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SAMMANFATTNING

Endast 31 procent av svenskarna kände till att nästa europeiska val äger rum under 2009 

(Eurobarometern EB70). EU beräknas ligga bakom 60 procent av det arbete som sker inom svenska 

kommuner och landsting varför det har stor betydelse vilket alternativ som väljs i ett EU-

parlamentsval i Sverige. Trots det är det rent historiskt ett betydligt högre valdeltagande vid 

Riksdagsval i jämförelse med EU-parlamentsval. Vid de två senaste valen var valdeltagandet vid 

riksdagsvalet mer än dubbelt så högt som vid EU-parlamentsvalet. Rätten att rösta vid allmänna och 

rättvisa val är en grundläggande demokratisk rättighet som innefattar att medborgare väljer det 

alternativ som bäst stämmer överens med deras preferenser. För att medborgare ska kunna göra ett 

välgrundat val behövs politisk kunskap och information. Enligt Kent Asp fås denna främst genom 

medierna, vilket innebär att media och journalistiken har ett viktigt uppdrag i att informera 

medborgarna. Denna uppsats syftar till att göra en jämförelse mellan hur riksdagsvalet 2006 och 

EU-parlamentsvalet 2009 har skildrats i Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, tre månader innan respektive val.  Artiklar som publicerats under en månads tid 

och berör de båda valen samlas in tre månader innan respektive val. Genom att avgöra vilken roll 

journalistiken tagit sig an i sin rapportering om valet kommer de att delas in i tre olika 

demokratimodeller. Undersökningen utgår från tre demokratimodeller som delar grundläggande 

demokratiska värden men skiljer sig åt i fråga om vad var och en upplever vara demokratins 

viktigaste uppgift. Undersökningen fann att det inför EU parlamentsvalet skrivits 14 artiklar om 

valet varav hälften präglades av samtalsdemokratin i hur de skildrade valet. För riksdagsvalet fanns 

betydligt fler artiklar, 44 stycken. En majoritet som utgjordes av 15 artiklar präglades av den 

konkurrensdemokratiska mandatmodellen. Därmed kan det konstateras att det finns skillnader dels i 

hur mycket som rent kvantitativt rapporteras från de två  valen men det finns också en tydlig 

åtskillnad i hur denna rapportering görs.
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1. INTRODUKTION

I mars hade jag ett samtal med två svenskar i 50-årsåldern om huruvida EU-parlamentsvalet äger 

rum i juni eller framåt hösten. Eftersom de inte hade läst något i tidningarna om valet drog de 

slutsatsen att det var först till hösten. Hur kan det komma sig att två vuxna personer i dagens

medialiserade Sverige, som är aktiva i arbetslivet och läser tidningen, inte har kännedom om ett val 

som ligger tre månader framåt i tiden? Ett val vars utfall i stor utsträckning kan komma att påverka 

Sverige. Av verksamheten i Sveriges kommuner beräknas 60 procent, direkt eller indirekt påverkas 

av EU genom lagar och regler (SKL 2009). En undersökning som EU gjort, Eurobarometern, 

bekräftar att det är fler personer än tidigare nämnda femtioåringar som inte känner till när EU-

parlamentsvalet äger rum. Hösten 2008 intervjuades individer från medlemsländerna med anledning 

av det kommande valet. Den första frågan löd: När kommer nästa europeiska val gå av stapeln? Av 

de svenskar som tillfrågades var det 31 procent som kände till att nästa europeiska val äger rum 

under 2009. Av de övriga respondenterna angav 48 procent att de inte hade någon aning och 21 

procent angav ett annat årtal (Eurobarometern EB70).  

Historiskt sett finns det en anmärkningsvärd skillnad i valdeltagande mellan riksdagsval och EU-

parlamentsval. Även de senaste valen följde denna trend där mer än dubbelt så många röstade i 

riksdagsvalet 2006 i jämförelse med EU-parlamentsvalet 2004. I samband med det förra 

riksdagsvalet var det 81,9 procent som röstade (Valdeltagande 2006).  Vid det senaste EU-

parlamentsvalet var det totalt 37,9 procent av Sveriges befolkning som röstade (Val och 

valdeltagande).

Rättigheten som det innebär att få rösta i allmänna, återkommande och rättvisa val är den yttersta 

institutionella mekanismen för medborgare att jämlikt påverka politiken samt utkräva ansvar av 

personer i maktposition. Information och kunskap krävs för att den enskilde medborgaren ska kunna 

nyttja denna möjlighet och göra ett genomtänkt val när denne ska rösta (Strömbäck 2004:15). Enligt 

professorn Kent Asp kan kunskap och information skaffas på olika sätt. I grund och botten finns det 
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dock tre perceptuella vägar till information och kunskap om politik och samhälle; egna erfarenheter, 

samtal med andra och medial kommunikation via medierna. För de allra flesta är den massmediala 

kommunikationen den dominerande (Asp, 1986:64). 

Media har ersatt den direkta kontakt mellan väljarna och de valbara som tidigare präglade 

valrörelsen. Utvecklingen är så pass omfattande att medierna inte kan sägas stå som ansvarig endast 

för propaganda i dagens valrörelser. Journalisterna spelar numera en aktiv roll och är ansvariga för 

att ha förändrat det politiska språket såväl som partiernas arbetsformer (Petersson mfl. 2006:9). 

Liknelsen med media som den tredje statsmakten är utbredd och accepterad. Det finns dock en viss 

skepsis mot media och den makt som medföljer rollen som den tredje statsmakten. Genom sin 

rapportering och ibland frånvaro av rapportering kan media anklagas för att underminera 

demokratin. Denna kritik kan dock förlora en stor del av slagfärdigheten genom att det inte anges 

vilken demokratimodell kritiken syftar på. En demokratimodell  utgår från demokrati som 

styrelseform men prioriterar vissa värden inom begreppet demokrati högre än andra. De modeller 

som kommer att förekomma i uppsatsen är: konkurennsdemokrati, både sanktions- och 

mandatmodellen, samtalsdemokrati och deltagardemokrati. Dessa värden kan exempelvis utgöras 

av: representativitet och politiskt deltagande. Demokratimodellerna kommer i denna uppsats 

avhandlas genom fokus på vilken roll journalistiken har i respektive demokratimodell. Utöver dessa 

och de krav som ställs på journalistiken i var och en av dem finns fem krav specifikt ställda på 

journalistiken i samband med val. 

