för att få 
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information. Medierna har på så sätt en stor påverkan på hur människor uppfattar 

verkligheten (Strömbäck 2015, s. 151). 

För att förstå vilka händelser som medier väljer att rapportera som nyheter är nyhetsurval och 

nyhetsvärdering viktiga begrepp. Jesper Strömbäck (2015, ss. 151-152, 154) skriver att det är 

vanligt att dessa centrala begrepp används som synonymer till varandra men att det är viktigt 

att särskilja begreppen för att kunna ta reda på och förstå vilka händelser som blir nyheter. 

Han definierar begreppen enligt följande:  

● Nyhetsvärdering: “syftar […] på hur möjliga nyheter värderas i de redaktionella 

arbetsprocesserna”  

 
● Nyhetsurval: “syftar på vad som faktiskt publiceras som nyheter” 

 

Å ena sidan handlar det om mediernas bedömning av hur intressant nyheter 

är, det vill säga händelsernas nyhetsvärde. Å andra sidan handlar det om 

hur redaktionella val sker mellan händelser med olika nyhetsvärde, det vill 

säga vilket urval som medierna gör.  

(Ghersetti 2012, s. 211)  

4.3 Nyhetsfaktorer 

Johan Galtung och Mari Holmboe Ruge har gjort en studie som handlar om nyhetsfaktorer.  

I studien diskuterar författarna (1965, ss. 64-65) faktorer som påverkar flödet av nyheter från 

utlandet. De ställer sig frågan: how do ’events’ become ’news’? och kommer fram till att det 

finns tolv faktorer som är betydelsefulla för vad som faktiskt blir en nyhet och dessa är:  

  

1.  Frequency 

2.  Amplitude 

3.  Clarity 

4.  Meaningfulness and relevance 

5.  Predicts 

6.  The unexpected 
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7.  Continuity 

8.  Composition 

9.  Elite nations 

10.  Elite people 

11.  Personal terms 

12.  Negativity 

(Galtung & Ruge 1965, ss. 66-68). 

  

Studien av Johan Galtung och Mari Holmboe Ruge är framstående inom området men det 

finns fler studier som undersöker olika element som anses var viktiga för vad som blir en 

nyhet. Jesper Strömbäck (2015, ss. 158-159) skriver att det finns flera alternativ på listor med 

nyhetsfaktorer men att det går att identifiera sex stycken som är återkommande och som 

anses vara viktiga: närhet, elitcentrering och kändisskap, de institutionella agendorna, 

avvikelse och sensation, hot och risker samt kontinuitet.  

4.4 Valbevakning 

Jesper Strömbäck och Erika Abramsson (2004) har tillsammans gjort en studie om svenska 

mediers bevakning av Europaparlamentsvalet 2004 och hur det påverkar människors bild av 

verkligheten. Undersökningen handlar om bevakningen av valet till Europaparlamentet och 

söker svar på hur rapporteringen kring valet såg ut i medierna med fokus på vad som 

rapporterades och hur mycket.  

 

I en uppsats som är skriven av Hedda Berglund och Izabelle Johannisson (2016) berörs ämnet 

om hur information förmedlades i Aftonbladet och Dagens Nyheter i samband med 

Europaparlamentsvalet 2014. Undersökningen är kvalitativ och artiklar analyseras i syfte att 

se vilken information om EU som rapporterades till läsarna. 

 

Ytterligare en uppsats om hur medier bevakade Europaparlamentsvalet finns. Den här 

uppsatsen handlar däremot om hur de svenska dagstidningarna Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter bevakade och gestaltade både Europaparlamentsvalet 2014 och 

Europaparlamentsvalet 2004 (Kurdve 2017).   
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En annan uppsats som är skriven av Linnea Nordström och Matilda Åberg (2016) undersöker 

hur svenska tidningar gestaltade det amerikanska presidentvalet år 2016 med fokus på sak, 

spel och skandal. Författarna har använt sig av kvalitativ innehållsanalys för att analysera 

artiklar i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.   

 

Det är vanligt att undersöka hur bevakningen av utländska och svenska val har sett ut i olika 

medier. Inom området finns det flera studier och uppsatser men dessa fokuserar vanligtvis på 

hur ett val har framställts i medierna eller hur ett val har framställt under flera valår, vi 

undersöker flera olika nationella val i den här uppsatsen för att ta reda på vilka val som tar 

plats i morgon- och kvällstidningar i Sverige.  

 

Vår avsikt är att bidra till forskningen genom att undersöka hur svensk morgon- och 

kvällspress rapporterar om och gestaltar utländska val i Europa samt undersöka 

utrikesredaktörers egna uppfattningar kring bevakningen av europeiska val. I jämförelse med 

andra studier undersöker den här uppsatsen supervalåret i Europa vilket är ett ovanligt och 

aktuellt fenomen. Vår uppsats skiljer sig också genom att vi använder oss av både kvalitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ intervjustudie för att undersöka nyhetsurval och 

nyhetsvärdering.  

 

5. Teoretiskt ramverk  
 
I det här kapitlet presenteras uppsatsens teorier som är gestaltningsteorin och 

grindvaktsteorin. Vi har valt dessa teorier eftersom de är vanliga när det kommer till 

medieforskning. Genom att använda dessa teorier kan vi undersöka hur valen har gestaltats 

och vilka händelser som uppfattas som viktiga och blir en nyhet.  

5.1  Gestaltningsteori  

Jesper Strömbäck (2014, s. 113) skriver att gestaltningsteorin som även är känd som framing 

theory är en viktig teori när det kommer till att undersöka den politiska kommunikationen och 

mediernas inverkan. Teorin handlar om utformning, gestaltning och inramningar. 

Gestaltningsteorin används inom medieforskning och har utvecklats under åren. Jesper 

Strömbäck menar att det är en teori med flera former:  
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I en skepnad handlar den om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter 

av verkligheten påverkar människors uppfattningar av samma aspekter av 

verkligheten. I en annan skepnad handlar gestaltningsteorin om hur 

medierna […] reproducerar och sprider olika maktcentras och ideologiers 

sätt att betrakta verkligheten. I en tredje skepnad handlar gestaltningsteorin 

om mediernas innehåll och vad det representerar. 

(Strömbäck 2014, s. 113) 

 

En av grunderna i gestaltningsteorin är att ”nyheternas bild av någon aspekt av verkligheten 

aldrig är densamma som den aspekt av verkligheten som nyheterna handlar om”. Medierna 

gestaltar alltså verkligheten. En annan grund för teorin är att ”det som har betydelse för 

människors bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig utan nyheternas bilder av den”. 

Människor är beroende av medierna som påverkar dem (Strömbäck 2014, ss. 114-115).  

 

Teorin handlar om hur människor uppfattar och förstår sin omgivning och hur de agerar 

utifrån frames, inramningar som är kulturellt inlärda. Utifrån gestaltningsteorin är det 

gestaltningar i medier som formar de här inramningar. ”Forskningen intresserar sig således 

för mönster i hur medierna väljer ut, betonar och utesluer tillgänglig information och hur 

nyheterna sedan presenteras för publikerna” (Nilsson 2015, s. 284). 

 

Gestaltning syftar på hur något framställs och teorin om gestaltning utgår ifrån att avsiktliga 

processer skapar mänsklig förståelse. Gestaltningsteorin och gestaltningar handlar om att 

kommunikation har en viktig funktion för hur människor uppfattar världen omkring dem 

(Shehata 2015, s. 360).  

5.2 Grindvaktsteorin  

Grindvaktsteorin som är mest känd som gatekeeping theory är en av de äldsta inom 

forskningen kring massmedier och kommunikation. Kurt Lewin som var psykolog myntade 

begreppet ”gatekeeping” tidigt och han menade att hans teori om hur objekt väljs ut eller 

väljs bort när de passerar kanaler kunde användas för att undersöka nyhetsflödet. 

Kommunikationsforskaren David Manning White plockade snabbt upp den här tanken 

(Shoemaker, Eichholz, Eunyi & Wringley 2001, s. 233).  
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David Manning White menar att begreppet “gate keeper” är viktigt för att förstå 

masskommunikation. ”Dr. Lewin pointed out that the traveling of a news item through 

certain communication channels was dependent on the fact that certain areas within the 

channels functioned as ’gates’”. Dessa grindar vaktas av olika gate keepers som har makten 

att fatta beslutet mellan nyheter som ska in eller ut. David Manning White menar att det 

genom alla grindar fattas avgörande beslut om en nyhet är viktig eller inte och som bygger på 

olika värderingar (White 1950, ss. 383-384). 

  

Thus a story is transmitted from one ’gate keeper’ after another in the chain 

of communications. From reporter to rewrite man, through bureau chief to 

’state’ file editors at various press association offices, the process of 

choosing and discarding is continuously taking place. 

(White 1950, s. 384) 

 

Jesper Strömbäck (2015, s. 153) skriver att begreppet gate keeper kan översättas till 

grindvaktare vilket betyder att grinden till offentligheten vaktas av medierna. I den här 

processen är enskilda individer viktiga eftersom de har inflytande över vad som bestäms vara 

en nyhet.  

  

Gatekeeping handlar alltså om beslut där nyheter antigen fortsätter eller stoppas när de 

passerar olika nyhetskanaler. En möjlig nyhet förflyttas genom flera steg och individer som 

avgör om nyheten ska skickas vidare (Shoemaker et al. 2001, s. 233).  

 

In its simplest conceptualization within mass communication, gatekeeping 

is the process by which the vast array of potential news messages are 

winnowed, shaped, and prodded into those few that are actually transmitted 

by the news media. 

(Shoemaker et al. 2001, s. 233) 
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6. Metod och material  

För att undersöka nyhetsurval är innehållsanalyser den mest lämpliga 

metoden, men den metoden kan aldrig ge svar på vilka nyhetsvärderingar 

som präglar de redaktionella processerna. För att undersöka 

nyhetsvärderingar krävs istället intervjuer med journalister och 

redaktionella ledare, men sådana metoder kan aldrig ge svar på vad som 

utmärker nyhetsurvalet.  

 (Strömbäck 2015, ss. 154-155) 

 
Vi använder oss av kvalitativ innehållsanalys och kvalitativ intervju som metod för uppsatsen 

eftersom vi vill undersöka både nyhetsurval och nyhetsvärdering. I den här uppsatsen har vi 

valt ut fyra tidningar att undersöka och det är morgontidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Dessa tidningar har vi 

valt därför att de är rikstäckande samt Sveriges största tidningar som rapporterar om 

utrikeshändelser.  

Materialet består av artiklar från morgon- och kvällstidningarna och av information från egna 

intervjuer som vi kommer att göra med utrikesredaktören på varje tidning. Vi har tagit fram 

material som sträcker sig för hela året 2017. För att få fram artiklar har vi använt oss av 

Retriever Research (Mediearkivet) som är en digital databas för nyheter. I Mediearkivet 

publiceras både tryckta och digitala nyhetsartiklar från flera källor. Det är digitala artiklar 

som utgör grunden för den här undersökningen.  

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

6.1.1 Kvalitativ kodning  

 
I undersökningen kommer vi använda oss av metoden tematisk kodning. Klaus Bruhn Jensen 

(2002, ss. 247, 251) skriver att det är ”a loosely inductive categorization of interview or 

observational extracts with reference to various concepts, headings, or themes”. Tematisk 

kodning innebär att definiera och hitta element i förhållande till deras kontext som jämförs 

och abstraheras. Han skriver att det huvudsakliga intresset för kvalitativ forskning är 
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förekomsten av ett särskilt tema eller inramning i samband med kommunikation. Metoden 

handlar om att man gör en gruppkodning av teman som uppkommer för att man ska kunna 

underbygga sina slutsatser.  

 

Thematic coding represents an attempt to identify, compare, and contrast 

meaning elements, as they emerge from and recur in several different 

contexts. 

(Jensen 2002, s. 251) 

 

Alla artiklar har analyserats och undersökts med hjälp av ett kodschema. Vi har utgått ifrån 

begreppen meningsenhet, kod, kategori, tolkning och tema i vår analys. Berit Lundman och 

Ulla Hällgren Graneheim (2017, ss. 216-218) skriver att det är centrala begrepp vid 

innehållsanalyser av kvalitativ art. ”En meningsenhet är en meningsbärande del av texten. 

Den kan utgöras av ord, meningar och stycken av text” och ”en kod är en etikett på en 

meningsenhet som kort beskriver dess innehåll”. Kategorier kan också användas och dessa 

ska relatera till innehållet i koderna. Utifrån koderna och kategorierna skapas sedan teman 

som ska beskriva vad texten handlar om. Vi har identifierat meningsenheter och kategorier i 

artiklarna som sedan har fått en kod. Sedan har vi tagit ut teman som grundar sig på texterna 

som helhet för att kunna identifiera mönster i texternas innehåll. Utförandet av det här 

kodschemat bygger på tolkning.  

