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SAMMANFATTNING     

Titel:  Sociala Rörelsers Mediebild- En studie av European Social Forums gestaltning 

i den mediala offentligheten 

Författare: Sara Mortazavi  

 

Studien tar avstamp i det komplexa och invecklade förhållandet mellan sociala rörelser och 

medier. Medan medierna är en del av det etablerade samhället är de sociala rörelserna 

politiska aktörer som önskar utrymme i medierna för att deklarera politiska strategier och på 

så vis nå fram till mottagarna och senare bilda opinion.  

 Mer detaljerat fokuserar studien på den mediala framställningen av European Social 

Forum som ägde rum i Malmö mellan den 18 och 21 september, 2008. Frågeställningarna har 

varit; Hur gestaltas European Social Forums politiska budskap i dagstidningarna? Hur 

gestaltas European Social Forums kritik mot världsinstitutionerna och andra aktörer? Hur 

gestaltas demonstrationer och aktioner? Vilka aktörer får komma till tals? Det empiriska 

materialet har bestått av nationella tidningsmedier i form av Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet samt lokal press genom Sydsvenska Dagbladet. Studien grundar sig på en 

kvalitativ innehållsanalys av artiklarna i dagstidningarna. Teorier om mediernas dagordning 

och medielogiken har stått som teoretisk förklaringsgrund till den mediala framställningen av 

European Social Forum.   

 Gestaltningen av European Social Forum skiljde sig åt beroende på tidningsmediets 

geografiska spridning. Lokal press ägnade mycket utrymme åt att både beskriva politiska 

aktiviteter samt lät aktörer med olika kulturyttringar uttala sig direkt i mediet. De sociala 

rörelserna ingick i sammanhang som legitimerade dem som politiska aktörer som kunde 

påverka den sittande makten.  Nationell press fokuserade uteslutande på sammanhang där 

demonstration och aktion var inblandade. Vidare var medielogiken om stereotypisering och 

dramatik väl använda arbetssätt i nationell press i skildrandet av forumet. En reproducerad 

och igenkännande bild av European Social Forum nådde mottagare på nationellt plan medan 

lokal press lade fokus på medborgarnas informationsbehov och därmed skildrade en alternativ 

politik med hållbara politiska förslag. Resultat visar dels att nationell press inte har en 

dagordningssättande funktion gentemot lokal press samt, dels att lokal press spelar en 

essentiell roll i den demokratiska opinionsbildningsprocessen.  

 

Nyckelord: Sociala Rörelser, European Social Forum, Lokal press, Nationell press, 
Demokrati, Dagordningsmakt, Medielogiken, Mediegestaltning, Medieintern kommunikation 
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1. INLEDNING 

 

Sociala rörelser1 fick sitt stora massmediala genombrott år 1999 under de massiva 

demonstrationerna i Seattle, USA då man protesterade mot World Trade Organization.2. 

Förhållandet mellan de sociala rörelserna och medierna beskrevs som spänningsfyllt eftersom 

demonstranterna samtidigt som de demonstrerade mot den etablerade makten fortfarande var 

beroende av medierna för att synas.3  Medierna är en del av det etablerade samhället samt 

spelar en viktig roll inom opinionsbildning vilket även bidrar till den centrala funktionen inom 

den politiska kommunikationen mellan politik, medier och medborgare. 4 Ett banbrytande 

exempel på förhållandet mellan sociala rörelser och medier, uppvisades i samband med 

demonstrationerna under EU:s toppmöte i Göteborg 2001 som av svensk medier kom att 

kallas för Göteborgskravallerna. Mediernas sätt att sprida och presentera information från 

demonstrationerna i Göteborg fick stora konsekvenser på såväl det politiska som det 

medborgerliga planet. Parsmo5 menar att mediebevakningen under EU-toppmötet i Göteborg 

var stereotypt samt att aktivisterna associerades med våld och konfliktartade element och inte 

fick komma till tals ifråga om politiska ställningstaganden. Wennerhag6 hävdar att medierna 

ofta tenderade att koncentrera sig på de våldsamheter som uppstod under demonstrationerna 

och att bildandet av de sociala forumen istället skulle få medierna att rikta större fokus mot 

rörelsernas politiska idéer.  