Media kan knappast anklagas för att vilja underminera demokratins existens som sådan, nog för att 

de är mäktiga, men att de skulle vilja eller lyckas med det finns det inget stöd för (Strömbäck, 

2004:87). Ett scenario med en valrörelse där medierna och journalister undviker allt som har med 

politik och samhälle att göra målas upp som en omöjlig och farlig tanke. Valjournalistiken är 

demokratiskt sett otroligt viktig eftersom den ger människor en möjlighet att inhämta information 

och kunskap vilket möjliggör ett genomtänkt röstande (Strömbäck, 2004:15). 

Eftersom det är närmare dubbelt så många som röstade i det senaste riksdagsvalet i jämförelse med 

det senaste EU-parlamentsvalet tycks det finnas många som är intresserade av att utnyttja sin rätt till 

att rösta. Av någon anledning utnyttjas dock inte den rättigheten i lika stor utsträckning i samband 

med EU-parlamentsval. Det denna uppsats ska söka finna svaret på är om medias rapportering i 

svenska dagstidningar i samband med EU-parlamentsvalet 2009 skiljer sig åt i jämförelse med hur 

den såg ut vid riksdagsvalet 2006. 
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Det är två val vars utfall har stor påverkan på medborgarnas vardag. Trots det har det ena valet 

betydligt mindre valdeltagande än det andra. Ett lågt valdeltagande kan tyda på en bristande 

kunskap bland medborgarna (Holmberg 2001:25). Medierna har ett stort ansvar när det kommer till 

att informera väljarna inför ett val. Hur har de förvaltat detta ansvar, har de rapporterat på samma 

sätt och i lika stor utsträckning inför båda valen och vilka konsekvenser kan det innebära för 

medborgarna?

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet är att genom en jämförelse studera karaktären på valjournalistiken inför riksdagsvalet 2006 

och Europaparlamentsvalet 2009 i Sveriges två största dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet.  

 I vilken omfattning har media och journalister genom sin rapportering i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet informerat medborgare om valens existens?

 Vilken av de fem demokratimodellerna präglar valjournalistiken inför respektive val?

 Hur förhåller sig journalistiken i undersökningen till de fem krav som ställs specifikt på 

valjournalistik?

1.2 Disposition

I uppsatsens andra kapitel presenteras teorin som huvudsakligen består av Strömbäcks (2004) 

teorier om journalistikens roll i en demokrati. En utförlig förklaring av de fem demokratimodellerna 

avslutar kapitlet. I det tredje kapitlet kopplas demokratimodellerna samman med vilken roll 

journalistiken har. Det empiriska materialet presenteras i kapitel fyra. Artiklarna från de olika valens  

fördelning på respektive demokratimodell redovisas i tabell 2. Därefter förs en diskussion i kapitel 

fem om undersökningens resultat som syftar till att besvara frågeställningarna. Slutligen följer en 

förteckning över de källor som använts och en förteckning över samtliga artiklar som använts i 

undersökningen.

1.3 Metod och material

Inför undersökningen har Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet valts som studieobjekt, eftersom 
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de är Sveriges två största morgontidningar. Under 2008 uppgick Dagens Nyheters upplaga till 339 

800 dagligen och Svenska Dagbladets till 194 800  (TS, 2009). Det är naturligtvis viktigt att vara 

medveten om respektive tidnings egna intressen och politiska inriktningar vid en studie som denna. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan sägas påminna om varandra eftersom de båda har en 

liberal underton. I dagsläget finns det ingen vänsterprofilerad tidning med motsvarande läsarskara 

som kunde ersätta någon av dem. Det är två väletablerade tidningar med, som jag upplever det, en 

bred läsarskara som hyser ett stort förtroende inför respektive tidning och dess innehåll. Det bör 

dock nämnas att en fullständig bild inte erhålls genom att undersöka endast två tidningar. 

Den valda tidsperioden för insamling av material sträcker sig över sammanlagt en månad, tre 

månader innan respektive val. Valen som ska studeras äger rum vid olika tillfällen under året och  i 

valet av tidpunkt försökte en sommarmånad undvikas. För riksdagsvalet blir det fallet om tiden är 

mindre än tre månader innan valet. Då det är av intresse för studien hur medierna rapporterat om 

valens existens inför valen valdes tidpunkten tre månader innan respektive val.

För att få tillgång till alla Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets artiklar användes 

artikeldatabaserna Retriever Research för artiklar från Svenska Dagbladet och PressText för artiklar 

från Dagens Nyheter. För att hitta artiklar om EU-parlamentsvalet krävdes en bred sökning varvid 

artiklar som inte rörde EU-parlamentsvalet 2009 sållades bort. Det använda sökordet var EU. För 

artiklar om Riksdagsvalet 2006 var sökordet val.

De artiklar med relevans lästes igenom noga och kategoriserades efter demokratimodell beroende 

på vilken uppgift artikeln tagit sig an i sin rapportering om valet. Artiklarna kategoriserades efter 

det krav på journalistiken som demokratimodellerna har formulerat och som bäst sammanfattade 

vad artikeln försökt ta sig an. Genom att titta på en översiktsbild över demokratimodellerna och 

vilka punkter med krav som finns på journalistiken eftersöktes det krav som bäst sammanfattade 

artikeln. Eftersom vissa krav återfinns hos flera demokratimodeller kan samma artikel höra till flera 

och därmed finnas med mer än en gång. Detta kommer i de fall det sker tydligt framkomma. I 

uppsatsen har ingen hänsyn tagits till vem som är författare eller i vilken del av tidningen artikeln 

finns. Vad gäller längden på artiklarna har ingen åtskillnad gjorts i hur de har behandlats. Det 

relevanta för studien är vilken uppgift respektive artikel tagit sig an i sin rapportering om valet. 

Strömbäck (2004) har fått stå som förebild i valet av demokratimodeller. Till sin undersökning 

använder han: procedurdemokratin, samtalsdemokratin, konkurennsdemokratin och 
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deltagardemokratin. Dock kommer inte procedurdemokratin förekomma i denna studie. 

Procedurdemokratin skiljer sig åt i förhållande till de andra genom att i högre grad fokusera på 

demokratins processer, därmed blir inte modellen användbar i granskningen av hur medierna har 

rapporterat om valet. 