6.1.2 Urval  
 
I den här undersökningen har vi använt oss av ändamålsenligt urval vilket innebär att vi har 

utgått ifrån relevans. Vi har använt oss av Retriever Research för att hitta artiklar som är 

relevanta för vår undersökning. Tidsperioden som vi undersöker i den här uppsatsen börjar 1 

januari år 2017 och slutar i december år 2017 eftersom vi undersöker supervalåret 2017 och 

de utvalda val som utspelade sig under året.  

 

Sökord på Retriever Research har varit: valet i Tyskland, valet i Frankrike, valet i 

Storbritannien, valet på Island, valet i Kosovo, valet i Albanien. Vi har undersökt tre lämpliga 

nyhetsartiklar med mycket innehåll från valen i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och 

Island i varje tidning och vår avsikt var att undersöka lika mycket material för valen i Kosovo 
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och Albanien men det fanns inte lika många skrivna artiklar i varje tidning. I den här 

uppsatsen har därför 64 artiklar analyserats på grund av att det inte fanns tillräckligt med 

underlag för att undersöka tre artiklar från alla tidningar om valen i Kosovo och Albanien.  

 

Materialet skiljer sig åt då Island, Kosovo och Albanien ger långt ifrån lika många sökträffar 

som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. När det kommer till de tyska, franska och 

brittiska valen har vi därför valt ut artiklar som skrevs under valmånaden och i samband med 

valdagen. Anledningen till det var att fanns väldigt många artiklar som var skrivna om valen 

under hela året. Genom att avgränsa oss till en viss period kunde vi minska antalet träffar 

men också få fram artiklar som var mest relevanta för vår undersökning. När det gäller de 

isländska, kosovanska och albanska valen har vi använt oss av de artiklar som har funnits 

tillgängliga.  

6.2 Kvalitativ intervju  

Forskare som väljer att göra kvalitativ forskning väljer även ofta att använda intervjuer som 

metod vilket är en väldigt brukad metod i kvalitativ forskning. En anledning till är 

flexibiliteten som kommer med metoden. Det finns olika typer av kvalitativa intervjuer och 

denna undersökning görs med en flexibel semistrukturerad intervju/ djupintervju. Det innebär 

att forskaren har en lista med specifika teman och frågor som ställs till intervjupersonen, men 

han eller hon har även stor frihet att utveckla sina svar. Forskaren kan även ställa följdfrågor, 

utan att komma bort från temat. För att få ut så mycket som möjligt av undersökningen 

användes en intervjuguide där det var viktigt att tänka på att följande punkter (Bryman 2008, 

ss. 412-413):  

 

● Testa pilotintervjuer innan 

● Bekanta sig med intervjupersonens miljö innan intervjun äger rum 

● Se till att intervjun hålls i en lugn miljö 

● Ha ordning på frågorna som ska ställas, men även vara beredd på att ordningsföljden 

kan ändras under intervjuens gång 

● Ställa frågor som underlättar för att senare besvara undersökningens frågeställning, 

utan att ställa för specifika frågor 

● Använda ett passande språk 

● Inte ställa ledande frågor 
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● Ta reda på bakgrundsfakta som ålder, kön, position. Viktigt för att sätta in svaren i 

hans eller hennes sammanhang 

● Spela in intervjun för analys av detaljer 

(Bryman 2008, ss. 420-421) 

 

Innan intervjun börjar är det viktigt att forskaren har ett informerat samtycke. Det innebär att 

intervjupersonen vet syftet med personens medverkande. I vårt fall vad uppsatsen handlar 

om, hur den är upplagd, vilka som ska läsa den och hur den kommer användas (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 87).  

 

Det allra viktigaste för att få så hög kvalitet på intervjusvaren och komma åt personens 

innersta meningar och värderingar är att skapa ett förtroende mellan forskare och 

intervjuperson. Forskaren måste försöka sätta sig in i personens sits och förstå varför han 

eller hon resonerar som den gör. För att skapa ett bra samtalsklimat är det viktigt att ställa rätt 

frågor, det tillför även tillit till forskaren eftersom det visar att han eller hon är påläst och 

intresserad av ämnet. Forskaren ska undvika att ställa provocerande och nedlåtande frågor 

och låta personen tala till punkt (Larsson 2010, ss. 73-74).  

 

Vid en intervju kan forskaren anpassa sig efter olika frågekategorier, alltså vad för slags fråga 

som ställs. Till exempel inledande frågor, uppföljningsfrågor, preciserande frågor eller 

avslutande frågor. Eftersom undersökningen tydligt utgår från fyra olika tidningar används 

vinjettfrågor vid intervjun. Vinjettfrågor är specifika frågor, i det här fallet om enstaka 

artiklar (Bryman 2008, ss. 423-424). Uppföljningsfrågor, eller andra frågor som det även 

kallas går ut på aktivt lyssnande och är minst lika viktigt som att behärska frågetekniken 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 154).  

 

Alan Bryman (2008, ss. 420-421) skriver att forskare gärna spelar in samtalet vid en intervju. 

Det blir till forskarens fördel eftersom han eller hon senare kan lyssna mer noggrant på 

svaren och under intervjuens gång fokusera på att följa upp intressanta synpunkter. Det är 

också bra att spela in en intervju för att det inte bara är viktigt vad som sägs, utan hur det 

sägs. Det finns däremot en nackdel med inspelningen, det händer att intervjupersonen känner 

sig obekväm eftersom hans eller hennes ord blir inspelade och tänker efter vad som är 

lämpligt att säga, istället för det spontana ärliga svaret. Efter en intervju är det viktigt att 

utvärdera hur den gick, om personen var samarbetsvillig, nervös, glad, lugn, och så vidare.  
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6.2.1 Urval  

Vi har utgått ifrån ett målinriktat urval vilket innebär att vi har identifierat personer som vi 

har ansett vara relevanta och av intresse för vår undersökning. Undersökningen består av fyra 

intervjuer vilket är en liten studie och om vi hade haft fler intervjuer hade vi kunnat få en 

större variation i innehållet. Men utifrån vårt syfte anser vi att intervjuerna som har gjorts 

räcker som underlag. Vi är intresserad av fyra tidningar och på varje tidning finns det en 

utrikesredaktör och den personen ansåg vi därför som relevant att kontakta för studien.  

6.3 Diskussion kring metod  

Jesper Strömbäck (2015, s. 164) skriver att det finns lite kvalitativ forskning inom områdena 

nyhetsurval och nyhetsvärdering samt att det finns få studier som kombinerar 

innehållsanalyser med intervjuer. Vi har därför valt dessa metoder och hoppas att kunna bidra 

med material till forskningen.  

Alan Bryman skriver att det främsta som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ 

forskning är att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror. Det krävs däremot  

mer än ord och siffror för att skilja på dessa metoder, och det kan vara svårt trots att det har 

skrivits om strategin i utbildningssyfte sedan 1970-talet. Författarna beskriver vad det kan 

bero på utifrån tre punkter. Det händer att uttrycket kvalitativ forskning tolkas på fel sätt då 

det ses som ett synsätt inom samhällsvetenskapen där man inte samlar in eller genererar 

kvantitativ data. Varför det inte blir helt korrekt beror på att kvalitativ forskning inte enbart är 

en forskning utan siffror (Bryman 2008, ss. 3340-41).  

Vidare skriver han om fyra traditioner som finns inom kvalitativ forskning - naturalism, 

etnometodologi, emotionalism och postmodernism. Naturalism är en tradition som gett oss 

omfattande beskrivningar av människor och deras samspel i naturliga situationer. Den 

eftersträvar en förståelse av den sociala verkligheten utifrån dess egna termer “som den 

egentligen är.” Traditionen etnometodologi har en naturalistisk inriktning handlar om hur den 

sociala ordningen skapas och formas genom samtal och samspel. Emotionalism syftar på 

intresset för subjektivitet och strävan efter att fånga “insidan” av erfarenheter och upplevelser 

utifrån människors inre verklighet. Postmodernism är öppen för de olika sätt på vilka den 

sociala verkligheten kan konstrueras och har en tonvikt på metodprat (Bryman 2008, s. 341). 
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6.3.1 Validitet och reliabilitet  
 
Validitet handlar om vad som mäts och om man faktiskt undersöker det man har haft för 

avsikt att undersöka. Om man mäter det man avser att mäta blir validiteten alltså hög 

(Bjereld, Demker & Hinnfors 2009, ss. 112-113).  

  

Reliabilitet handlar om hur mätningarna är genomförda, alltså om hur det mäts. Mätningar 

som inte har utförts rätt skapar en låg reliabilitet eftersom resultaten blir fel (Bjereld, Demker 

& Hinnfors 2009, s. 115).  

 

Alla kan tolka texter olika och det finns risk för subjektivitet vid kvalitativa undersökningar. 

Andra personer kan göra andra tolkningar än oss men vi har försökt att tydligt redogöra för 

hur vårt arbete är uppbyggt och hur det har gått till för att motverka problemet. Vi har med 

bilagor för att kunna visa hur analyserna har gått till och vi har beskrivit urval och analysens 

uppbyggnad för att läsarna själva ska kunna tolka giltigheten.  

 

Berit Lundman och Ulla Hällgren Graneheim (2017, ss. 211-212) skriver att kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att granska och tolka texter samt bygger på erfarenhetskunskap. 

”Således bör en text som är föremål för kvalitativ analys, ses i sitt sammanhang, vilket 

innebär att tolkning av deltagarnas berättelser bör göras med medvetenhet om rådande kultur, 

deras personliga historia och livsvillkor”. Vidare menar de att det är möjligt att det finns flera 

tolkningar men att det inte betyder att alla inte kan vara giltiga. Vi avser inte att berätta en 

sanning med vår undersökning och vi är medvetna om att det kan finnas alternativa 

tolkningar.  

6.3.2 Etiska överväganden 

Vi har meddelat alla intervjupersoner om studiens innehåll och syfte. De har också blivit 

informerade om att intervjuerna har spelats in och att vi har fört anteckningar. Eftersom 

undersökningen handlar om hur arbetet och hur tankegångarna har sett ut med supervalåret är 

det ingen känslig information som har berörts. Intervjupersonerna är medvetna om att deras 

namn kommer att användas i uppsatsen och de har godkänt det.  
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Vi har diskuterat en del om tillvägagångssättet och intervjuerna. Det kan mycket väl vara så 

att varje person vill få just deras tidning att framstå som den bästa. Vi har alltid haft det i 

åtanke, men valt att utgå ifrån att utrikesredaktörerna talar sanning och vill göra rätt för sig.  

7. Resultat och analys 

Här presenteras resultat från både innehållsanalysen och intervjuerna. Under 7.1 redogörs 

resultaten från artiklarna och under 7.2 redogörs svaren från intervjuerna.  

7.1 Artiklar 
 
Det finns tabeller till varje land där teman som har återfunnits i artiklar från alla tidningarna 

redogörs. Underkategorierna i tabellen representerar specifika teman som finns i materialet 

medan överkategorierna består av bredare generaliseringar som förenar underkategorierna 

och som gör det möjligt att para ihop dem till ett huvudtema.   

7.1.1 Tyskland 

 

Högerpopulism  Motgång för Angela Merkel  

AfD valets 
vinnare 

Protester 
mot AfD 

Historiskt 
resultat 

Kristdemokraterna 
tappar procent 

Avbrutet samarbete 
med SPD 

Missbedömde 
flyktingfrågan 

Skapa en stabil 
koalitionsregering 

Starkt ledarskap  

Angela 
Merkel är 
Tysklands 
mamma 

Angela 
Merkel är 
Europas 
mäktigaste 
ledare 

 

 
Figur 1. Teman i rapporteringen om det tyska valet 
 

Expressen skriver om att Angela Merkel och kristdemokraterna vinner valet men att 

partiledaren är besviken över att endast fått 33 procent av rösterna. Socialdemokraterna som 

har varit tidigare samarbetsparti går i opposition efter låga procent och skyller Alternativ för 

Tysklands framgång på Angela Merkel. AfD tar plats i parlamentet samtidigt som det råder 



24 

kris i partiet när ledarfiguren Frauke Petry avgår. Det skrivs också om ett annat problem för 

partiet som handlar om en manipulerad valaffisch som skulle föra tankarna till sexövergrepp 

som skedde i Köln år 2017, bilden som har visat sig vara förfalskad föreställde en vit kvinna 

omringad av mörka män. En annan artikel i tidningen handlar om att valet och Berlin 

marathon krockar med varandra vilket innebär att väljare får det svårt att ta sig till 

vallokalerna eftersom loppet lockar många människor och centrala delar är avstängda. ”Bara 

här i Berlin finns 1 779 vallokaler och 1 500 poliser kommer att vara ute på gatorna och hålla 

ordning” (Larsson 2017).  