 I centrum för den här uppsatsen står tidningsrapporteringen av European Social Forum 

(ESF) som är ett samlingsnamn för de många rörelser som agerar under parollen ”ett annat 

Europa är möjligt”.  European Social Forum har vuxit fram utifrån kritik av den ekonomiska 

globaliseringens negativa effekter samt ur viljan att globaliseringsrörelsen ska vara mer 

socialt hållbar samt mer demokratisk. De olika rörelsernas konkreta yttringar i det offentliga 

rummet har främst bestått av stora protestdemonstrationer och sedan 2001 även i form av 

sociala forum.7 Mer specifikt tar studien avstamp från den alternativkonferens det vill säga det 

                                                 
1 I den här studien definieras sociala rörelser som ”ett slags organiserat kollektivt handlande, vars aktörer delar 
vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och befinner sig i konflikt 
med det etablerade systemet inom det området där det verkar och framför sina protester” Wettergren & Jamison 
i Wettergren & Jamison 2006:10 
2 WTO är en internationell organisation som behandlar handelsregler mellan nationer som varor, service, import 
och export.  Handelsavtalen förhandlas och ratificeras av respektive stats parlament. What is the WTO? 
http://www.wto.org Hämtad 2009-01-29 
3 Findahl i Liliequist & Lundälv (red) 2002 
4 Hadenius & Weibull 2003:13 
5 Parsmo i Peterson & Björk (red) 2002 
6 Wennerhag 2008:319 
7 Wennerhag 2008:17 
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forum som arrangerades av European Social Forum och ägde rum i Malmö mellan 18 och 21 

september, 2008. Det intressanta blir att undersöka om aktivisterna och de sociala rörelserna 

som deltar får möjligheter att föra fram sina budskap och påverka den politiska dagordningen 

i den politiska offentligheten som tidningarna gestaltar.  

 I Pressutredningen från 1994 utläses en betoning av mediernas centrala roll i 

demokratin genom att tilldela medier tre demokratiska uppgifter; informations-, gransknings- 

och forumuppgiften.8 Medierna ska enligt pressutredningen främja fri åsiktsbildning genom 

att tillhandahålla medborgarna information som underlättar ett fritt och självständigt 

ställningstagande i samhällsfrågor. Medierna har även som uppgift att granska inflytelserika 

grupper i samhället samt möjliggöra och synliggöra olika kulturyttringar och åsikter.9 Det är 

av största relevans att medierapporteringen sker opartiskt och rättvist av de politiska aktörer 

som deltar i den offentliga debatten. Medierna har likaväl en avgörande roll ifråga om 

rapportering och gestaltning av det journalistiska innehållet eftersom medierna ofta sätter 

normen och dagordningen för hur medborgarna sedan ser på politik. Sociala rörelser har ofta 

begränsade resurser när det kommer till marknadsföring utanför Internet, vilket bidrar till att 

rörelserna ofta är väldigt beroende av mediebevakningen. Det finns en rådande uppfattning 

om att medier särbehandlar och ägnar stort utrymme åt den etablerade partipolitiken vilket gör 

att de sociala rörelsernas politik ofta hamnar i skymundan.10 Konsekvensen blir då att en 

jämlik debatt på lika villkor uteblir.  

 Forskning inom fältet för tidningsinnehåll är relevant i den mening att mediernas 

obestridda roll som tredje statsmakt11 ovillkorligen bör granskas i likhet med att medierna 

själva granskar våra makthavare. Walter Lippman12 hävdar att massmediernas maskineri 

återger en bristfällig bild av verkligheten och konstaterar vidare att forskningen kring 

mediernas innehåll måste tilldelas större auktoritet. Granskning av innehållet måste utföras 

dels för att den allmänna opinionen inte ska falla offer för den massmediala gestaltningen och 

dels för att våra demokratiska ideal ska infrias. Studier av detta slag är även av största vikt då 

medborgaren, genom sitt civila engagemang och likaså politiska deltagande gynnar den 

demokratiska processen.  