1.4 Avgränsningar

Mediebevakningen från valen utgörs av artiklar som publicerats under en månads tid, tre månader 

innan respektive val. Alla artiklar som på något sätt skrivit om de två valen har lästs men om 

artikelns natur inte ger utrymme för en analys av hur denna rapportering skett har den exkluderats 

från undersökningen. Då demokratimodellerna har ett speciellt förhållningssätt till 

opinionsmätningar1 har artiklar av den sorten inte delats in efter demokratimodell. För att ändå 

redovisa resultatet ingår alla artiklar som hittats under kolumnen ”totalt” i tabell 2, oavsett om de 

avgränsats bort på grund av att de inte kategoriserades efter demokratimodell. 

Kapitlet som följer är en introduktion till hur den demokratiska staten och journalistiken förhåller 

sig till varandra. Dessutom ges en bredare bild av problematiken med medborgarnas och medias 

skilda dagordningar i förhållande till demokratimodellerna.

                                               
1 Enligt Strömbäck (2004) är det bara för procedurdemokratin som frågan med opinionsmätningar är 
okomplicerad. De övriga demokratimodellerna ser det som problematiskt att kvaliteten i redovisningarna brister. 
Dessutom upplevs det som att opinionsmätningarna tar bort fokus från politikens sakinnehåll och tenderar att gestalta 
politik som ett spel, något som samtliga demokratimodeller är kritiska mot. När det gäller opinionsmätningar finns det 
de som är relativt harmlösa och relevanta, det vill säga, hur det faktiskt ser ut mellan partierna om det varit val just idag. 
Sen finns det de som fokuserar på hur bra den och den partiledaren klarade sig i gårdagens debatt (ibid. 200). Ingen 
modell är egentligen kritisk till mätningarna som sådana utan mot vissa av dem samt kritiska till att de används så 
frekvent (ibid. 199). 
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2.  VALJOURNALISTIK I EN DEMOKRATI

Det förhållande som präglar relationen mellan medierna och journalistiken å ena sidan och 

demokratin å den andra påminner till stor del om det sociala kontrakt som 1600-talsfilosofen John 

Locke talade om (Strömbäck 2004:72). När en grupp människor i naturtillståndet går samman och 

gemensamt är villiga att avstå från den makt som tillfallit dem naturligt för att överlämna denna 

makt till det allmänna uppstår ett politiskt- eller civilsamhälle. I och med inträdandet till en redan 

existerande statsbildning, eller skapandet av den, bemyndigar de samhället eller dess lagstiftare att 

stifta lagar med samhällets bästa i åtanke och erkänner därigenom sig själva skyldiga att följa de 

lagar som om de vore deras egna beslut (Locke 1998:87). Om liknelsen överförs till det tidigare 

nämnda exemplet med medierna och journalistiken å ena sidan och demokratin å den andra innebär 

det sociala kontraktet för statens del en garanti för att vissa grundläggande fri- och rättigheter följs. 

Hit hör inte minst bland annat yttrande- och pressfriheten. I och med det avsäger sig den 

demokratiska staten makten att styra över den debatt som förs i, via och utanför medierna. Det 

sociala kontraktet innebär en juridisk och moralisk skyldighet att avstå från tvångsmässiga medel 

som censur för den demokratiska staten (Strömbäck 2004:73).

2.1 Problemets kärna

Det är snarare medierna, än medborgarna själva, som sätter medborgarnas dagordning, det vill säga, 

avgör och tar beslut om vad de tycker är intressant och viktigt (Strömbäck 2004:35). Om det i sin 

tur är ett problem har att göra med vilken demokratisyn betraktaren har. Ur ett deltagardemokratiskt 

perspektiv vore det till exempel bättre om det var medborgarna själva som satte sin dagordning och 

inte medierna. Detta kan dock komma att bli problematiskt eftersom medborgarna vant sig och till 

och med blivit beroende av medierna. För att göra ett val av vad medborgarna själva egentligen 

tycker och är intresserade av behöver de avskiljas från media under ett antal veckor. Ett problem är 

att det är svårt för medborgare att säga vad som är intressant om det inte är känt vad som finns att 

välja bland. Det är inte en genomförbar lösning att på detta vis utreda vad medborgarnas egna 

dagordning innehåller. Ett av skälen till att medierna överhuvudtaget existerar är att medborgare 
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inte upplever sig ha varken tid eller kapacitet att ta reda på aktuella händelser. Ur ett demokratiskt 

perspektiv blir inte mediernas makt över medborgarna ett problem, däremot kan det ifrågasättas om 

medias makt endast sträcker sig till att styra över medborgarnas dagordning? En fråga som i allra 

högsta grad är aktuell är i vilken utsträckning medierna lyckas förmedla en relevant dagordning och 

behandla aktuella samhällsfrågor? (Strömbäck 2004:35).

I avsnittet som följer kommer demokratimodellerna att presenteras. Dessa kommer att utgöra det 

redskap som materialet så småningom ska behandlas efter. 

2.2 Demokratimodeller

Dagens demokratiska länder har vissa kriterier gemensamt angående begreppet demokrati. Dessa 

inkluderar bland annat öppna, korrekta och effektiva val där de basala politiska friheterna 

upprätthålls. I den praktiska utformningen kan dock vissa skillnader förekomma, exempelvis genom 

vilket valsystem som praktiseras samt former för regeringsbildning. Vidare kan parti- och 

organisationsliv se olika ut, men frågan är: Är alla former lika bra? Svaret kan variera beroende på 

vilken demokratisk måttstock som tillämpas. Det finns många konkurrerande måttstockar som alla 

har demokratins grundvärden som gemensam utgångspunkt. Det som skiljer dem åt är deras 

uppbyggnad på olika värdepremisser samt en varierande syn på demokratins funktionsproblem. Den 

frågan de alla försöker besvara är: Förutsatt att vi har en demokrati, hur ska denna på bästa sätt vara 

utformad? (Hadenius 2001:62).

Konkurrensdemokrati

Konkurrensdemokratin kallas även representativ demokrati i litteraturen vilket ger en ledtråd om 

vad teorin handlar om. Enligt synsättet är representativitet det primära kriteriet för demokratins sätt 

att fungera. Demokrati handlar om att genom val avläsa medborgarnas åsikter och överföra dessa i 

verkliga politiska beslut. Om processen fungerar som den ska bör medborgarnas åsikter finnas i 

besluten. Ombuden som väljs bör dela sina väljares åsikter men också gärna social bakgrund. Beslut 

som fattas i olika frågor bör ligga så nära majoriteten av väljarkåren som möjligt (Hadenius 

2001:62). 