 

Aftonbladet skriver också om valresultatet där Angela Merkel får fortsätta som 

förbundskansler och att vara Tysklands “Mutti” som betyder mamma. Att 

Socialdemokraterna gör ett katastrofval som splittrar koalitionen med kristdemokraterna 

dyker också upp i artiklarna.“Det är partiets sämsta valresultat någonsin under efterkrigstiden 

och när vallokalerna stängde meddelade de att de inte kommer ingå i koalition med 

Kristdemokraterna” (Nilsson, M. 2017). Artiklarna handlar också om att det 

högerpopulistiska partiet AfD är det tyska valets stora vinnare. Partiet fick högre procent än 

väntat och har tagit röster från Kristdemokraterna och Socialdemokraterna och de kommer nu 

att arbeta emot Angela Merkel. Vidare skrivs det om att AfD:s framgångar skapade en protest 

där demonstranterna menar att AfD är ett parti med främlingsfientliga inslag som inte är 

demokratiskt. 

  

”Att ett parti med högerextrema inslag kommer in i förbundsdagen – det första sedan 

Nazitysklands fall att plats [sic] i rikspolitiken – innebär en brytpunkt i Tysklands politiska 

historia” (Lund 2017a). Dagens Nyheter skriver om AfD:s framgångar och det historiska 

faktum att ett högerpopulistiskt parti har tagit plats i parlamentet som tredje största parti. 

Angela Merkel sitter kvar som förbundskansler trots dåligt resultat där hon och partiet inte 

prioriterade flyktingfrågan i valet. “Merkels största misstag är att hon underskattat 

sprängkraften i flyktingfrågan” (Lund 2017b). En artikel handlar också om att Merkel 

öppnade och stängde EU:s gränser vilket har resulterat i att främlingsfientliga partier har fått 

vind i seglen. Vidare skrivs det också om frågetecknen kring regeringsbildandet och hur 

Angela Merkel ska skapa en koalition.  

  

”Europas mäktigaste ledare Angela Merkel går mot en seger i söndagens förbundsdagsval i 

Tyskland” (Lundin 2017). Svenska Dagbladet skriver att Angela Merkel vinner valet och att 
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hon vill skapa en stabil regering men att arbetet kommer bli svårt eftersom SPD går i 

opposition efter att gjort ett dåligt val och att samarbete med AfD är uteslutet. En artikel 

handlar också om att svåra utmaningar väntar nästa regering och att det behövs konkret 

politik när det gäller frågor om digitalisering, infrastruktur och pensioner som fram till nu har 

handlat om kortsiktiga intressen. Artiklarna handlar också om AfD som gjorde en valskräll 

genom att bli första högerextrema parti i förbundsdagen och att Merkel ska försöka vinna 

tillbaka AfD-väljarna.  

 

Teman som har dykt upp i svensk morgon- och kvällspress i samband med det tyska valet är 

högerpopulism, motgången för Angela merkel och hennes kristdemokrater men även ett 

starkt ledarskap från hennes sida och att hon som ledare betyder mycket för Tyskland. Alla 

tidningar skriver om Angela Merkel och hennes kristdemokrater som vinner valet men som 

har förlorat mycket, det högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland, katastrofvalet för 

Socialdemokraterna som går i opposition och frågetecken kring hur kommande 

regeringskoalition ska se ut.  

7.1.2 Frankrike 
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Figur 2. Teman i rapporteringen om det franska valet 
  

”Emmanuel Macron krossade motståndet och vann en jordskredsseger i det franska 

presidentvalet” (Nilsson 2017a). Expressen skriver att Emmanuel Macron blir Frankrikes 

nästa president efter att ha fått 66,06 procent av rösterna mot Marine Le Pens 33,94 procent 

och att han höll ett segertal till folkets jubel. Artiklarna tar upp att det var ett lågt 

valdeltagande och att det visar på ett splittrat Frankrike. Det var det näst sämsta deltagandet 

någonsin där många inte bara valde att inte delta utan att också rösta blankt. Säkerheten 

skrivs det också om då det har funnits terrorhot riktat mot valet. ”Samtidigt som världen 

håller andan för att det blir en lugn och trygg valfinal, uppmanar IS franska version av 

propagandamagasinet Rumiyah till radikaliserade ensamvargar: döda presidentkandidaterna 



26 

och bränn ner vallokaler” (Hellberg 2017). En viktig fråga under valet har därför varit 

säkerhet och man rustade upp med poliser och säkerhetspersonal.  

 

Aftonbladets artiklar handlar om att Emmanuel Macron vinner en klar seger som var större än 

väntat och att Marine Le Pen menar att Nationella fronten måste förnyas. “Frankrike sade nej 

till extremhögern, men väljarkåren är djupt splittrad. Landets näste president Emmanuel 

Macron måste övertyga både ilskna vänsterväljare och besvikna Marine Le Penanhängare om 

att hans ekonomiska reformer gynnar dem” (TT 2017-05-07). Även här genomsyras 

artiklarna av att det var ett lågt valdeltagande och att Emmanuel Macron måste hela ett 

splittrat Frankrike. Den nya presidenten måste agera landsfader i ett land med sviktande 

ekonomi, hög arbetslöshet och terrorism. En artikel handlar också om hur den kommande 

regeringen ska se ut och vem som ska bli utsedd till premiärminister.  

  

Dagens Nyheter skriver om jublet utanför Louvren när Emmanuel Macron vinner valet. 

“Samtidigt var valdeltagandet rekordlågt. 25 procent stannade hemma, så många har inte 

röstskolkat sedan 1969. Det, och att ovanligt många, 11,8 procent, röstade blankt, visar att 

landet trots allt är splittrat” (Björklund & de la Reguera 2017). Även i Dagens Nyheter 

präglas artiklarna av ett lågt valdeltagande där väljarna inte ville rösta på någon av 

kandidaterna och skriver att flera av dessa var vänsterväljare som röstat på politikern Jean-

Luc Mélenchon i den första valomgången. Det står också att en del väljare menar att valet 

handlade om att stoppa någon snarare än att rösta på en kandidat man tycker om och att 

väljare uppfattar Marine Le Pen som ett hot mot Frankrike. Trots det skrivs det att Nationella 

Fronten gjorde sitt bästa valresultat någonsin och att partiledaren menar att förändringen av 

partiet måste fortsätta. “Besvikelsen var påtaglig bland aktivisterna på Marine Le Pens 

valvaka, trots att Nationella fronten på söndagen fick sitt hittills bästa valresultat. Le Pen 

siktar redan på nästa val, till nationalförsamlingen i juni och presidentvalet om fem år” 

(Melin 2017a).  

  

I Svenska Dagbladet handlar artiklarna också om att Emmanuel Macron vann en superseger 

och att vinsten blev större än väntat. När segerfesten hölls vid Louvren uttalade sig 

presidenten om att han ska kämpa för att väljarna inte ska känna att de måste rösta på 

extremister samt att det inte ska finnas skäl till det. Även här nämns valdeltagande som var 

lågt och man skriver om en ekonomi som sviktar, en hög arbetslöshet och terrorism - 
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Emmanuel måste bli Frankrikes landsfader. När det gäller Marine Le Pen skriver man om 

hennes vilja att fortsätta förnya Nationella Fronten.  

 

Teman som finns i rapporteringen om det franska valet är säkerhet, ett splittrat Frankrike och 

högerpopulism. När det kommer till säkerhet präglas rapporteringen av terrorism. Det 

splittrade Frankrike handlar om ett missnöje bland den franska befolkningen där en stor del 

av folket valde att inte rösta eller lägga en blank röst. Macron måste därför hela landet och 

agera landsfader. Högerpopulismen är påtaglig i artiklarna där det skrivs att Nationella 

Fronten gjorde sitt bästa valresultat någonsin trots förlust och att partiledaren Marine Le Pen 

inte tänker stanna där. Hon vill förnya partiet och satsar på nästa val. En stor del av 

befolkningen röstade på extremhögern vilket har resulterat i en splittrad väljarkår.  

7.1.3 Storbritannien 
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Figur 3. Teman i rapporteringen om det brittiska valet 
 
“Det som väntades bli en promenadseger för Theresa May ser istället ut att bli ett stort 

nederlag – trots att konservativa Tories blev största parti” (Asplid 2017). Expressen skriver 

att Theresa May och det konservativa Tories tappar procent och förlorar majoritet i 

parlamentet. Labourpartiet gör istället ett bättre val än väntat och ökar sina mandat. Detta har 

resulterat i ett politiskt dödläge som försvårar landets utträde ur EU, Brexit. Artiklarna 

handlar om att Theresa May har fått kritik och att avgångskrav har inkommit mot henne. 

Särskild kritik har riktas mot premiärministern i samband med ett terrordåd eftersom det har 

skett nedskärningar inom polisen och för att det fanns vetenskap om en av terroristerna. Trots 

avgångskrav och kritik skriver man om Theresa Mays regeringsbildande.  
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Aftonbladet skriver om det oväntade resultatet och att segern inte längre är lika självklar för 

Theresa May och hennes parti när Labour knappar in, förutspår att Tories kan mista sin 

majoritet i parlamentet. “När Theresa May överraskande utlyste nyval i slutet av april var 

hennes plan att stärka sitt förhandlingsmandat kring EU-utträdet, brexit. Då pekade 

mätningarna på att Tories skulle vinna över Labour med över 20 procentenheter” (TT 2017-

06-08). Artiklarna handlar om Theresa May och att hon gjorde ett misstag genom att utlysa 

nyval och att pressen nu är stor från alla håll och att kritiken blir allt större. Skriver också om 

att det är en splittrad nation som går till val efter folkomröstningen om Brexit där 

befolkningen är delad i frågan. Ett annat viktigt innehåll i artiklarna är att säkerhet är den 

viktigaste frågan för många britter efter en tid präglad av terrorism.  

  

“Valet i Storbritannien i morgon skulle bli en promenadseger för premiärminister Theresa 

May – men har förvandlats till en rysare” (de la Reguera 2017b). Dagens Nyheter har en 

artikel som handlar om att Labour med partiledaren Jeremy Corbyn knappar in på Tories och 

Theresa May efter en slipad kampanj vilket innebär att det inte blir en klar seger för Tories 

utan att ett regeringsskifte är möjligt. I en annan artikel skrivs det att Jeremy Corbyn och hans 

parti inte räckte hela vägen men att partiledaren ändå är en vinnare. Resultate var oväntat och 

man trodde inte att Labour skulle öka med över 30 mandat. Skriver att Theresa May får krav 

på avgång efter fiasko i valet med tappade mandat och att Tories bildar regering med det 

nordirländska unionspartiet DUP.  

  

I en artikel från Svenska Dagbladet skriver man att valet kommer bli en rysare där Theresa 

Mays framtid står på spel. En undersökning som det refereras till i artikeln spår att Tories 

kommer att tappa mandat. Senare skrivs det i en annan artikel att Labour gör framgång i valet 

medan Tories och Theresa May gör ett katastrofval. Trots detta skriver man att Theresa May 

behåller det gamla gänget i regeringen och att hon bildar regering med nordirländska DUP. 

Svenska Dagbladets artiklar handlar precis som de i de andra tidningarna om säkerhetsfrågan 

och terrorbekämpning. ”När britterna går till valurnorna för tredje gången på två år är det 

efter en valrörelse som har färgats av de blodiga dåden i London och Manchester. För många 

britter har säkerhet blivit den viktigaste valfrågan” (TT 2017-06-08).  

 

I rapporteringen kring det brittiska valet är ett tydligt tema att valresultatet var oväntat. 

Artiklarna handlar om kampen mellan det sittande Tories och det utmanande Labour. Ett 

annat tema är Tories och partiledarens förlust och nederlag där det riktas kritik mot att 
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Theresa May utlyste nyvalet som innebar att hon och hennes parti förlorade majoritet i 

parlamenten när syftet var att förstärka sina mandat. Theresa May har därför fått krav på att 

hon ska avgå. Efter flera terrordåd är säkerhet ett tema som återfinns i artiklarna som handlar 

om terrorism och hur säkerhet är en viktig fråga för den brittiska befolkningen. Brexit är 

också ett tema som genomsyrar rapporteringen där man skriver om en splittrad nation där en 

del av befolkningen fortfarande ville vara kvar i EU. Det skrivs också om ett politiskt dödläge 

efter valresultatet som försvårar Brexitförhandlingarna och att hela poängen med nyvalet var 

att skapa en stabil regeringen som skulle ta Storbritannien ut ur EU på bästa sätt.  