 

 

                                                 
8 Hadenius & Weibull 2003:37 
9 Nord i Nord & Strömbäck (red) 2004:19 
10 Hellström & Åkerström 2001. Lewis 2001  
11 Definition av tredje statsmakten sker i enlighet med den som granskar, informerar och kontrollerar den första 
och andra statsmakten.  SOU 1995:37 s. 156 
12 Lippman 1922 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens övergripande syfte är undersöka mediernas gestaltningsmakt och logik i 

förhållande till sociala rörelser. Mer specifikt är ändamålet att se hur European Social Forums 

möte i Malmö, 18-21 september 2008 gestaltades i den mediala offentligheten med 

utgångspunkt i lokal och nationell tidningsmedier Utgångspunkten ligger i nedanstående 

centrala frågeställningar: 

 

1) Hur gestaltas European Social Forums politiska budskap? 

2) Hur gestaltas European Social Forums kritik mot världsinstitutionerna och andra aktörer? 

3) Hur gestaltas demonstrationer och aktioner?  

4) Vilka aktörer får komma till tals?  

 

1.2 Disposition  

I kapitel två presenteras bakgrund gällande Sociala Forum, ett historiskt blickfång över hur de 

Sociala Forumen har uppkommit och opererat samt en redogörelse för forumens budskap och 

syfte. Kapitel tre omfattar studiens teoretiska utgångspunkter som introduceras genom en 

djupdykning i den mångfacetterade tidigare forskningen kring förhållandet mellan sociala 

rörelser och medier som utgörs av akademiska bidrag från medie- och 

kommunikationsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Efterföljande avsnitt tar avstamp i 

de mediala teoretiska utgångspunkterna kring mediemakt och medielogiken i vilka teoretiker 

såsom Denis McQuail, Maxwell McCombs och Walter Lippman figurerar. Kapitel fyra 

ledsagar läsaren genom vald metod, studiens tillvägagångssätt, material och reflektioner kring 

de olika valen. I nästföljande kapitel, kapitel fem presenteras analysen av tidningarna vilken 

är sammanflätad med tidigare utstakad teori. Därefter tar avslutande slutsatser samt framtida 

forskningsfält vid.  
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2. BAKGRUND 

 

2.1 Sociala forum 

Det första sociala forumet arrangerades i januari 2001 under parollen ”en annan värld är 

möjlig” i brasilianska staden Porto Alegre. Organisatörerna bjöd in en rad sociala rörelser som 

franska Attac, fackliga centralorganisationer, de jordlösa lantarbetarnas organisation och 

brasilianska arbetarpartiet. Syftet med mötet var att istället för att vara en plats för ekonomiskt 

mäktiga stater eller för näringslivets toppar och internationella institutioner, vara en 

mötesplats för aktivister, rörelser och organisationer från hela världen. World Social Forum 

startade alltså som en protest mot den utveckling som skapat orättvisor och klyftor dels inom 

länder och dels mellan länder. På World Social Forums hemsida går att utläsa att man ville 

främja en globalisering som intar ett botten-upp perspektiv och samtidigt skapar en arena för 

sociala rörelser med allt från fackföreningar till kvinnorörelser, miljöorganisationer och 

arbetslösa. Man ville skapa en global kraft som skulle vända utvecklingen genom att utbyta 

erfarenheter och skapa alternativ till den rådande ordningen.13   

 Sammanlagt har fyra världsforum hållits i Porto Allegre. Man har arrangerat 

ytterligare forum i indiska Mumbai, i Bamaki, Mali samt i Caracas, Venezuela och 

pakistanska Karachi och Nairobi. Sociala forum började allteftersom arrangeras på flera olika 

plan som regionala, nationella, lokala eller utifrån en specifik tematisk inriktning. Bland de då 

nybildade forumen återfanns bland annat Pan Amazonas Social Forum, Skåne Social Forum, 

Palestine Forum och det forum som den här uppsatsen kretsar kring nämligen European 