Konkurrensdemokratin lägger stor vikt vid valen och ser möjligheten att på fredlig väg byta 

regering som demokratins kärna. Genom att låta folket välja i fria och allmänna val mellan 
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konkurrerande alternativ finns möjlighet till ansvarsutkrävande. Förespråkare för 

konkurrensdemokratin uttrycker en viss skepsis mot kravet på ett allomfattande medborgerligt 

deltagande. Högt politiskt deltagande är inte alltid ett eftersträvansvärt ideal för den generation som 

upplevt mellankrigstidens totalitära massrörelser (Petersson 2009:154).

Enligt företrädare för konkurrensdemokratin är den klassiska synen på demokrati som folkstyre där 

offentliga beslut avspeglar folkviljan med en regering som är ”av folket, genom folket och för 

folket” omöjlig i bokstavlig mening. Det är inte folket själva som styr, istället överlåter de det till en 

mer eller mindre representativ elit. Inflytandet över partiernas nomineringar, partiprogram, 

representanternas åsikter och de politiska besluten är relativt obetydlig. Demokrati i den mening 

som styrelseform där folkviljan skulle leda till regeringsbeslut ifrågasätts därför. Istället liknas det 

vid en konkurrens mellan partier som presenterar alternativa program för väljarna. Demokrati 

syftade faktiskt, menades det, på just den konkurrens mellan alternativa program och regerande 

eliter. Det framhölls att politiska val liknade val mellan varor på marknaden och det som 

kännetecknar en demokrati är inte detta folkstyre utan den politiska konkurrensen i kombination 

med en risk att förlora väljarnas stöd. Konkurrensdemokratiteorin bygger således på att viss elitism, 

en maktutövning av en liten elit, är oundviklig. Demokratin förutsätter inte heller något större 

politiskt deltagande bortsett från val av representanter (Österud 1997: 172-173). 

Den konkurrensdemokratiska modellen skiljer sig sedan åt i två skepnader. I den ena, 

bakåtblickande sanktionsmodellen, ligger tyngdpunkten på valen som en möjlighet för medborgare 

att utkräva ansvar av de som haft makten. I den andra, framåtblickande mandatmodellen, ligger 

tyngdpunkten på valen som en möjlighet för medborgare att avgöra styrkeförhållandena mellan 

olika politiska alternativ och ge mandat åt politiker att genomföra den politik som de gått till val på 

(Nord & Strömbäck 2004:22).

Deltagardemokratin

Deltgardemokratin som upplever att politiskt deltagande har en positiv inverkan på människor 

skiljer sig från konkurrensdemokratin som istället utgår ifrån att människan är som hon är 

(Petersson 2009:155). Ända sedan antikens Grekland har idealet om fria medborgare som 

tillsammans sköter sina gemensamma angelägenheter funnits med i det politiska tänkandet. 

Rousseau kan sägas vara en av de främsta företrädarna för deltagardemokratin och menar att aktivt 

deltagande i samhällslivet är värdefullt då det utvecklar individen. Endast om människan på en 

jämlik bas får ta ansvar för sitt samhälle kan hon bli fri. Tankar om människors aktiva medverkan i 
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samhällslivet fick en renässans under vänstervågens tid på 1960- och 1970-talen och dess paroller 

om ”all makt till folket”. Krav kom att ställas inte bara på samhällslivet utan riktades också till 

arbetslivet vilket ledde till mer eller mindre långsiktiga förslag om arbetsplatsdemokrati, något som 

kom att inspirera den svenska lagstiftningen angående medbestämmande i arbetslivet. Beslut som 

rörde de anställdas ökade inflytande motiverades genom att argumentera för att mer makt på 

arbetsplatsen leder till ökat engagemang för politik och samhällsfrågor (Petersson, 2009:154). 

Deltagardemokrati syftar till ett brett folkligt engagemang i form av deltagande och 

medbestämmande i beslutsprocessens olika faser. Ett argument för demokratiformen är att ett brett 

och direkt deltagande påverkar innehållet i de politiska besluten. Deltagardemokrati ger en 

möjlighet att anpassa rådande samhällsförhållanden efter befolkningen eller bestämda gruppers 

önskemål istället för en styrande elit. Ett annat argument är att deltagandet i sig har ett värde för 

deltagarna oavsett om det leder till faktiska resultat eller inte. Politiskt engagemang och politisk 

medverkan innebär ökat självförtroende, erfarenheter, social och mänsklig utveckling samt 

tillgodoser uttrycksbehov (Österud 1997:173). 

Det breda folkliga engagemanget är vad som ger demokratin dess liv, innehåll och motståndskraft. 

På en samhällelig nivå bidrar människors deltagande dessutom till bättre fattade beslut, detta genom 

att dels en större mängd människor med skilda livserfarenheter är med och påverkar men också att 

besluten är bättre förankrade. Enligt förespråkare för deltagardemokratin kan deltagande sägas vara 

en viktig kvalitetsstämpel på den demokratiska processen som helhet. Demokratin fodrar aktiva 

medborgare och det är inte tillräckligt att avläsa folks åsikter och sedan omsätta dessa i politik. 

Folket ska  själva vara med och delta i de demokratiska processerna (Hadenius, 2001:63).

Samtalsdemokratin

Samtalsdemokratin eller deliberativ demokrati, som den ofta kallas i litteraturen, delar många idéer 

med deltagardemokratin, men väljer att rikta in sig på ett något annorlunda sätt. Grundtanken utgörs 

av att demokrati måste ske genom diskussion och ställningstaganden som är baserade på 

välgrundade och sunda argument. Fram till 1800-talet framhölls demokrati som folkstyre med 

demagogi och folkförförelse till följd, vilket lett till samtalsdemokratins anläggande av en kvalitativ 

aspekt på den politiska beslutsprocessen. Argument för och emot olika förslag ska vara ordentligt 

redovisade och diskuterade. De beslut som tas ska vara väl genomtänkta och bygga på sakliga och 

rationella argument. Fokus ligger på att hitta långsiktiga konsekvenser för samhället i stort. Positiva 

konsekvenser för några få samhällsgrupper på kort sikt är inte önskvärt. Beslut ska grundas på goda 
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argument och inte på önsketänkande eller passioner (Hadenius 2001:64). 