7.1.4 Island 
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Figur 4. Teman i rapporteringen om det isländska valet 
 
Underlaget för artiklar om valet på Island är långt ifrån lika stort som ovanstående länder, 

men det fanns tillräckligt mycket för att få en uppfattning om vad svenska medier främst 

skrivit om när det kommer till valet. Begrepp som skandal, pedofil, politikertrötta islänningar 

och oklart valresultat var ord som ofta dök upp i artiklarna. Det gick inte att undgå i någon av 

tidningarna att Island har haft minst en politisk skandal. Aftonbladet skriver att islänningarna 

har tappat förtroendet för politikerna och är trötta på att rösta. Valet som ägde rum den 28 

oktober var det andra nyvalet för Island under detta år. De största bovarna i det hela verkar 

vara Islands tidigare statsminister Bjarni Benediktsson och hans far Benedikt Sveinsson. 

Bjarni Benediktssons regeringskoalition sprack efter att hans parti, Självständighetspartiet, 

försökt mörka en sexskandal inom partiet. Hans far ska ha skrivit på ett 

rekommendationsbrev för att en dömd pedofil, en vän till Sveinsson, skulle få sin heder 

återupprättad. Svenska Dagbladet skriver att efter det andra nyvalet blir det Katrín 

Jakobsdóttir, ledaren för Gröna vänstern, som blir statsminister. Partiet blev näst störst i valet 

och har nu bildat koalitionsregering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.  
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7.1.5 Kosovo  
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Figur 5. Teman i rapporteringen om det kosovanska valet 
 
Om valet i Kosovo kan man läsa i både Aftonbladet och Expressen. Morgontidningarna valde 

däremot att lägga fokus på annat. Aftonbladet skriver om politiskt dödläge, demokrati i 

handling och om att bilda regering. Dödläget som ägde rum utlöstes när president Hashim 

Thacis demokratiska parti PDK inte hade tillräckligt med mandat för att bilda regering. Detta 

pågick under cirka tre månader vilket påverkade landet både ekonomiskt och socialt. Landet 

fick bland annat fördröjningar och stopp för investeringar och utbetalningar av finansiell 

hjälp.  

 

Expressen skriver om att Kosovo har haft en politisk konflikt om gränsdragning med 

grannlandet Montenegro. Kosovo förklarade sig självständigt från Serbien år 2008 och vill nu 

gå med i EU. Konflikten har inte gjort det lättare och det har kommit ut att det har 

förekommit avlyssningsskandaler där ledande politiker är korrupta och sätter sina egna 

partimedlemmar i chefspositioner runt om i landet. Korruptionen sätter stopp för EU-

medlemskapet.  

7.1.6 Albanien  
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Figur 6. Teman i rapporteringen om det albanska valet 
 
Valet i Albanien har inte varit prio ett i någon av tidningarna. Mest uppmärksamhet har valet 

fått i Aftonbladet som skriver om de två rivaliserande partierna som nu lovat folket att det är 

slut på dramat som har pågått i flera år. Istället satsar politikerna helt och hållet på att få ett 
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EU-medlemskap. Aftonbladet skriver också att valdeltagandet i Albanien var det lägsta sedan 

tidigt 90-tal. Vallokalerna höll öppet en timme extra för att folket verkligen skulle ha en 

chans att gå och rösta, trots det var det endast 45,2 procent av folket som la sin röst. Albanien 

är ett av Europas fattigaste länder och nästan var tredje ung människa är arbetslös.  

 

Svenska Dagbladet rapporterade en del om det albanska valet. Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet har köpt in exakt samma artikel från TT, så även Svenska Dagbladet skriver om 

att dramat ska ta slut och att landet gör en storsatsning på EU. Albanien är ett kandidatland, 

men EU håller avstånd till landet så länge det råder korruption. 

7.2 Intervjuer  
 
Här redogör vi för utrikesredaktörernas uppfattningar kring hur rapporteringen och 

bevakningen kring supervalåret 2017 har sett ut på tidningarna och hur arbetet har gått till. Vi 

har pratat med en person från varje tidning. Elisabeth Sjökvist, utrikesredaktör på Dagens 

Nyheter, Martin Schori, utrikesredaktör på Aftonbladet, Therese Larsson Hultin, 

utrikesanalytiker (biträdande utrikesredaktör) på Svenska Dagbladet och Mats Larsson, 

utrikesredaktör på Expressen. 

7.2.1 Valen som har bevakats    
  

Vilka europeiska val har tagit mest plats i tidningen 2017 och varför? 

Expressen Frankrike och Tyskland. De två viktigaste länderna, Tyskland är ett av de 

tyngsta länderna. Frankrike hade presidentval – Marine Le Pen (högerpopulism) 

antogs gå till andra omgången. Större intresse för valen i Europa efter år 2016 

med valet i USA samt Brexit. 

Dagens 

Nyheter 

Frankrike, Tyskland och Storbritannien, utan tvivel. För att det är tre stora och 

viktiga länder i Europa – ekonomiskt, befolkning, politik, politisk utveckling, 

relation till Sverige. Dels är det stora ekonomier, handelspartners, EU-länder. 
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Aftonbladet  Tyska valet. Franska valet var ganska stort. Brittiska valet fick mycket utrymme 

när det närmade sig men inte innan eftersom man trodde att det redan var 

avgjort, vilket det inte var. Närhetsprincipen, inte bara distans, utan också 

kulturellt och relationer till Sverige.  

Svenska 

Dagbladet  

De val som tagit mest plats i tidningen under år 2017 är valen i Frankrike, 

Tyskland och även nyvalet i Storbritannien. Det är tre stora länder som har en 

stor befolkning och mest att säga till om i EU. 

 
Figur 7. Tabell över uppmärksammade länder under supervalåret i svenska medier år 2017 

 

Alla fyra tidningar var överens om att valen i Tyskland och Frankrike har tagit mest plats i 

den egna tidningen, Storbritanniens val skrevs det också mycket om på grund av Brexit. 

Enligt Mats Larsson, som är utrikesredaktör på Expressen, har det generella intresset för 

valrapportering i Europa ökat efter valet i USA och Brexit. Det är en bedömning som 

Expressen själva gjort. Martin Schori, utrikesredaktör på Aftonbladet, uppger att Frankrike 

fick mycket uppmärksamhet på grund av kandidaterna Marine Le Pen och Emmanuel 

Macron. ”Det var en strid mellan ett högerpopulistiskt och stängt Europa mot ett öppet och 

liberalt Europa” säger Martin Schori. Det franska valet var också intressant eftersom om 

Marine Le Pen hade vunnit kunde hela Europeiska Unionen fallit samman eftersom det fanns 

stor chans för ett exit vilket hade fått stora konsekvenser för Europa. 

  

De tyska och brittiska valen skiljer sig lite ifrån det franska valet då de främst blev intressanta 

efter själva valet. Storbritannien fick till exempel ett oväntat resultat som det rapporterades 

mycket om efteråt. Therese Larsson Hultin som är utrikesanalytiker på Svenska Dagbladet 

säger att dessa tre länder har fått mest uppmärksamhet på grund av närhetsprincipen, ju 

närmare ett land ligger i förhållande till Sverige, desto intressantare blir det, men även för att 

dessa tre länder har mest att säga till om i EU. 

  

Elisabeth Sjökvist som är utrikesredaktör på Dagens Nyheter säger också att det utan tvivel är 

valen i Frankrike, Tyskland och Storbritannien som har tagit mest plats i tidningen under år 

2017. ”Att just de valen har fått mycket uppmärksamhet är för att de är tre stora och viktiga 

länder i Europa – ekonomiskt och politiskt. Dels är det länder med relationer till Sverige, 

viktiga handelspartners samt EU-länder”. Tyskland är det största exportlandet och Angela 
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Merkel har en särställning inom EU. Elisabeth Sjökvist menar att Angela Merkel är den 

viktigaste ledaren i Europa. ”Valet var intressant eftersom frågan var om hon skulle vara kvar 

en mandatperiod till. EU skulle brakat samman om hon inte vann”. 

7.2.2 Läsintresse och nyhetsvärdering 

På de flesta digitala medier kan läsintresset räknas ut genom klick och datasstatistik, 

beroende på vilken artikel som flest människor har klickat på samt vilken spridning den har 

fått bestäms värdet på artikeln. Elisabeth Sjökvist menar att de bestämmer nyhetsvärde och 

läsintresse genom att räkna klick men berättar att det är en balansgång. ”Det som är 

överordnat allt är kvalitet. Vi arbetar för att hålla en hög journalistisk nivå”. Hon berättar att 

utlandsredaktionen är prioriterad och att det är viktigt att ha en hög kvalité på inslag, artiklar 

och sociala medier.  

  

Dimensionerna med närhet, storlek och betydelse för Sverige påverkar vilka val och länder 

som det rapporteras om. Viktiga aspekter när det kommer till vilka val som lyfts fram handlar 

om närhetsprincipen – socialt, politiskt och ekonomiskt. Det handlar också om det finns en 

svensk påverkan. Sedan kan det var många svenskar som har relationer till ett land och att 

många reser dit. Ibland finns det också logistiska skäl som avgör om en händelse ska 

rapporteras om och sedan det faktum att att vissa händelser ibland krockar med varandra, som 

vissa politiska val.  

  

Sveriges relation till länderna som det rapporteras om har stor betydelse enligt Martin Schori. 

”Det handlar om närhet, kultur, relationer, stormakter. Berlin är ett av svenskarnas 

favoritresmål vilket påverkar i rapporteringen om det tyska valet”. Therese Larsson Hultin 

håller med men menar att de på Svenska Dagbladet är säkra på nyhetsfaktorer och att det är 

något som sitter i ryggmärgen vilket innebär att journalister sällan behöver överväga några 

specifika kriterier. “Vi väljer själva och använder sunt förnuft” säger hon. Något som alla 

utrikesredaktörer är överens om är att det krävs väldigt mycket mer för att val i ett litet land 

ska ta sig in i nyhetsflödet än vad det krävs för än ett val i ett stort land. Therese Larsson 

Hultin visar oss flera stora skärmar med siffror som stiger och sjunker. “Här ser vi exakt vad 

folk klickar på. Sen beror det lite på om de läser nyheter i mobilen, på webben eller på 

papper” säger hon.  
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Svenska Dagbladet har inte fått någon direkt kritik om rapporteringen av själva supervalåret, 

men många anser att svenska medier i allmänhet överrapporterar om USA och 

underrapporterar om Europa. När vi frågar vad som är viktigt att rapportera om säger hon att 

ordet “viktigt” är svårt att bedöma och att det har olika innebörd beroende på situation. Det 

gäller att ha övergripande koll i världen, på händelser runt omkring och sedan bilda en 

uppfattning om vad som är viktigt och hamnar i tidningen. De mindre länderna i Europa har 

inte fått lika mycket plats i tidningen, vilket betyder att svenskar generellt inte är intresserade 

av att veta vad som händer i dessa länder.  

 

Jag tror att svenskar främst är intresserade av nyheter om länder som de 

redan kan någonting om. Det är medier som bestämmer vad folket läser, 

men det är även folket som bestämmer vad vi ska skriva om.                                                                                     

 Therese Larsson Hultin 

 
Therese Larsson Hultin menar att tidningarna är beroende av svenskarna, på samma sätt som 

svenskarna är beroende av det som skrivs i tidningarna, ungefär som ett kretslopp.  

Bevakningen kring valen i Albanien, Kosovo och på Island har inte varit särskild stor. 

Dagens Nyheter har skrivit om valen men inte befunnit sig på plats. Elisabeth Sjökvist säger 

att de inte kan bevaka alla val eftersom det finns annat att skriva om också. Det handlar om 

avvägningar, hänger samman med tid och händelser runt omkring. Hon menar att tidningen 

skulle kunna rapportera om ett litet land under vissa omständigheter. 

  

Aftonbladet har inte heller lagt fokus på de mindre länderna och anledningen till det är att de 

benämns som små länder som inte har stor betydelse för Sverige. De nöjer sig oftast med att 

notera resultaten men ingen mer rapportering. ”Valen kommer inte upp i samma kvalité som 

Tyskland och Frankrike. Det styrs mycket av ländernas position i EU-politiken” säger Martin 

Schori. Däremot skulle valen kunna få mer plats om det skulle hända något av vikt och som 

var spännande, ett vanligt val räcker inte.  
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Rapporterar vi om allt blir det kanske oöverskådligt. Det går inte att göra 

alla nyheter och fortfarande få intresse. Och det är svårt när det handlar om 

utrikesjournalistik och det är en ständig utmaning.                                                                                                 

Martin Schori 

 
Mats Larsson på Expressen hävdar att det inte finns plats och att intresset är för litet för 

möjligheten att lägga resurser på dessa länder. I och med att det är supervalår så måste 

tidningarna prioritera, så till exempel valet i Kosovo hade kunnat fått mer uppmärksamhet i 

Sverige om det var lagt ett annat år. 