Social Forum. I september 2008 var det således dags för Malmö att föra vidare den europeiska 

fanan, som arrangör av European Social Forum. Det europeiska forumet går under parollen 

”ett annat Europa är möjligt”. Ur en politisk synvinkel, är alla sociala forum, oavsett 

operativt plan i princip densamma. Efter första forumet i Porto Allegre antogs en 

principförklaring som slog fast att; 

 
“The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of ideas, 
formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective action, by groups 
and movements of civil society that are opposed to neoliberalism and to domination of the world by 
capital and any form of imperialism”14 
 

För att ta del av det sociala forumet som deltagare eller arrangör måste rörelsen ifråga dela 

ovanstående politiska åsikter. Militärt inriktade politiska organisationer får dock inte delta 

                                                 
13 What is ESF? www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
14 World Social Forum www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
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eller medverka i forumen. Det är inte heller tillåtet för politiska partier att delta, emellertid får 

deras medlemmar medverka som enskilda individer utan att agera i sina partiers intressen. 15 

 I World Social Forums principförklaring16 går även att utläsa att forumet inte har som 

avsikt att representera världens civila samhällen, utan målet är att forumet endast ska föra 

samman och länka samman organisationer och rörelser från det civila samhället i alla världens 

länder. Forumet ska inte betraktas som en politisk beslutsfattande instans utan som en plats 

för utbyte av erfarenheter, diskussioner och samarbete. Dock betonas att man är en politisk 

aktör på så vis att man ämnar påverka den parlamentariska politiken.  

 

2.1.1 European Social Forum i Malmö  

European Social Forum Norden var ansvariga för de praktiska arrangemangen kring själva 

organiseringen av forumet i Malmö. Den nordiska föreningen bildades 2007 och utgörs av ett 

hundratal medlemsorganisationer från de fem nordiska länderna. Sedan grundandet av 

föreningen har möten hållits för och av medlemmarna. Styrelsen består av 15 representanter 

från olika sociala rörelser i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Utöver styrelsen, finns 

även en koordineringsgrupp som består av representanter från kansliet och de elva 

arbetsgrupperna.17 Syftet med European Social Forum i Malmö deklareras på den egna 

hemsidan;  

 
”Under ESF kommer vi att utbyta erfarenheter och formulera förslag, strategier och skapa allianser för 
ett annat Europa. Med hundratals seminarier, workshops, manifestationer, konserter, teater, kultur och 
aktivism utgör ESF den ojämförligt största arenan för oss som vill bygga ett rättvisare, mer hållbart, 
demokratiskt och solidariskt Europa. ESF är inte bara ett diskussionsforum - det handlar om att 
förändra Europa!”18 

 
Ett annat Europa är enligt arrangörerna inte bara möjligt utan nödvändigt, för dem som deltar 

men även för omvärlden där marknadsfundamentalismen ska bytas mot en fördjupad 

demokrati med ledord som rättvisa, ekologisk hållbarhet, jämlikhet och solidaritet.19 Man 

betonar vidare att det inte handlar om att rösta fram någon högtidlig slutdeklaration eller att 

strida om den politiska makten. European Social Forum i Malmö skapades för och av de 

aktivister som önskar delta vid forumet. 

 

 

                                                 
15 World Social Forum www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
16 World Social Forum www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
17 Vilka arrangerar ESF? www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
18 Ett annat Europa är möjligt www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
19 Ett annat Europa är möjligt www.esf2008.org Hämtat 2008-11-12 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

 

3.1 Tidigare forskning om sociala rörelser och medier 

För att positionera den här studien är det huvudsakligt att presentera tidigare forskning inom 

ämnesområdet som består av förhållandet mellan sociala rörelser och medier. I den 

samhällsvetenskapligt inriktade forskningen finns studier kring dels sociala rörelser och dels 

de sociala forumen. Jonas Parsmo20 har i Representativa representationer? undersökt 

utomparlamentariska aktörers närvaro i tidningars skildring av EU toppmötet i Göteborg 