En vanlig uppfattning är att människor får bättre kunskaper och mer välgrundade 

samhällsuppfattningar genom att delta i politiska diskussioner. Därmed förenas samtalsdemokratin 

med deltagardemokratin i uppfattningen att politiskt engagemang bidrar till 

personlighetsutveckling. Samtalsdemokratin poängterar att demokrati inte bara är en process där 

den enskilde individen har möjlighet att uttrycka sina åsikter utan ger också tillfälle att skapa åsikter 

(Petersson 2009:155). Diskussion, samtal och dialog står i fokus för den samtalsdemokratiska 

modellen. Enligt dess företrädare blir demokratin bättre ju fler ständigt pågående diskussioner den 

präglas av. En strävan efter gemensam förståelse, jämlika diskussioner, lyssnande och intellektuell 

öppenhet, frånvaro av dominanssträvan och rationella och sakliga argument karaktäriserar ett 

deliberativt och demokratiskt utvecklande samtal (Nord och Strömbäck 2004:23).

Utifrån demokratimodellerna behandlar följande kapitel journalistikens roll för respektive 

demokratimodell. En översiktsbild över samtliga modeller och journalistikens roll för respektive 

modell återfinns i tabell 1 på sidan 18. Allra först presenteras de fem kraven som finns ställda 

specifikt på valjournalistiken. 
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3. JOURNALISTIKENS ROLL INOM DEMOKRATIMODELLERNA

Utöver de kopplingar som finns mellan respektive demokratimodell och medias roll i denna finns 

specifika punkter som det är extra viktigt att journalistiken i samband med ett val innehåller. För det 

första, information om hur verkligheten beskrivs av olika politiska alternativ. För det andra, 

information om de politiska alternativen och vilka ideologiska principer som är vägledande för dem. 

För det tredje, information om vilka sakpolitiska åsikter respektive politiskt parti står för. För det 

fjärde, information om hur de olika politiska alternativen har agerat under föregående mandatperiod 

samt för det femte, information om vilka de troliga konsekvenserna av att politiska förslag 

genomförs för såväl enskilda som samhället som helhet (Strömbäck 2004:99-100).

Alla tidigare nämnda demokratimodeller delar en gemensam uppfattning om vilka roller medierna 

har som uppgift att uppfylla. Dessa är att fungera som forum för debatt och diskussion, ett 

tillhandahållande av en rik mängd journalistik som ger en så sanningsenlig och objektiv bild av 

verkligheten som möjligt. Slutligen ska det värnas om journalistiken och undvika att det 

underhållningsorienterade medieinnehållet tränger undan journalistiken (Nord och Strömbäck 2004: 

23-24). 

Konkurrensdemokrati, Sanktionsmodellen

Konkurrensdemokratins båda inriktningar delar uppfattningen om en från journalisternas sida 

fokusering på de politiska aktörerna. Valen ses som en möjlighet att utkräva ansvar av de politiska 

makthavarna i den konkurrensdemokratiska sanktionsmodellen. Det är därför viktigt att granska hur 

den politiska makten har hanterats samt att journalistiken erbjuder en så sanningsenlig information 

som möjligt angående hur makthavarna har skött sig. Ett tydliggörande av  vilka som haft makt och 

ansvar på olika nivåer, bland annat EU, stat, landsting och kommuner är önskvärt.  Slutligen är det 

medierna själva som sätter dagordningen i denna demokratimodell (Strömbäck 2004:98).
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Konkurrensdemokrati, Mandatmodellen

I enlighet med sanktionsmodellen uppfattar även denna valen som en central möjlighet för 

medborgare att uttrycka sina preferenser. I denna modell är fokus på tydlig information från 

journalistikens sida om de politiska partiernas sakåsikter. Detta för att medborgarna ska kunna ge 

mandat åt de politiska alternativ de tror på. Dessutom finns det krav på en presentation av 

sambandet mellan olika partiers ideologi och sakåsikter. Även här är en granskning av hur den 

politiska makten sköts önskvärd. I samband med val är det viktigt att journalistiken rapporterar om 

vilka som kan tänkas samarbeta vid en regeringsställning (Strömbäck 2004:98). 

Deltagardemokrati

Deltagardemokratin som kan sägas vara en motsats till konkurrensdemokratin anser att 

journalistiken har en viktig uppgift i att mobilisera människor politiskt. De vill dessutom låta 

engagerade medborgare få ta plats i journalistiken där de skildras som aktiva subjekt och inte som 

passiva offer. Journalistiken kan med hjälp av reportage om lyckade försök till medborgerlig 

påverkan inspirera till politiskt engagemang och sprida budskapet att politik är en angelägenhet för 

alla. Det är dessutom viktigt att journalistiken informerar om politiska partiers, som andra 

medborgarorganisationers, åsikter och värderingar och granskar på vilket sätt den politiska makten 

sköts. Journalistiken fungerar som ett forum och en förlängd arm gentemot makthavarna där 

medborgarnas dagordning är utgångspunkten (Strömbäck 2004:98).

Samtalsdemokrati

Samtalsdemokratin delar deltagardemokratins och konkurrensdemokratins uppfattning om vikten 

att granska den politiska makten och tillhandahållandet av information om de politiska partiernas 

och andra medborgarorganisationers åsikter. Det är också viktigt att alla, inte bara samhällets eliter, 

får komma till tals i debatten. Journalistiken ska motivera medborgare att ta del av och själva delta i 

den samhälleliga politiska diskussionen. Journalistiken är dessutom ansvarig för att diskussionen 

bygger på saklig och rationell argumentation, saklig information, intellektuell öppenhet samt en 

strävan efter kompromisser och gemensam förståelse. Utöver det som redan nämnts är det viktigt 

att journalistiken tillhandahåller relevant information om förhållanden i verkligheten med politisk 

relevans, för att på så vis bidra till att de politiska diskussionerna baseras på ett gott underlag 

(Strömbäck 2004:99).
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3.1 Översikt över demokratimodellerna och media

Föregående kapitel kan sammanfattas i enlighet med Tabell 1.

Tabell 1. (Strömbäck 2004:98) 

De krav på journalistiken som är speciellt utmärkande för respektive demokratimodell är markerade med feststil. 