7.2.3 Arbetsprocessen på redaktionen  

Mats Larsson säger att det inte varit några större förberedelser på Expressen, men anser att 

tidningen varit väl förberedd inför supervalåret. “Vi har pratat om vilka som ska åka och vara 

på plats under valen i olika länder. Beroende på hur viktigt landet anses vara bestäms det hur 

lång vistelsen blir, ibland blir det flera dagar innan valdagen och då kan man även göra 

reportage. Men anses landet mindre viktigt läggs inte så mycket resurser och då är vi endast 

på plats på valdagen”. Expressen befann sig i både Tyskland och Frankrike en vecka innan 

valet och gjorde reportage och granskade de olika partierna. Tidningen har också för första 

gången varit på plats på Island under valtider.  

 

Tidigare har vi inte kunnat skicka fler än en reporter tillsammans med en 

fotograf, men nu när Expressen satsar stort på TV så fick många från 

redaktionen ta sig utanför Sverige, vilket tidningen ser som en stor 

framgång. I år åkte hela sex personer ner till Tyskland inför valet och 

skapade en valstudio, tidigare år har jag åkt ensam och rapporterat.   

Mats Larsson  

 
Även Aftonbladet har börjat satsa mer på TV, dock inte så de kan mäta sig med Expressen 

som gör en storsatsning. ”TV är viktigt, både strategiskt och för intäkterna. Folk vill ha mer 

rörligt vid stora nyheter” säger Martin Schori. På Dagens Nyheter berättar Elisabeth Sjökvist 

att arbetsprocessen har fått andra krav och har förändrats i och med att det har skapats flera 
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kanaler och nya plattformar – planering inför händelser, direktrapportering, webb, snabba 

analyser, hitta nya vinklar för en senare publicering i papperstidningen, rörligt, sociala 

medier. Det är mycket mer som ska publiceras idag vilket ställer krav på planering och 

bemanning. Den ökade arbetsbelastningen har resulterat i att tidningen bemannar extra vid 

exempelvis valbevakning samt att de skickar flera korrespondenter till platsen. Ett exempel är 

när vallokalerna stänger sent på kvällen, då måste de arbeta hela natten för att kunna 

publicera nyheten dagen efter. 

  

Elisabet Sjökvist berättar att de på Dagens Nyheter har satsat mycket på utrikesjournalistik. 

Enligt henne är det en prioritering även om det är kostsamt.  

 

Våra tre hörnstenar är närvaro, analys och nyhetsbevakning. Närvaro 

handlar mycket om att ha förstahandskällor. Vi vill vara läsarnas ögon och 

öron, vi vill inte citera andra. Genom att vara på plats hittar man saker som 

inte syns hemifrån, på redaktionen eller genom andra medier.                                                                                                             

 Elisabet Sjökvist 

 

7.2.4 Utrikesrapportering  

 

Var i Europa har ni utrikeskorrespondenter? 

Expressen I dagsläget finns det inga fast anställda utrikeskorrespondenter på Expressen. 

Vid speciella tillfällen skickas anställda till respektive land och tidningen har 

även stringers i Paris (frilansare boende i Frankrike).  

Dagens 

Nyheter 

Dagens nyheter har utrikeskorrespondenter som bor i Berlin, Paris, London, 

Rom, Moskva och Istanbul. Sedan har de Annika Ström Melin som är deras 

EU-korrespondent som bor i Stockholm men som ofta åker till Bryssel samt 

Ingmar Nevéus som är deras Europakorrespondent, baserad i Stockholm men 

som reser mycket till andra länder. 

Aftonbladet  Det finns inga utrikeskorrespondenter på Aftonbladet men de åker på många 

resor i utrikesteamet, det är ofta någon som är ute på resa. 
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Svenska 

Dagbladet 

På heltid finns det folk i Bryssel, Bonn, Geneve, Moskva och New York men 

tidningen har även stringers i Storbritannien, Norge och i Asien. 

 
Figur 8. Tabell över var respektive tidning har utrikeskorrespondenter 
 

Efter alla intervjuer blev det tydligt att morgontidningarna och kvällstidningarna skiljer sig åt 

när det kommer till utrikeskorrespondenter. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har 

flertal anställda runt om i Europa och i hela världen. Kvällstidningarna väljer däremot att 

lägga sina resurser på annat.  

  

Dagens nyheter har utrikeskorrespondenter som bor i Berlin, Paris, London, Rom, Moskva 

och Istanbul. Sedan har de Annika Ström Melin som är deras EU-korrespondent som bor i 

Stockholm men som ofta åker till Bryssel samt Ingmar Nevéus som är deras 

Europakorrespondent, baserad i Stockholm men som reser mycket till andra länder. 

Webben har fått en ökad betydelse och idag går allting så mycket snabbare. På det sättet är 

det viktigt att vara på plats. Det går väldigt mycket tid på att resa från Sverige när något har 

hänt men är det redan någon på plats kan man börja arbeta direkt. ”Webben är alltid först och 

det är dött på webben när det kommer i pappret”, säger Elisabeth Sjökvist.  

  

Precis som Dagens Nyheter har Svenska Dagbladet flera utrikeskorrespondenter ute i världen. 

På heltid finns det folk i Bryssel, Bonn, Geneve, Moskva och New York men tidningen har 

även stringers i Storbritannien, Norge och i Asien. Enligt Therese Larsson Hultin är det 

viktigt att ha utrikeskorrespondenter på plats eftersom både reportern och läsarna får en 

djupare förståelse för händelser och landet. Det är även bra eftersom personen på plats kan 

rätta fel information och säkra att information stämmer. 

  

Mats Larsson agerade utrikeskorrespondent i London fram till år 2016 och återvänder med 

jämna mellanrum, men i dagsläget finns inga fast anställda utrikeskorrespondenter på 

Expressen. Vid speciella tillfällen skickas anställda till olika länder och tidningen har även 

stringers i Frankrike (frilansare boende i Paris). Mats Larsson håller med ovanstående 

tidningar om att folk på plats påverkar intresset enormt eftersom nyheterna snabbare kan 

publiceras. Det skapar även en närvarande känsla hos publiken, vilket alltid är positivt. Det 

finns inga utrikeskorrespondenter på Aftonbladet men de åker på många resor i utrikesteamet, 

det är oftast någon som är ute på resa. ”Det handlar om avvägningar. Vi ser ständigt över vad 
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det ger att åka. Det finns stor konkurrens från andra medier och oftast går det bra att 

rapportera hemifrån även om det såklart är ett mervärde att vara på plats. Sedan handlar det 

om kostnader” säger Martin Schori. 

8. Slutsats och diskussion  

8.1 Gestaltning av valen  
 
Hur har valen i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Island, Kosovo och Albanien gestaltats i 

svenska morgon- och kvällstidningar?  

 

Gestaltningar och gestaltningsteorin utgår ifrån hur människor förstår och upplever världen 

omkring dem med hjälp av medier (Shehata 2015, s. 360). ”Forskningen intresserar sig 

således för mönster i hur medierna väljer ut, betonar och utesluer tillgänglig information och 

hur nyheterna sedan presenteras för publikerna” (Nilsson 2015, s. 284). 

 
I det tyska valet dyker teman som högerpopulism, starkt ledarskap samt motgångar upp. 

Alternativ för Tyskland upptar en märkbar plats i tidningarna där partiet beskrivs som valets 

stora vinnare med det historiska resultatet men det skrivs också om kriser som drabbat partiet. 

Angela Merkel benämns som Europas mäktigaste ledare och att hon är Tysklands mamma 

samtidigt som tidningarna skriver om besvikelsen av valresultatet, partier som vänder sig 

emot henne och svårigheterna som väntar med att skapa en stabil regering.  

 

Säkerhet, ett splittrat Frankrike och högerpopulism är utmärkande teman i rapporteringen 

kring det franska valet. Det skrivs mycket om terrorism i samband med valet, både hur 

poliser ska upprätthålla säkerheten under valdagen och om att terrorbekämpning är en viktig 

fråga. Valet genomsyras också av ett rekordlågt valdeltagande och ett missnöje bland 

fransmännen där Emmanuel Macron måste hela landet och agera landsfader. Högerpopulism 

är också utmärkande i rapporteringen eftersom Marine Le Pen var de högerextremisternas 

kandidat. Det skrivs om henne och partiet Nationella Frontens framgångar samt att den nya 

presidenten ska bekämpa extremist.  

 

Valet i Storbritannien utmärks av teman som säkerhet, Brexit, nederlag och oväntat 

valresultat. Det är märkbart att artiklarna fokuserar på det faktum att valet blev en “valrysare” 
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vilket ingen hade förväntat sig. Artiklarna handlar om vändpunkten där Tories tappar medan 

Labour knappar in. Theresa May skrivs det mycket om med fokus på kritik och avgångskrav. 

Brexit är också ett ämne som syns i rapporteringen där man skriver om en splittrad nation 

som har hamnat i ett politiskt dödläge som försvårar förhandlingarna med att lämna EU. 

Även här så präglas många artiklar av terrorism och att säkerhet är en viktig fråga i valet.  

 

Valet på Island var präglat av skandaler och valet i Kosovo var dramatiskt men tidningarna 

rapporterade sparsamt om valen. I år har varken morgon- eller kvällspressen rapporterat 

något kring Panamaskandalen, trots att Islands nya statsminister hade koppling till detta. 

Island har ett långt förflutet av skandaler, vilket har skadat landet rejält. Vi tror att det inte har 

fått plats i svenska medier att rapportera om gamla händelser, även fast det har att göra med 

den nya skandalen. Att det är kvällstidningarna, speciellt Expressen, som lagt ned mest tid på 

att rapportera om Island var ingen chock, då ämnet skapade stora rubriker som “Nyval på 

Island efter skandal med sexdömd”, “Det här är pedofilskandalen bakom nyvalet på Island” 

och ”Håller Island på att bli Nordens Nordkorea?”. Kosovo hade ett så kallat dödläge när det 

vinnande partiet inte hade tillräckligt med mandat för att bilda regering. Både morgon- och 

kvällstidningarna skriver om att “Kosovo blöder efter dödläge” och “Krigsbrott i bakgrunden 

när Kosovo röstar”. Många artiklar som vi har analyserat har få tecken och är skrivna av TT, 

det förvånar oss att tidningarna inte lagt egen tid på bevakningen när det uppenbarligen har 

funnit mycket att rapportera om.  

 

Teman vi hittar i artiklarna för det albanska valet är att de politiska rivalerna lovar att dramat 

ska ta slut. Det har länge pågått en politiskt konflikt mellan Socialistpartiet och Demokratiska 

partiet med korruption inblandat. Detta har varit ett hinder för Albanien, som är Europas 

nyaste och fattigaste land. Partierna har lagt ned stridsyxan och satsar nu på ett EU-

medlemskap. För att EU ska våga släppa in landet måste en fungerande regering visas upp 

och medborgarna behöver visa sitt engagemang vid val. Ett annat tema är att valdeltagandet 

var väldigt lågt. Aftonbladet skriver “Valdeltagandet var lågt i valet i Albanien. Så lågt att 

valmyndigheten förlängde möjligheten att rösta med en timme, och premiärminister Edi 

Rama på sociala medier uppmanade människor att "rösta, rösta, rösta". Trots det hade 

Albanien låg röstprocent och får troligtvis vänta på ett medlemskap.  

 

Jesper Strömbäck (2015, ss. 158-159) menar att det finns en lista med punkter på faktorer 

som avgör om en nyhet är viktigt. De institutionella agendorna, kontinuitet, avvikelse och 
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sensation samt hot och risker är fyra punkter på den listan. Genom den kvalitativa 

innehållsanalysen kan vi se dessa faktorer är viktiga eftersom artiklarna handlar om sådant 

som har fått uppmärksamhet politiskt, tidningarna följer upp tidigare nyheter och innehållet 

består av bland annat terrorism, högerpopulism och oväntade valresultat. Men det verkar som 

att andra faktorer har spelat en större roll under supervalåret. Valet i Kosovo hade kunnat få 

stora rubriker, sensation och dramatik fanns det gott om. Vi anser att även Island skulle 

kunnat få mycket mer politisk uppmärksamhet eftersom det ligger så pass nära Sverige. 

8.2 Utrikesredaktörernas perspektiv 

Vad är utrikesredaktörernas perspektiv på nyhetsvärderingen?  
 

Nyhetsvärdering handlar om att välja. Utifrån vår undersökning kan vi se att vissa händelser 

och val väljs medan andra väljs bort. Vi kan se en medveten nyhetsvärdering där 

redaktionerna på tidningarna själva avgör vad som är mest intressant och viktigt att skriva 

om. Utrikesredaktörerna uppger att klick och datastatistik är viktiga faktorer när det kommer 

till att bestämma nyhetsvärde och läsintresse. Alla intervjupersoner uppger att valen i 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien är de val som har tagit mest plats i tidningen medan 

valen på Island, Kosovo och Albanien och inte har prioriterats och utgör en liten del av 

rapporteringen under supervalåret.  