2001. Parsmo nådde slutsatsen att svensk tidningsmedier gestaltade aktivisterna som 

stereotypa genom beskrivningar om våld och konflikt. Även medieprofessorn Patrik 

Häggqvist21 utförde en kritisk diskursanalys av mediebevakningen med Göteborgs Sociala 

Forum som fall i antologin Gatans Politik. Häggqvist menar att medier koncentrerar sig på 

våldet samt skuldbelägger alla aktivister, även dem som tar avstånd från våld och andra 

otillåtna metoder. Vidare ställs aktivisterna i direkta konfronterande och konfliktartade 

situationer mot polisen och inte mot de politiker som de protesterar emot.22 Todd Gitlin utkom 

1980 med verket The whole world is watching som behandlade det tve-eggade förhållandet 

mellan medier och den amerikanska fredsrörelsens demonstrationer under Vietnamkriget. 

Gitlin skrev: ”At times, movement and media were symbiotic, at times antagonistic” och 

hävdade vidare att medier och de sociala rörelserna behövde varandra på så vis att medierna 

var i behov av dramatiska nyheter medan rörelserna behövde publicitet för att nå fram med 

sina budskap och vinna politisk mark. Gitlins analys visar att medier ofta först ignorerar nya 

politiska utvecklingar men att man senare väljer ut de aspekter och format som passar nyheten 

i bästa mån. Det fick konsekvensen att de amerikanska medierna fäste tydligare fokus på de 

våldsamma demonstrationerna som ägde rum, framför de med fredliga avsikter.23  

 Sociologen Magnus Wennerhag24 har i sin forskning bland annat försökt kartlägga den 

globala rättviserörelsen samt dess plats i dagens politiska förändringsprocesser. En del av 

Wennerhags forskning påvisar hur sociala rörelser framstår som politiska aktörer i en central 

massmedial offentlighet. Vidare analyserade och kartlade Wennerhag fem stora dagstidningar 

och 355 artiklar från året då sociala rörelser först omnämndes i massmediala sammanhang och 

fram till forskningens avslutande 2006. Forskaren nådde slutsatsen att tidningsmedier 

                                                 
20 Parsmo i Peterson & Björk (red) 2002 
21 Parsmo i Peterson & Björk (red) 2002 
22 Häggqvist i Liliequist & Lundälv (red) 2002 
23 Gitlin 1980:24-28 
24 Wennerhag 2008 
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reproducerar en syn där sociala rörelser är negativa till globalisering och förknippade med 

våld och skadegörelse. De karakteriseras också av kritik och protester snarare än konkreta 

politiska förändringskrav.25 Wennerhag26 belyser även det faktum att sociala rörelser inte 

betraktas som etablerade politiska aktörer men att de i själva verket borde tilldelas denna 

preferens. Medierapporteringen vittnar om en motvilja att begreppsförklara sociala rörelser 

som politiska och betonar istället rörelserna som huvudsakligen sociala. Wennerhag menar att 

sociala rörelser kretsar kring aktörer som handlar utifrån politiska målsättningar och åsikter 

som syftar åt att kunna påverka den etablerade politiska agendan.27 I Wennerhags28 forskning 

framhävs att sociala rörelser ofta skapar och utvecklar nya värderingar, resolutioner och 

former för politiskt handlande vilket kan leda till mer hållbara handlingsformer.  

 Sociologen Håkan Thörn29 har bland annat genomfört forskning kring något som han 

kallar för offentlighetens omstrukturering, det vill säga det nya medierummet som uppkommit 

parallellt med att informationsteknologin utvecklats och expanderat. Thörn hävdar att det tack 

vare denna utveckling har skett en slags omstrukturering av offentligheten vilken i sin tur har 

erbjudit nya villkor för sociala rörelser ifråga om politiskt handlande och opinionsbildning. I 

den offentliga politiska kommunikationsprocessen utgör medierna idag fält för den politiska 

kampen samt agerar som aktörer. Den mediala arenan kan således ses som en scen där 

politiska aktörer presenterar sig samt som en plats för utspelandet av konflikter. Vidare är 

medierna aktörer i den bemärkelsen att de deltar i kampen genom att beskriva och gestalta 

olika konflikter samt politiska dagordningar. Thörn30 hävdar i sin forskning att eftersom 

rörelserna inte åtnjuter samma automatiska tillträde till den mediala offentligheten som de 

etablerade partipolitiska aktörerna använder de sig istället av andra taktiker. I takt med att den 

informationsteknologiska utvecklingen har expanderat och fördjupats har sociala rörelser 

anpassat och spetsat sina medietaktiker för att säkerställa en plats på den offentliga arenan. 