Genom att utreda vilken roll media och journalistiken åtagit sig i respektive artikel kan uppgiften 

som journalistiken tagit sig an härledas till och klassificeras efter nämnda demokratimodeller. Detta 

för att kunna avgöra hur rapporteringen vid de båda valen sett ut, om den varit lika omfattande och 

vad det kan komma att innebära för medborgarna. 

Krav på journalistiken

Konkurrensdemokrati - Granska hur den politiska makten har hanterats

sanktionsmodell - Tillhandahålla så sanningsenlig information som möjligt om hur makthavarna skött sig

- Tillhandahålla självständig och av partierna oberoende information om de viktigaste

 samhällsproblemen – sätta dagordningen

-Tydliggöra vilka som haft makten på olika nivåer

- fokusera på de politiska aktörerna

Konkurrensdemokrati - granska den politiska makten

mandatmodellen - Tillhandahålla information om de politiska partiernas sakåsikter

- Visa samband mellan partiernas ideologier och deras sakåsikter

- Kräva svar av makthavarna om vilka de kan tänkas samarbeta med i regeringsställning

- fokusera på de politiska aktörerna

- Låta de politiska aktörerna sätta dagordningen

Deltagardemokrati - granska den politiska makten

- Tillhandahålla information om de politiska partiernas och olika 

medborgarorganisationers sakåsikter

- göra självständiga undersökningar av samhälleliga problem, men i valet mellan olika

dagordningar utgå från medborgarnas dagordningar

- låta medborgarna få en framträdande plats i journalistiken, inte som passiva 

offer utan som aktiva subjekt

- mobilisera människor politiskt, bland annat genom att visa hur människor själva kan

 engagera sig, att människor själva kan påverka och hur partipolitiken hänger samman

  med politiken utanför partierna och med människors vardagsliv

- gestalta politik som en angelägenhet för alla 

Samtalsdemokrat i - granska den politiska makten

- Tillhandahålla information om de politiska partiernas och olika 

medborgarorganisationers sakåsikter

- Tillhandahålla saklig och relevant information om förhållanden i verkligheten med 

politisk relevans

- Låta många olika grupper av aktörer komma till tals på jämlika villkor

- Motivera människor att ta del av och delta i den politiska debatten, bland annat

 genom att låta vanligt folk komma till tals i debatten

- Värna och bidra aktivt till en politisk debatt som präglas av saklig och rationell

argumentation och information, intellektuell öppenhet, strävan efter kompromisser

 och gemensam förståelse
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4.   MEDIAS RAPPORTERING OM VALEN

Det som denna uppsats sökt utreda är hur riksdagsvalet 2006 och EU parlamentsvalet 2009 skildrats 

i svensk press. Det kan konstateras att det totalt är 14 artiklar som ligger till grund för analysen av 

EU-parlamentsvalet. Betydligt fler, nästan tre gånger så många, 44 stycken, handlar om 

riksdagsvalet. Det finns dessutom ganska tydliga skillnader i vilka uppgifter artiklarna tagit sig an.

4.1 Medias rapportering inför EU-parlamentsvalet 2009

I fråga om EU-parlamentsvalet fanns ingen artikel som upplevdes föra den typen av journalistik 

som karaktäriserar den konkurrensdemokratiska sanktionsmodellen. 

Artikeln ”Nytt nej-parti ställer upp i EU-valet” upplevdes ”granska den politiska makten”. En 

uppgift som både den konkurrensdemokratiska mandatmodellen, deltagardemokratin och 

samtalsdemokratin har gemensamt. Artikeln är granskande i hur partiet Libertas bakgrund beskrivs  

och publicerar uppgifter om att partiet försökt köpa junilistan, förra valets vinnare. ”De försökte 

köpa oss för 10 miljoner, om vi kallade oss för Junilistan-Libertas. Men vi avvisade det, säger Sören 

Wibe som toppar Junilistans valsedel vid EU-valet i juni.” Artikeln förtäljer vidare att en av 

junilistans grundare står som officiell partibildare för Libertas (DN, 090324). 

Det som artikeln ”Affischer ska blåsa liv i intresset för EU-valet” tagit sig an kan bäst sammanfattas 

genom uppgiften att ”mobilisera människor politiskt” som återfinns hos deltagardemokratin.  I 

artikeln som har stort fokus på kampanjen är det själva deltagandet som prioriteras. Genom att 

informera om den opolitiska kampanj som startats i syfte att informera medborgare om valet står 

det: ”"Europavalet - du väljer", med den sloganen vill EU-parlamentet locka väljarna till valurnorna 

den 7 juni då de 736 ledamöterna från 27 länder ska väljas” (DN, 090318).

I artikeln ”Olika straff för krisen” behandlas hur olika europeiska länder klarat den ekonomiska 

krisen. Artikeln inleds med att påpeka hur debatten borde handla om det stundande EU-

parlamentsvalet och det finns misstankar om att valet kommer att innebära en från medborgarnas 
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sida utvärdering av hur bra respektive land hanterat krisen. Artikeln inbjuder till en öppen debatt där 

representanter från olika politiska partier får komma till tals (SvD, 090322). Även artikeln ”Packa 

väskan och åk på operationssemester” är ett exempel på en samtalsdemokratisk skildring av valet. 

Artikeln låter vanligt folk vara med i debatten i syfte att motivera andra att ta del av och själv delta i 

den politiska debatten. Artikeln uppmärksammar representanter från nackskadeförbunden i flera 

europeiska länder som med egna medel ska åka till EU-parlamentet och söka övertyga om att en 

stärkt patientrörlighet är något man som folkvald är skyldig sina medborgare att införa. ”Vad de 

skeptiska EU-parlamentarikerna glömmer är att de inte valts in med uppdraget att förenkla livet för 

partikollegerna hemma, utan för väljarna” (SvD, 090302). 

4.2 Medias rapportering inför riksdagsvalet 2006

Det finns fyra artiklar som skildrar riksdagsvalet på ett sätt som kännetecknar den 

konkurennsdemokratiska sanktionsmodellen. Sanktionsmodellen är bakåtblickande i förhållande till 

mandatmodellen som är framåtblickande. Artikeln ”Vänsterledaren Lars Ohly sviker sitt ansvar för 

miljön” handlar om vilken roll miljön har fått spela i politiken, där Ohly pekas ut som en svikare för 

att han inte har tagit upp miljön i debattartiklar, debatter eller tal i lika stor utsträckning som hans 

partiledarkollegor (DN, 060602). I artikeln ”Rätt till heltid kostar miljardbelopp” pekas 

socialdemokraternas politik ut som ohållbar ”Nästan alla remissinstanser är emot förslaget, men det 

struntar regeringen i. Förslaget ska fram och regeringen har lovat att gå till val på det. Men det 

kommer att bli dyrt” (SvD, 060626).