 

Att det tyska, franska och brittiska valen var de tre val som uppmärksammades mest beror 

enligt utrikesredaktörerna på att länderna är EU-jättar, stormakter samt att det finns relationer 

och betydelse för Sverige. Storbritannien fick också mer plats i tidningen eftersom det blev 

en oväntad slutspurt och ett resultat som inte var väntat. Det som utmärker svaren är att 

närhetsprincipen har störst betydelse vilket innebär att länderna ligger nära socialt, 

ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Samtidigt ligger Island nära Sverige men landet har inte 

fått stor uppmärksamhet i någon av tidningarna om man jämför med EU-jättarna. 

 

Utrikesredaktörerna uppger att Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Angela Merkel och 

Theresa May har varit nyckelpersoner som påverkat rapporteringen om valen. Uppger också 

att många val under supervalåret 2017 har varit intressanta på grund av den högerpopulistiska 

vågen som har svept över Europa.  
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Valen på Island, Kosovo och Albanien har inte fått mycket uppmärksamhet i någon av 

tidningarna och det beror enligt utrikesredaktörerna på att det är små länder som inte har 

relationer eller påverkan på Sverige. Alla menar däremot att mindre val skulle kunna få mer 

uppmärksamhet under vissa omständigheter och att det handlar om avvägning, prioriteringar 

och resurser. Alla redaktörer är överens om att i och med att det har varit supervalår så har 

det varit en fråga om urval. Skulle endast Kosovo eller Albanien gått till val så hade 

rapporteringen kunnat sett annorlunda ut. Val i större länder som Tyskland och Frankrike 

prioriteras eftersom de har större påverkan på Sverige och blir då prioriterade. Alla 

utrikesredaktörer uppger att det finns bristande resurser och att de varken har tid eller råd att 

bevaka alla val.  

 

Problemet med den här rapporteringen är att avlägsna länder fortsätter att vara just avlägsna. 

Utrikesredaktörerna uppger att den främsta anledningen till att de isländska, kosovanska och 

albanska valen inte fick mycket plats i tidningarna var på grund av närhetsprincipen. 

Länderna faller därför bort från mediebevakningen med förklaringen att de inte uppfattas som 

tillräckligt viktiga eller intressanta.  

 

Jesper Strömbäck (2015, ss. 158–159) har också identifierat att närhet, elitcentrering och 

kändisskap är viktiga nyhetsfaktorer. Utrikesredaktörerna bekräftar det här eftersom 

närhetsprincipen är den viktigaste faktorn när det kommer till vilken uppmärksamhet 

utländska val får i tidningen. De uppger också att det var ett antal framstående personer som 

gjorde valet intressantare att rapportera om som exempelvis Angela Merkel.  

8.3 Likheter och skillnader 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan bevakningen och utrikesredaktörernas 
berättelser?  
 

Vi ser i tidningarna att de tyska, franska och brittiska valen har fått mer uppmärksamhet än de 

isländska, kosovanska och albanska valen vilket redaktörerna också bekräftar. 

Högerpopulismen är ett återkommande tema i artiklarna kring flera val och redaktörerna 

berättar att högerpopulismen som har svept över Europa under valåret har varit viktig att 

rapportera om. Att Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Angela Merkel och Theresa May får 

plats i tidningarna är tydligt och utrikesredaktörerna menar att de var intressanta personer att 

skriva om. När det kommer till valet i Storbritannien kan vi se att bevakningen trappades upp 
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i slutet och utrikesredaktörerna menar att valet mest var intressant på grund av att 

opinionsmätningarna och resultat i slutet var oväntade.  

 

Utrikesredaktörerna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet berättar att de tycker att det 

är viktigt att ha egna utrikeskorrespondenter på plats där nyheterna händer, så att de kan vara 

en förstahandskälla för sina läsare. Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen talar om att 

de inte har några utrikeskorrespondenter. Trots att Svenska Dagbladet har korrespondenter 

och vill vara på plats kan vi i innehållsanalysen se att en stor del av tidningens artiklar är 

skrivna av TT. När det kommer till TT kan vi också se att snarlika artiklar förekommer i flera 

tidningar.  

8.4 Slutord  

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur den svenska bevakningen av 

nationella europeiska val ser ut i medierapporteringen jämfört med utrikesredaktörers egna 

uppfattningar av nyhetsvärdering. Utifrån resultatet kan vi se att innehållsanalysen stämmer 

överens med utrikesredakörernas ord. Vi ser också att det finns skillnader mellan morgon- 

och kvällstidningarna. Morgontidningarna prioriterar utrikeskorrespondenter och att gå in på 

djupet i en nyhet, vilket blir lättare om det finns folk på plats som faktiskt kan se med egna 

ögon. Kvällstidningarna satsar mycket på TV och på så sätt direktrapportering och analyser. 

Deras fördel är att de snabbt kan sända nyheter, men att de måste lägga mindre resurser på 

utrikesjournalistik. Något som förvånade var att Expressen gjorde stora reportage på Island 

inför valet. Ingen annan tidning satsade så mycket på rapporteringen om valet på Island. 

 

Vi valde att undersöka valen i EU-medlemsländerna Tyskland, Frankrike och Storbritannien 

samt valen på Island, Kosovo och Albanien vilka är länder som inte är EU-medlemmar.  

Undersökningen visar att att de tre medlemsländerna har fått större uppmärksamhet och har 

prioriterats mer än de tre andra länderna. I innehållsanalysen kan vi se att antalet träffar 

mellan länderna skiljer sig avsevärt. Det är tydligt att de tyska, franska och brittiska valen har 

fått mycket mer uppmärksamhet än de isländska, albanska och kosovanska valen. 

Intervjusvaren bekräftar också det här. Tyskland, Frankrike och Storbritannien prioriteras mer 

i tidningarna på grund av att de är just EU-länder, stora och viktiga medan Island, Albanien 

och Kosovo ofta utesluts eftersom de är små länder som inte har något inflytande på varken 

Sverige eller i EU.  
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Gestaltningsteorin utgår ifrån att mediernas gestaltningar påverkar människors uppfattningar 

av verkligheten och att ”medierna […] reproducerar och sprider olika maktcentras och 

ideologiers sätt att betrakta verkligheten” (Strömbäck 2014, s. 113). Tidningarna gestaltar 

verkligheten och skapar olika bilder av den vilket innebär att läsarna inte kan forma generellt 

giltiga bilder av verkligheten.  

 

Gatekeeping handlar om beslut där nyheter antigen fortsätter eller stoppas när de passerar 

nyhetskanalerna. Det finns ”gate keepers” som har makten att fatta beslutet mellan nyheter 

som ska in eller ut (White 1950, ss. 383–384). Vilka nyheter är då viktiga? Tidningarna själva 

väljer vilka händelser som är viktiga och vad som ska bli nyheter utifrån egna värderingar 

och genom datastatistik. Vi tror att mediernas kommersialisering och strävan efter vinst samt 

klick på artiklar påverkar vilka val de skriver om, att de av kommersiella skäl väljer att inte 

skriva om vissa val. 

 

Jesper Strömbäck (2009a, s. 18) menar att medierna är människors främsta informationskälla 

och särskilt när det kommer till politik- och samhällsfrågor. Det är tydligt att medierna väljer 

att skriva om vissa länder men väljer bort andra vilket innebär att läsare inte får kunskap om 

alla europeiska val. Tidningarna gör på så sätt små länder ännu mindre och stora länder ännu 

större. 

 

Det innebär att de mindre länderna kommer fortsätta att vara just små, avlägsna och inte 

viktiga medan stora länder får en större bevakning och fortsätter vara betydelsefulla, nära och 

viktiga. Vad medier väljer att rapportera om är viktigt eftersom det påverkar hur människor 

förstår sin omvärld och i vår undersökning kan vi se att det är mycket information som faller 

bort och som inte prioriteras alls medan vissa händelser får mycket plats och prioriteras högt. 

Journalistiken speglar inte hela verkligheten.  

 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att mediernas format är begränsade medan 

händelseflödet är obegränsat (Strömbäck 2015, s. 151). Medierna kan inte rapportera om allt 

som händer. Men är mediernas val rättvisa?  
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8.5 Vidare forskning  
 
En vidareutveckling av den här studien är att man skulle kunna göra studien större och 

undersöka alla länder i supervalåret 2017 och jämföra hur rapporteringen har sett ut. För att 

undersöka nyhetsvärdering mer vore det viktigt att intervjua fler personer som arbetar på 

redaktioner och för att undersöka nyhetsurval och gestaltning kan man jämföra en större 

mängs artiklar från olika tidningar och även undersöka andra svenska medier.  

 

En liknande undersökning som skulle vara intressant är att undersöka hur det rapporteras om 

val från andra världsdelar som Afrika, Asien och Sydamerika och hur de valen gestaltas i 

svenska medier. Dessa resultat skulle sedan kunna jämföras med Europa. Det skulle kunna 

ska en mer heltäckande bild av rapporteringen kring utländska val i svenska medier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

9. Källförteckning  

9.1 Tryckta källor  

Bjereld, Ulf, Demker, Marie & Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Bruhn Jensen, Klaus (2002). The qualitative research process. I Jensen, Klaus Bruhn (red.) A 
Handbook of media and communication research: Qualitative and quantitative 
methodologies. London & NY: Routledge, pp. 235-253.  
 
Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  
 
Galtung, Johan & Ruge, Mari Holmboe (1965). The Structure of Foreign News. Journal of 
Peace Research, 2(1), pp. 64-91.  
 
Graneheim, Ulla Hällgren & Lundman, Berit (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I Nielsen, 
Birgitta Höglund & Granskär, Monica (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård. Lund: Studentlitteratur, ss. 211-225. 

Ghersetti, Marina (2012). Journalistikens nyhetsvärdering. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper 
(red.) Medierna och demokratin. Lund: Studentlitteratur, ss. 205-225. 

Kvale, Steinar & Brinkmann Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  

Larsson, Larsåke (2010). Intervjuer. I Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) Metoder i 
kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, ss. 53-80. 
 
Nilsson, Maria (2015). Bildjournalistikens innehåll. I Karlsson, Michael & Strömbäck, Jesper 

(red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur, ss. 283-93.  

Shehata, Adam (2015). Journalistikens dagordningar och gestaltningar. I Karlsson, Michael  
& Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur, ss. 353-
368. 

Shoemaker, Pamela J, Eichholz, Martin, Eunyi, Kim & Wrigley, Brenda (2001). Individual 
and Routine Forces in Gatekeeping. J&MC Quarterly, 78(2), pp. 233-246.  

Strömbäck, Jesper (2009a). Att studera valrörelser. I Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.) 
En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. SNS Förlag, ss. 9-28.  
 
Strömbäck, Jesper (2009b). Den medialiserade valbevakningen. I Nord, Lars & Strömbäck, 



46 

Jesper (red.) En studie av politisk kommunikation i valrörelsen 2006. SNS Förlag, ss. 127-
167. 

Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle: En politisk introduktion till politisk 
kommunikation. Lund: Studentlitteratur.  

Strömbäck, Jesper (2015). Journalistiken nyhetsurval och nyhetsvärderingar. I Karlsson, 
Michael & Strömbäck, Jesper (red.) Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur, 
ss. 151-166.  

White, David Manning (1950). The ”Gate Keeper”: A Case Study In the Selections of News.  
Journalism Quarterly. 27(4), pp. 383-391.  