Mediestrategierna innebär bland annat en medveten taktik i förhållande till dominerande 

etablerade medier såsom dramatiska medieaktioner, symboliskt handlande och produktion av 

medieinriktat material. 31  

 

  

                                                 
25 Wennerhag 2008:333-334 
26 Wennerhag 2008:29-30  
27 Wennerhag 2008: 30 
28 Wennerhag 2008:29  
29 Thörn 2000:211 
30 Thörn 2000:211-212 
31 Thörn 2000:212 
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3.2 Teorier om mediemakt  

 

3.2.1 Mediedagordningen  

En central del i studien består av mediernas utövande av makt vilket ofta brukar diskuteras i 

termer av mediernas effekter och konsekvenser. Dagordningsteorin är i särklass den 

teoribildning som sedan 1970-talet dominerat forskning kring massmediernas makt i 

förhållande till medborgarna. Maxwell McCombs och Donald Shaw hävdade i artikeln The 

Agenda- Setting Funcion of Mass Media från 1972 att medborgarna nästan alltid handskas 

med en andrahandsverklighet när det gäller frågor på den allmänna dagordningen. 

McCombs32 vidareutvecklade teorin om agenda-setting eller dagordningsfunktionen och 

menade att en andrahandsverklighet syftar på det faktum att nyhetschefer, journalister och 

redaktörer dagligen väljer ut det material som i form av nyheter ska presenteras för 

medborgarna. Hur olika frågor prioriteras samt det perspektiv som anläggs på den aktuella 

frågan på den allmänna dagordningen, har kommit att kallas för nyhetsmediernas 

dagordningsfunktion. Vidare kan man då tala om mediernas konstruktionsmakt och 

beskrivningsmakt som innebär att journalister väljer vinklingen av ett reportage, vilka aktörer 

som får komma till tals, källor till materialet samt hur frågorna ska beskrivas. Medborgarnas 

uppmärksamhet riktas således mot specifika frågor vilket enligt teorin påverkar vilka frågor 

medborgarna sedan tycker är viktigast på den politiska agendan. Nyhetsmediernas dagordning 

blir i många fall medborgarnas dagordning genom att allmänheten använder sig av mediernas 

rapportering om vilka frågor som bör prioriteras. Enligt agenda-setting teorin kan medierna på 

så vis bilda en allmän opinion genom att få medborgarna att placera ett ämne eller en fråga i 

fokus för deras uppmärksamhet.33 Nyheter är konstruktioner, och därför är det av högsta 

relevans att se huruvida European Social Forum tillskrivs värde och relevans i 

medierapporteringen eller om medierna väljer att utesluta frågan eller gestalta den 

annorlunda.  

 Tidigare forskning kring det problemfyllda förhållandet mellan sociala rörelser och 

medier kan kopplas an till Justin Lewis teorier i Constructing Public Opinion som betonar hur 

medierna strategiskt skapar diskurser som är rena avspeglingar av politiska och ekonomiska 

eliters intressen. Precis som i tidigare presenterad forskning, hävdar Lewis att medierna i 

samma veva exkluderar den icke-etablerade så kallade alternativa politiken från den offentliga 

debatten. Mer specifikt, konstruerar medier den allmänna opinionen på så vis att medier 

                                                 
32 McCombs 2006:23 
33 McCombs 2006:24 
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definierar vad och vilka frågor som är viktiga och vilka frågor som inte är väsentliga. Till 

exempel förminskas alternativa åsikter genom att budskapen tas ur sitt sammanhang och 

därmed får en ny innebörd. Åsikterna neutraliseras, motsägs och balanseras vilket leder till en 

förminskning av det verkliga budskapet. Vidare hävdar Lewis att medborgarnas opinioner inte 