Av alla artiklar om riksdagsvalet är det en majoritet som tillhör den framåtblickande 

mandatmodellen. I artikeln ”Politiker lovar satsa på idrott” presenteras vad socialdemokraterna 

planerar för kommande satsningar. Totalt presenteras nio punkter med dels nya hallar och dels med 

upprustning av de som redan finns. Punkter som socialdemokraterna går till val på och som blir 

verklighet om de får tillräckligt med mandat (DN, 060609). I artikeln ”Tryggare stad för barn och 

ungdomar” presenterar socialdemokraterna deras vision av Stockholm som en i framtiden tryggare 

stad för barn och ungdomar att vistas i (DN, 060613). Moderaternas visioner publiceras i ”Halvera 

antalet politiker” där de vill se ett nedbantat landsting i framtiden. ”Efter den svidande valförlust 

som följde på de miljardunderskott som uppstod i landstingets ekonomi under den förra borgerliga 

mandatperioden betonar Chris Heister (m) att vid en borgerlig valseger i höst ska kommande 

budgetar vara i balans” (SvD, 060628). Artikeln ”Politiskt liv efter kärnkraftsfrågan” har 

klassificerats enligt mandatmodellen. Genom hur den fokuserar på alliansens uppgörelse i fråga om 

energipolitiken inför valet. ”I Högfors lyckades de fyra borgerliga partiledarna sensommaren 2004 
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skapa en ny bild av sitt alternativ. Aldrig tidigare hade borgerliga partiledare i så lång tid före ett val 

och med sådant eftertryck visat att de var beredda att göra eftergifter å sina partiers vägnar för att 

kunna regera tillsammans” (DN, 060615 ).

Åldersgränsen på 18 år för att få rösta ifrågasattes i den deltagardemokratiska artikeln ”En hårsmån 

från rösträtt”. Medborgarna får en framträdande plats i journalistiken genom den 17-åriga tjejen i 

artikeln som fyller 18 dagen efter valet (SvD, 060601). En annan deltagardemokratisk artikel är 

”Finns det någon kulturpolitik att rösta på?” som genom den självständiga undersökningen tagit 

reda på hur de sju största partierna ställer sig i fråga om kulturen. ”Alltså: socialdemokraterna 

vankar i DN:s diagram på med sina grundpelare museerna, public service och biblioteken. 

Vänsterpartiet skuggar regeringspartiet som det stödparti det är, medan miljöpartiet beter sig alltmer 

uppstudsigt. Den röda tråden i Alliansens kulturpolitik - som en moderat ledarskribent efterlyste 

häromdagen - är inte lätt att hitta” (DN, 060605).

En av de artiklar som på ett samtalsdemokratiskt vis skildrat riksdagsvalet 2006 är  

”Regeringsfärgen styr politiken i kommunen” genom att ”tillhandahålla saklig och relevant 

information om förhållanden i verkligheten med politisk relevans.” I artikeln går författaren igenom 

de olika politiska partiernas inställningar i olika frågor inför valet (DN, 060603). Även artikeln 

”Axén Olin och Billström möts i debatt” kan sägas tillhöra den samtalsdemokratiska modellen i hur 

den söker motivera människor att ta del av och delta i den politiska debatten (DN, 060612). 

Tabell 2. Resultat av mediebevakningen

EU- parlamentsvalet 2009 Riksdagsvalet 2006

Konkurennsdemokrati, 
sanktionsmodellen

0 6

Konkurennsdemokrati, 
mandatmodellen

1* 15

Deltagardemokrati 3* 6

Samtalsdemokrati 7* 9

Totalt 14 44

                                               
* En artikel upplevdes i sin rapportering ”granska den politiska makten”, något som förenar 
både den konkurrensdemokratiska mandatmodellen, samtalsdemokratin och deltagardemokratin. 
Artikeln har därför räknats tre gånger.
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse studera karaktären på valjournalistiken inför 

riksdagsvalet 2006 och EU-parlamentsvalet 2009 i Sveriges två största dagstidningar, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Följande frågeställningar formulerades inledningsvis i syfte att 

besvaras i uppsatsen:

 I vilken omfattning har media och journalister genom sin rapportering i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet informerat medborgare om valens existens?

 Vilken utav de tre demokratimodellerna präglas valjournalistiken inför respektive val av?

 Hur förhåller sig journalistiken i undersökningen till de fem krav som ställs specifikt på 

valjournalistik?

En stor skillnad i hur valen gestaltats i media är att totalt 15 och därmed en majoritet av artiklarna 

om riksdagsvalet kategoriserades som konkurrensdemokratiska enligt mandatmodellen medan 

endast en av artiklarna om EU parlamentsvalet kategoriserades på detta vis. Båda valen präglas av 

den samtalsdemokratiska modellen varav den för EU parlamentsvalet är i majoritet. I fallet för EU 

parlamentsvalet var det inte heller någon artikel som upplevdes gestalta debatten ur ett 

konkurrensdemokratiskt perspektiv med utgångspunkt i sanktionsmodellen, det vill säga, 

fokuserade på att ange vilka som suttit i maktpositioner och hur dessa skött den uppgiften. Det 

faktum att det helt saknades artiklar som kategoriserades enligt den konkurrensdemokratiska 

sanktionsmodellen är häpnadsväckande. Det innebär att det inte finns någon återkoppling till vad 

som gjorts i EU sedan sist och vad de som blev invalda har uträttat, och inte uträttat. Den 

återkopplingen var betydligt tydligare inför riksdagsvalet även om det till största delen fokuserades 

på framtiden och vilka som ska få mandat och varför, i enlighet med mandatmodellen. En 

återkoppling om vad de valda uträttat av det som de lovat innan valet, i enlighet med 

sanktionsmodellen, utgör en av punkterna för de fem specifika kraven på valjournalistiken. 

De specifika krav som ställs på journalistiken i samband med ett val är:
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1. Information om hur verkligheten beskrivs av olika politiska alternativ. 