9.2 Elektroniska källor  

Abramsson, Erika & Strömbäck, Jesper (2004). EU-parlamentsvalet: en god eller dålig 
nyhet? (Rapportserie 11). Sundsvall: Demokratiinstitutet. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:30400/FULLTEXT01.pdf 
 
Berglund, Hedda & Johannisson, Izabelle (2016). Europeiska unionen i svensk morgon- och 
kvällspress: En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheter innan EU-valet 
2014. Kandidatuppsats, Institutionen för samhällsvetenskapliga studier. Stockholm: 
Södertörns högskola. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:935531/FULLTEXT01.pdf 

Kurdve, Andreas Andersson (2017). Politisk gestaltning av 
Europaparlamentsvalet i svenska dagstidningar. Kandidatuppsats, Statsvetenskapliga 
institutionen. Umeå: Umeå Universitet. http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1156038/FULLTEXT01.pdf 

Nordström, Linnea & Åberg, Matilda (2016). Sak, spel eller skandal? – En kvalitativ studie 
om hur gestaltningarna av det amerikanska presidentvalet 2016 såg ut i svenska tidningar. 
Kandidatuppsats, Institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap. Östersund: 
Mittuniversitetet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074391/FULLTEXT01.pdf  

9.3 Tidningsartiklar  

Asplid, Åsa (2017).  Klart: Theresa Mays parti förlorar majoritet. Expressen, 8 augusti. 
(Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.expressen.se/nyheter/har-ar-forsta-resultatet-i-brittiska-valet/ 

Björklund, Marianne & de la Reguera, Erik (2017). Macrons seger tydligare än väntat. 
Dagens Nyheter, 8 maj. (Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/nyheter/varlden/macrons-seger-tydligare-an-vantat/ 
 



47 

de la Reguera, Erik (2017a). “Ett exceptionellt presidentval”. Dagens Nyheter, 7 maj.  
(Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/nyheter/varlden/ett-exceptionellt-presidentval/ 
 
de la Reguera, Erik (2017b). Slipad kampanj får Corbyn att knappa in på May. Dagens 
Nyheter, 7 juni. (Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/arkiv/nyheter/slipad-kampanj-far-corbyn-att-knappa-in-pa-may/ 
 
Demir, Elif (2017). Allt du behöver veta om valet i Frankrike. Aftonbladet, 21 april. (Hämtad: 
2017-11-29). https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/O54J1/allt-du-behover-veta-om-valet-i-
frankrike  

Furusjö, Johan (2017). Allt du behöver veta om valet i Storbritannien. Aftonbladet, 29 maj. 
(Hämtad: 2017-11-29). https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vR2n4/allt-du-behover-veta-
om-valet-i-storbritannien  

Gripenberg, Pia (2017). Corbyn räckte inte hela vägen: men är ändå en vinnare. Dagens 
Nyheter, 9 juni. (Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/arkiv/varlden/corbyn-rackte-inte-hela-vagen-men-ar-anda-en-vinnare/ 
 
Hansson, Wolfgang (2017a). En starkt splittrad nation går till val. Aftonbladet, 6 juni. 
(Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nE8Mo/en-starkt-splittrad-nation-gar-till-val 
 
Hansson, Wolfgang (2017b). Håller Island på att bli Nordens Nordkorea? Aftonbladet, 28 
oktober. (Hämtad 2017-11-29). https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/R3lrO/nordens-
nordkorea 
 
Hellberg, Magnus (2017). Så ska säkerheten bibehållas under valet. Expressen, 7 maj. 
(Hämtad: 2017-11-29). https://www.expressen.se/nyheter/sa-ska-sakerheten-bibehallas-
under-valet/ 
 
Henricsson, Karl Enn, Micu, Patrik & Salihu, Diamant (2017). Kosovos regering faller. 
Expressen, 10 maj. (Hämtad: 2017-12-17). https://www.expressen.se/nyheter/kosovos-
regering-faller  
 
Holmgren, Mia (2017). Rekordmånga partier invalda i Alltinget på Island. Dagens Nyheter, 
29 oktober. (Hämtad: 2017-11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/rekordmanga-partier-
invalda-i-alltinget-pa-island/ 
 
Häggström, Andreas (2017). Kritiken mot May efter dådet: “Borde avgå”. Expressen, 6 juni. 
(Hämtad: 2017-11-29). 
https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-mot-may-efter-dadet-borde-avga/ 
 



48 

Jareteg, Frida, Rogvall, Filippa & Micu, Patrik (2017). Tuffa förhandlingar om makten i 
Tyskland. Expressen, 24 september. (Hämtad: 2017-11-29). 
https://www.expressen.se/nyheter/merkel-klar-favorit-infor-tyska-valet/ 
 
Johansson, Filip (2016). Islands statsminister avgår efter skandalen. Expressen, 5 april. 
(Hämtad: 2017-12-12). https://www.expressen.se/nyheter/islands-statsminister-avgar-efter-
skandalen/ 
 
Küchler, Teresa (2017). “Ska inte finnas skäl att rösta på extremister”. Svenska Dagbladet, 7 
juni. (Hämtad: 2017-11-30). https://www.svd.se/live-tv-folj-striden-mellan-macron-och-le-
pen 
 
Larsson, Mats (2017). Politiken krockar med sport i Berlin. Expressen, 23 september. 
(Hämtad: 2017-11-29). https://www.expressen.se/nyheter/politiken-krockar-med-sport-i-
berlin/ 
 
Larsson, Mats & Nilsson, Lennart (2017). Allt du behöver veta om det tyska valet. 
Expressen, 21 september. (Hämtad: 2017-11-27). https://www.expressen.se/nyheter/allt-du-
behover-veta-om-det-tyska-valet/  

Lund, Lina (2017a). Flera partier slåss om plats i regeringen. Dagens Nyheter, 23 september. 
(Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/arkiv/varlden/flera-partier-slass-om-plats-i-regeringen/ 
 
Lund, Lina (2017b). Merkel och CDU underskattade flyktingfrågan. Dagens Nyheter, 25 
september. (Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/arkiv/nyheter/merkel-och-cdu-underskattade-flyktingfragan/ 
 
Lundin, Tomas (2017). Merkel segrare: valskräll för högerpopulisterna. Svenska Dagbladet, 
24 september. (Hämtad: 2017-11-30). https://www.svd.se/vingklippt-merkel-vinner-
hogerpopulisterna-gar-framat 
 
Magnå, Joakim (2017). Emmanuel Macron ny franska president efter klar seger mot Le Pen. 
Aftonbladet, 7 maj. (Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gMBo5/emmanuel-macron-vald-till-ny-fransk-president 
 
Melin, Annika Melin (2017a). Förloraren Le Pen jublade inför sina supportrar. Dagens 
Nyheter, 8 maj. (Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/nyheter/varlden/forloraren-le-pen-jublade-infor-sina-supportrar/ 
 
Melin, Annika Ström (2017b). Merkel både öppnade och stängde EU:s gränser. Dagens 
Nyheter, 17 september. (Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/arkiv/nyheter/annika-strom-melin-merkel-bade-oppnade-och-stangde-eu-s-
granser/ 



49 

 
Nevéus, Ingmar (2017a). Theresa May och Tories förlorar majoritet. Dagens Nyheter, 9 juni. 
(Hämtad: 2017-11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/theresa-may-och-tories-forlorar-
majoritet/  

Nevéus, Ingmar (2017b). May stannar trots tidernas fiasko i valet. Dagens Nyheter, 10 juni. 
(Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.dn.se/arkiv/nyheter/may-stannar-trots-tidernas-fiasko-i-valet/ 
 
Nilsson, Lennart (2017a). Allt du behöver veta om valet i Storbritannien 2017. Expressen, 2 
juni. (Hämtad:2017-11-29). https://www.expressen.se/nyheter/allt-du-behover-veta-om-valet-
i-storbritannien-2017/  

Nilsson, Lennart (2017b). Det här är pedofilskandalen bakom nyvalet på Island. Expressen, 
27 oktober. (Hämtad:2017-11-29).  
https://www.expressen.se/nyheter/det-har-ar-pedofilskandalen-bakom-nyvalet-pa-island 
 
Nilsson, Maja (2017). Merkel går mot vinst: men AfD den stora vinnaren. Aftonbladet, 24 
september. (Hämtad: 2017-11-29). https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/am65A/merkel-gar-
mot-vinst--men-afd-den-stora-vinnaren 
 
Nilsson, Maja, Magnå, Joakim & Westin, Adam (2017). Merkel går mot vinst efter de första 
prognoserna. Aftonbladet, 24 september. (Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oX5m0/60-miljoner-tyskar-har-haft-chansen-att-rosta 
 
Nilsson, Mimmi (2017a). Macron höll segertal inför folkhavets jubel. Expressen, 8 maj. 
(Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.expressen.se/nyheter/macron-holl-segertal-infor-folkhavets-jubel/ 
 
Nilsson, Mimmi (2017b). Tysk valaffisch var manipulerad bild. Expressen, 23 september. 
(Hämtad: 2017-11-29). https://www.expressen.se/nyheter/tysk-valaffisch-var-manipulerad-
bild-/ 
 
Nilsson, Mimmi & Israelsson, Linette (2017). Prognos: Det näst lägsta valdeltagandet 
någonsin. Expressen, 7 maj. (Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.expressen.se/nyheter/prognos-det-nast-lagsta-valdeltagandet-nagonsin/ 
 
Ohlin, Jonas (2017). Macron blir Frankrikes nye president: Le Pen erkänner sig besegrad. 
SVT Nyheter, 7 maj. (Hämtad: 2017-11-29).  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/macron-blir-
frankrikes-president  

Oldberg, Erika & TT (2017). Albanien går till val-lovar slut på drama. Upsala Nya Tidning, 
23 juni. (Hämtad: 2017-12-12). http://www.unt.se/nyheter/omvarld/albanien-gar-till-val-
lovar-slut-pa-drama-4688483.aspx 



50 

 
Skovdahl, Saga (2017). Regeringskris på Island- kan sluta i ett nyval. Expressen, 15 
september. (Hämtad: 2017-11-29). https://www.expressen.se/nyheter/regeringskris-pa-island-
kan-sluta-i-ett-nyval/ 
 
Stenquist, Victor (2017). Expert: Pressen på May blir stor. Aftonbladet, 9 juni. (Hämtad: 
2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Qep7x/expert-pressen-pa-may-blir-stor 
 
TT (2017). Skandalernas Island går till nyval. Sydsvenskan, 24 oktober. (Hämtad: 2017-12-
17). https://www.sydsvenskan.se/2017-10-24/skandalernas-island-gar-till-nyval  

TT (2017). Nyval på Island efter skandal med sexdömd. Sydsvenskan, 16 september. 
(Hämtad: 2017-12-17). https://www.sydsvenskan.se/2017-09-16/nyval-pa-island-efter-
skandal-med-sexdomd  

TT (2017). Kosovo får en regering efter långt dödläge. Sydsvenskan, 4 september. (Hämtad: 
2017-12-17). https://www.sydsvenskan.se/2017-09-04/kosovo-far-en-regering-efter-langt-
dodlage  

TT (2017). Katrín Jakobsdóttir blir Islands nya statsminister. Dagens Nyheter, 29 november. 
(Hämtad: 2017-12-17). https://www.dn.se/nyheter/varlden/katrin-jakobsdottir-blir-islands-
nya-statsminister/  

TT-AFP (2017). Lågt valdeltagande i Albanien. Aftonbladet, 26 juni. (Hämtad: 2017-12-17) 
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25169774.ab  

TT (2017). Protester i Berlin efter AfD:s valframgångar. Aftonbladet, 24 september. 
(Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article26056325.ab 
 
TT (2017). Kan Macron hela det splittrade Frankrike? Aftonbladet, 7 maj. (Hämtad: 2017-11-
29): 
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article24820854.ab 
 
TT (2017). Macron lovar bekämpa splittring. Aftonbladet, 8 maj. (Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article24821311.ab 
 
TT (2017). Valet snart avgjort i Storbritannien. Aftonbladet, 8 juni. (Hämtad: 2017-11-29).  
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article24988841.ab 
 
TT (2017). Merkel håller dörren öppen för motvilligt SPD. Svenska Dagbladet, 25 september. 
(Hämtad: 2017-11-30). https://www.svd.se/tyskar-i-ost-vande-sig-fran-merkel 
 



51 

TT (2017). Svåra utmaningar väntar nästa tyska regering. Svenska Dagbladet, 24 september. 
(Hämtad: 2017-11-30).  
https://www.svd.se/svara-utmaningar-vantar-nasta-tyska-regering 
 
TT (2017). Kan Macron hela det splittrade Frankrike? Svenska Dagbladet, 7 maj. (Hämtad: 
2017-11-30). https://www.svd.se/bedomare-starkt-mandat-for-macron 
 
TT (2017). Större seger än väntat för Macron: “Ett nytt kapitel”. Svenska Dagbladet, 7 maj. 
(Hämtad: 2017-11-30). https://www.svd.se/slutspurten-inledd-i-franska-valet 
 
TT (2017). Mays framtid står på spel i valrysare. Svenska Dagbladet, 9 juni. (Hämtad: 2017-
11-30). https://www.svd.se/oro-for-politisk-turbulens-i-storbritannien 
 
TT (2017). Valet snart avgjort i Storbritannien. Svenska Dagbladet, 9 juni. (Hämtad: 2017-
11-30).  
https://www.svd.se/nu-gar-britterna-till-val-igen 
 
TT (2017). May behåller järngänget i regeringen. Svenska Dagbladet, 9 juni. (Hämtad: 2017-
11-30).  
https://www.svd.se/mays-framtid-star-pa-spel-i-valrysare 
 
TT (2017). Få vinnare när Island gick till val. Aftonbladet, 29 oktober. (Hämtad: 2017-11-
29). https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article26401130.ab 
 
TT-AFP (2017). Maktkritiska islänningar väljer igen. Aftonbladet, 28 oktober. (Hämtad: 
2017-11-29). https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article26398250.ab 
 
TT-AFP (2017). Lågt valdeltagande i Albanien. Aftonbladet, 26 juni. (Hämtad: 2017-11-29). 
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25169774.ab 
 