2. Information om de politiska alternativen och vilka ideologiska principer som är vägledande för 

dem. 

3. Information om vilka sakpolitiska åsikter respektive politiskt parti står för. 

4. Information om hur de olika politiska alternativen har agerat under föregående mandatperiod.

5. Information om vilka de troliga konsekvenserna av att politiska förslag genomförs för såväl 

enskilda som samhället som helhet (Strömbäck 2004:99-100).

Som nämnts brister journalistiken i samband med EU parlamentsvalet på den första punkten medan 

den uppfylls i samband med riksdagsvalet. Trenden följs även på den andra punkten där det inför 

EU-parlamentsvalet i princip inte förekommit någon information om vilka politiska aktörer i form 

av representanter från partierna som kandiderar till valet. Partiernas preferenser och visioner för 

Europapolitiken har inte heller angetts. Detta med undantag för information om det nya partiet 

Liberta. I fråga om riksdagsvalet är journalistiken även i den här punkten mer tydlig med att ange 

vilka de politiska partierna är och vad dessa står för. Den tredje punkten har journalistiken inför EU-

parlamentsvalet, åtminstone delvis, lyckats bättre med att uppfylla, även om den i fråga om 

riksdagsvalet skett i mycket större utsträckning. Journalistiken inför EU-parlamentsvalet är väldigt 

restriktiv ifråga om vad som faktiskt sker i EU och hur maktfördelningen ser ut, vilket gör att den 

information som efterfrågas enligt punkt fyra uteblivit. Även om siffrorna är positivare för 

riksdagsvalet är den här typen av journalistik inte frekvent förekommande här heller. Slutligen finns 

det tydliga brister för hur journalistiken rapporterar enligt den femte punkten inför EU-

parlamentsvalet. Liksom den genomgående trenden, är den här punkten bättre uppfylld för den 

journalistik som förekommit inför riksdagsvalet. 

De valbara alternativen hade en betydligt mer framstående roll i journalistiken inför riksdagsvalet. I 

artiklarna om EU-parlamentsvalet fokuserades det istället på nya alternativ och de politiska partier 

som bara förekommer i samband med just EU som exempelvis Libertas och Junilistan. Om de fem 

krav som Strömbäck formulerat specifikt till valjournalistiken får agera utgångspunkt finns det mer 

att hoppas på vad gäller gestaltning av hur de olika politiska alternativen beskriver verkligheten för 

journalistiken inför EU-parlamentsvalet. Faktum är att det definitivt finns förbättringar att göra

innan samtliga fem krav kan sägas vara uppfyllda inför någon av valen. Naturligtvis gäller detta i 
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högre grad för EU-parlamentsvalet eftersom det var så mycket färre artiklar som behandlade det 

valet. 

Vad kan det komma att innebära att medias rapportering skiljer sig åt mellan de två valen? Hur långt 

sträcker sig medias makt över medborgarnas uppfattning inför respektive val? I viss mån torde 

journalistikens syn på valen färga även medborgares syn på densamme. Medborgare beter sig helt 

enkelt i enlighet med vad som förväntas av dem. I det här fallet innebär det att medierna inför 

riksdagsvalet präglas av ett förhållningssätt till medborgare som brukare av samhällets tjänster. 

Medias uppgift är till stor del att presentera de politiska alternativ som partierna utvecklat. Det blir 

en konkurrens situation mellan de olika politiska programmen och media blir en viktig aktör i hur 

de väljer att gestalta de olika alternativen. Till skillnad från situationen med EU-parlamentsvalet där 

samtalet är grundstommen. Det handlar om att föra en dialog om hur det ser ut i stora drag och 

diskutera EU, inte gå ner och ställa olika politiska alternativ mot varandra för att se vilket som är 

det bästa.  Medias rapporteringen inför riksdagsvalet, präglad av konkurrensdemokratins modell, 

skapar en känsla hos medborgarna att de nu ska rösta om något som verkligen är viktigt. När det 

sedan är dags för EU-parlamentsval sker inte rapporteringen på samma vis och känslan av att det är 

ett viktigt beslut medborgaren står inför infinner sig inte. Den kvalitativa aspekten här kan verka 

tillsammans med den kvalitativa. Lite mediebevakning leder till lågt valdeltagande och en ond 

spiral har inletts. Detta leder oss fram till ett resonemang som ställdes inledningsvis, nämligen; är 

det medborgarna eller media som sätter medborgarnas dagordning? I detta fall skulle det innebära 

att medierna beslutar om vad de tror att vi vill veta. Ännu en frågeställning kan återknytas till, 

nämligen; sträcker sig medias inflytande bara till att styra över våran dagordning eller ännu längre 

än så? Oavsett om det är skillnaden i hur rapporteringen görs som utgör skillnaden i valdeltagande 

som finns är medvetenheten om att det inte rapporteras på samma vis viktig att sprida. 

Precis som i andra medier har debatten om hur okänt EU-parlamentsvalet är för många i Sverige 

förekommit även i denna undersökning. I de artiklar där politiska alternativ förekommit ligger 

fokus i princip uteslutande på den nationella politiken snarare än den nationella politiken som en del 

av europeisk politik. Kan detta resultat liksom det låga valdeltagandet ha sin grund i okunskap? 

EU:s omfattande inflytande över såväl den nationella som den lokala politiken är inte känt för 

medborgarna. Ett lågt valdeltagande skulle kunna tyda på ett försök till en tyst protest mot Sveriges 

medlemskap i EU. Många ser ett val till EU som ett val om Sverige ska vara medlem eller ej, utan 

att inse att det är för sent, att det valet var för mer än tio år sedan. 
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Slutligen kan det konstateras att journalistiken har rapporterat inför respektive val, även om 

rapporteringen på många sätt har varit bristfällig ifråga om valet till EU-parlamentet. Vidare har 

journalistiken inför riksdagsvalet 2006, i jämförelse med den inför EU-parlamentsvalet 2009, 

innehållit de punkter med krav som ställs specifikt på valjournalistik. Avslutningsvis kan den 

journalistik som förekommit inför riksdagsvalet 2006 sägas präglas av den 

konkurennsdemokratiska mandatmodellen. Journalistiken inför EU-parlamentsvalet däremot, 

präglas till största delen av den samtalsdemokratiska modellen. 
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