TT-AFP (2017). Kosovo blöder ekonomiskt av politiskt dödläge. Aftonbladet, 16 augusti. 
(Hämtad: 2017-11-29). 
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25679060.ab 
 
TT-AFP (2017). Krigsbrott i bakgrunden när Kosovo röstar. Dagens Nyheter, 6 juni. 
(Hämtad: 2017-11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/krigsbrott-i-bakgrunden-nar-
kosovo-rostar/ 
 
TT-AFP-Reuters (2017). Krigsbrottsefterlyst vill leda Kosovos regering. Dagens Nyheter, 12 
juni. (Hämtad: 2017-11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/krigsbrottsefterlyst-vill-leda-
kosovos-regering/ 
 
TT-AP (2017). Albanien går till val- lovar slut på drama. Aftonbladet, 23 juni. (Hämtad: 
2017-11-29). https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25155506.ab 



52 

 
TT-AP (2017). Socialister går mot seger i Albaniens val. Aftonbladet, 27 juni. (Hämtad 2017-
11-29). https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25182155.ab 
 
TT (2017). Få vinnare när Island gick till val. Dagens Nyheter, 29 oktober. (Hämtad: 2017-
11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/fa-vinnare-nar-island-gick-till-
val/?forceScript=1&variantType=large 
 
TT (2017). Katrín Jakobsdóttir blir Islands nya statsminister. Dagens Nyheter, 29 november. 
(Hämtad: 2017-11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/katrin-jakobsdottir-blir-islands-
nya-statsminister/ 
 
TT (2017). Nyval på Island efter skandal med sexdömd. Svenska Dagbladet, 16 september. 
(Hämtad: 2017-11-30). https://www.svd.se/klart-med-nyval-pa-island/om/island 
 
TT (2017). Island slopar krisregler. Svenska Dagbladet, 12 mars. (Hämtad: 2017-11-30). 
https://www.svd.se/island-slopar-krisregler/om/island 
 
TT (2017). Politiskt dödläge över Kosovo. Svenska Dagbladet, 7 september.  (Hämtad: 2017-
11-30). https://www.svd.se/politiskt-dodlage-over-i-kosovo 
 
TT (2017). Thaqi hävdar seger i Kosovo. Svenska Dagbladet, 18 november. (Hämtad: 2017-
11-30). https://www.svd.se/thaqi-havdar-seger-i-kosovo 
 
TT (2017). Albaner till val med EU-förhoppningar. Svenska Dagbladet, 25 juni. (Hämtad: 
2017-11-30. https://www.svd.se/albaner-till-val-med-eu-forhoppningar 
 
TT (2017). Albanien går till val- lovar slut på drama. Svenska Dagbladet, 23 juni. (Hämtad: 
2017-11-30). https://www.svd.se/albanien-gar-till-val--lovar-slut-pa-drama 
 
TT-Reuters (2017). Kosovo får en regering efter långt dödläge. Aftonbladet, 4 september.  
(Hämtad: 2017-11-29). 
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article25868546.ab 
 
TT- Reuters (2017). Kosovo får en regering efter långt dödläge. Dagens Nyheter, 4 
september. (Hämtad: 2017-11-30). https://www.dn.se/nyheter/varlden/kosovo-far-en-
regering-efter-langt-dodlage/ 
 
Wilhelmson, Annika & Rogvall, Filippa (2017). Knapp seger för vänstern i valet på Island. 
Expressen, 28 oktober. (Hämtad: 2017-11-29). 
https://www.expressen.se/nyheter/vanstersidan-mot-vinst-i-valet-pa-island-/ 
 



53 

Wikén, Johan (2016). Islands statsminister avgår - efter Panamaskandalen. Metro, 5 april. 
(Hämtad: 2017-12-12). https://www.metro.se/artikel/islands-statsminister-avgår-efter-
panamaskandalen-xr 
 
Österberg, Emma, Häggström, Andreas & Asplid, Åsa (2017). Theresa May bildar regering. 
Expressen, 9 juni. (Hämtad: 2017-11-29). https://www.expressen.se/nyheter/klart-theresa-
may-forlorar-majoriteten/ 

9.4 Muntliga källor  

Intervju Expressen med Mats Larsson: 2017-11-27 
 
Intervju Aftonbladet med Martin Schori: 2017-11-28  
 
Intervju DN med Elisabeth Sjökvist: 2017-12-05  
 
Intervju SvD med Therese Larsson Hultin: 2017-12-05 
 

10. Bilagor 

10.1 Intervjufrågor  
 
Vilka europeiska val anser du har tagit mest plats i tidningen 2017? 
 
Varför just de valen? 
 
Hur värderas valen (nyhetsvärdering)?  
 
Hur har arbetsprocessen på redaktionen sett ut i och med supervalåret?  
 
Hur har ni prioriterat vilka val som har bevakats under supervalåret?  
 
Hur bestämmer ni läsintresse/nyhetsvärde?  
 
Vilken betydelse har Sveriges relation till länderna som det rapporteras om?  
 
Vad får Sveriges befolkning för bild av de länder som uppmärksammas/inte 
uppmärksammas? 
 
Var i Europa har ni utrikeskorrespondenter placerade och påverkar det rapporteringen?   
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Vilka tankegångar har det funnits om valet i Tyskland/ Frankrike/ Storbritannien/ Island/ 
Albanien/ Kosovo?  
 
Hur ser du att er tidning fungerar som informationskälla bland andra svenska medier?  
 

10.2 Kodschema artiklar 

 
Här är ett exempel på ett kodschema, vi använde oss av likadana för alla tidningar och för alla 
länder.  
 
 

Expressen Meningsbärande 
enhet 

Huvudkategori Underkategori Kod 

Valet i Tyskland 

Artikel 1 Socialdemokraterna SPD 
får 20,5 procent av 
rösterna, mot 25,7 i förra 
valet, och gör ett 
katastrofval 

CDU/CSU och SPD 
har ingått i 
storkoalition sedan 
2013 

Socialdemokraterna 
går i opposition: 
Merkel ansvarig för 
AfD:s framgång 

Efter katastrofval går 
Socialdemokraterna i 
opposition och 
Merkel får hitta nytt 
samarbete 

Artikel 2 Bara här i Berlin finns 1 
779 vallokaler och 1 500 
poliser kommer att vara 
ute på gatorna och hålla 
ordning. Men de har mer 
än bara ett val att hålla 
koll på. För detta är den 
sista söndagen i 
september och då hålls 
traditionsenligt Berlins 
maraton 

Sporten drar många 
människor – väljare 
vår svårt att ta sig till 
vallokalerna 

Centrala delar 
avstängda 

Valet och Berlin 
maraton krockar med 
varandra 

Artikel 3 Med bara en dag kvar till 
det tyska valet har det 
högerpopulistiska partiet 
Alternativ för Tyskland, 
AfD, hamnat i blåsväder 
kring en förfalskad bild. 
På en bild som partiet 
ligger bakom står en ung 
blond kvinna omringad 
av en grupp mörkhyade 
män 

Anspelning på 
sexövergreppen i Köln 
2016 

 AfD använde 
manipulerad bild som 
valaffisch – skulle 
föra tankarna för 
sexövergrepp 
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Valet i Frankrike 

Artikel 1 Emmanuel Macron 
krossade motståndet och 
vann en jordskredsseger i 
det franska presidentvale 

Macron fick 66,06 
procent av rösterna 
mot Le Pens 33,94 
procent 

Segertal till folkets 
jubel 

Macron blir 
Frankrikes näste 
president 

Artikel 2 Samtidigt som världen 
håller andan för att det 
blir en lugn och trygg 
valfinal, uppmanar IS 
franska version av 
propagandamagasinet 
Rumiyah till 
radikaliserade 
ensamvargar: döda 
presidentkandidaterna 
och bränn ner vallokaler 

50000 poliser och 
gendarmer i tjänst 
under valdagen för att 
hålla säkerheten 

 Säkerhet en viktig 
fråga under valet efter 
terror 

Artikel 3 Det blev inte fiasko för 
Emmanuel Macron – 
som vann stort. Men han 
segrade med ett 
rekordlågt valdeltagande 
i ryggen 

Näst sämsta 
deltagandet någonsin 
(74,62) och många 
röstade blankt (8,49) 

Visar på Frankrikes 
splittring 

Lågt valdeltagande i 
ett splittrat Frankrike 

Valet i Storbritannien 

Artikel 1 Det som väntades bli en 
promenadseger för 
Theresa May ser i stället 
ut att bli ett stort 
nederlag – trots att 
konservativa Tories blev 
största parti 

Labour gör ett bättre 
val än väntat och ökar 
mandat 
  

Politiskt dödläge som 
försvårar Brexit 

Theresa Mays parti 
förlorar majoritet 

Artikel 2 Efter helgens terrordåd 
skrev Steve Hilton, fram 
tills 2012 strateg för 
tidigare premiärministern 
David Cameron, att 
Theresa Mays borde 
avgå med omedelbar 
verkan 

Nedskärningar inom 
polisen och vetenskap 
om en av terroristerna 

 Kritik och 
avgångskrav mot 
premiärministern 
efter terrordåd   

Artikel 3 Strax innan klockan 14 
på fredagseftermiddagen 
träffade Theresa May 
drottning Elizabeth på 
Buckingham Palace där 
hon sökte - och fick - 
tillåtelse att bilda 
regering med stöd av 
nordirländska 
nationalkonservativa 
partiet Democratic Union 
Party, DUP 

Brexitförhandlingar 
och stabilitet 

 Theresa May bildar 
regering 
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10.3 Kodschema intervjuer 
 
Här är ett exempel på ett kodschema, vi använde oss av likadana för att sammanställa alla 
intervjuer.  
 

Intervju med Mats Larsson från Expressen 

Fråga Vilka europeiska val anser du har tagit mest plats i tidningen 2017? 

Svar Tyskland och Frankrike är i topp. Tyskland hade val i två omgångar. 

Citat Tyskland är ett av de tyngsta länderna. 

Fråga Varför just de valen?   

Svar De två viktigaste och betydelsefulla länderna för EU. 

Citat Större intresse för valen i Europa efter 2016 med valet i USA samt Brexit. 

Fråga Hur värderas valen (nyhetsvärdering)? 

Svar Tyskland är största landet i Europa och har mest att säga till om i EU. 

Citat På grund av det som hände 2016 med populismen i Europa har europeiska val varit 

viktigare i år. 

Fråga Hur har arbetsprocessen på redaktionen sett ut i och med supervalåret? 

Svar Planering, analyser och genomgångar. Planering av resor till andra europeiska länder. 

Citat 

  

Först görs allts eventuella reportage inför valet och sedan kommer analysen på 

valdagen. 

Fråga Hur bestämmer ni läsintresse/nyhetsvärde? 

Svar Idag mäter vi i klick på webben och hur mycket tid som ägnas på webbsidan. 

Citat Vi har inte fått så många klick, inte ens på de stora valen, Tyskland och Frankrike. 

Fråga Vilken betydelse har Sveriges relation till länderna som det rapporteras om? 
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Svar Storleken på länderna, ekonomi och närhetsprincipen. 

Citat Små länder som ligger långt bort, till exempel Albanien påverkar inte svensk politik. 

Fråga Vad får Sveriges befolkning för bild av de länder som uppmärksammas/inte 

uppmärksammas?     

Svar De val som inte uppmärksammas tenderar att försvinna. 

Citat Så har det sett ut i flera år, det går inte att bevaka alla val. 

Fråga Vart i Europa har ni utrikeskorrespondenter placerade och påverkar det 

rapporteringen? 

Svar Inga utrikeskorrespondenter. Expressen skickar ut folk vid utrikesrapportering. 

Citat Personer på plats ökar intresset på rapporteringen. 

Fråga Vilka tankegångar har det funnits om valet i Tyskland/ Frankrike/ 

Storbritannien/ Island/ Albanien/ Kosovo/Armenien? 

Svar Mycket rapportering om Tyskland och Frankrike eftersom det är två vikiga länder i 

EU. Mindre intresse för Storbritannien än vanligt eftersom de har haft många val, 

mindre uppmärksamhet. Island hade en stor skandal i samband med valet, vi var på 

plats och rapporterade. Finns inte pengar och resurser att bevaka albansk 

inrikespolitik. 

Citat Ibland är det val samtidigt i flera länder eller andra händelser, då måste vi prioritera. 

Fråga Hur ser du att er tidning fungerar som informationskälla bland andra svenska 

medier? 

Svar I och med att vi satsar mer på TV än våra största konkurrenter, Aftonbladet och DN 

så fungerar vi som en lite utstickande informationskälla. Vi har också mer folk på 

plats där det händer. 

Citat Vi bevakar EU-val mer än någonsin. 

 
 