överensstämmer med de frågor som ställs och får utrymme i medierna. De bakomliggande 

motiven förklaras som att nutida mediesystem generellt ägs av stora och mäktiga företag 

vilket påverkar hur medierna sedan framställer och överrepresenterar etablerad politik.34  

 Ovanstående tankegångar om agenda-setting teorin understryker Walter Lippmans35 

resonemang om att mottagarna lever i en slags pseudomiljö där medierna i kraft av sitt ämbete 

utgör den största informationskällan. Lippman instämmer med McCombs36 om att medierna 

har makt att påverka medborgarnas dagordning. Hur pass stor mediernas dagordningsmakt är 

över medborgarna beror bland annat på vilken trovärdighet mediet ifråga har. Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter som ingår i studien anses tillsammans med Sveriges 

Television åtnjuta högst medborgerligt förtroende. Kvällstidningar som Aftonbladet och 

Expressen anses emellertid ha lägst förtroende bland medborgarna. Ju mer förtroende ett 

medium anses ha, desto större dagordningsmakt har mediet.37  

   

3.2.2 Medielogiken 

Sedan David Altheide och Robert Snow38 introducerade teorin om medielogik under 1970-

talet har begreppet varit vägledande när det kommer till journalistikens uppbyggnad. För att 

förstå de bakomliggande faktorerna till varför tidningsmedier gestaltar European Social som 

de gör är det viktigt att presentera teorin om mediers logik. Medielogiken talar bland annat 

om de medieformat som medierna använder sig av vid presentation och förmedling av 

information. Vidare talas det ofta om att nyheter blir nyheter för att de passar de interna 

arbetsvillkoren, mediernas organisation samt normer och behov av uppmärksamhet.39 

Strömbäck40 har tillsammans med Nord vidareutvecklat teorin om medielogiken och gjort den 

tillämplig på nordiska medieförhållanden. De hävdar vidare att medierna som svar på 

överflödet av information har skapat flera tekniker för att minska informationsmängden för att 

                                                 
34 Lewis 2001:78-79 
35 Lippman 1922 
36 McCombs 2006 
37 Strömbäck 2000:171-172 
38 Altheide & Snow 1979 
39 McQuail 2000:296 
40 McQuail 2006 
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på så vis öka mottagarnas uppmärksamhet. Enligt Strömbäck41 är huvudpunkterna för 

medielogiken händelser som kan tillspetsas, polariseras, förenklas, intensifieras, personifieras 

eller passar in i de stereotypa mönster som finns inom kulturen som mediet verkar inom.  

 
• Tillspetsning. Här syftar man till att begränsat medieutrymme gör att journalisten 

tvingas producera kortfattade nyheter och att omfattande material måste formuleras i 

sina huvudpunkter. Det begränsade utrymmet och konkurrensen mellan olika medier 

bidrar till att innehållet måste spetsas till genom att detaljer ersätts av sensationella 

formuleringar.  

• Polarisering. För att uppmärksamheten i samma fråga ska upprätthållas måste 

kontraster i synsätt framförhållas. Journalisten ger företräde till säkra och enkla 

uppfattningar som ställs mot varandra framför den mer omfattande argumentationen.  

• Förenkling. Brist på tid och begränsat utrymme gör att det inte finns plats för 

komplexitet. På så vis måste mångfalden begränsas och nyanseringar inskränkas. Ett 

medium vars innehåll riktas mot många, måste också förstås av samtliga. Det som från 

början är komplicerat måste därför gestaltas som koncist och enkelt.  

• Intensifiering. Vissa händelser drar till sig mer uppmärksamhet än andra. Till sådana 

nyheter räknas demonstrationer, strejker, aktioner och ockupationer. Berättandet blir 

intresseväckande och levande med de intensiva uttrycken.   

• Personifiering. För att locka intresse, uppmärksamhet och möjliggöra identifikation 

använder medierna sig av den mänskliga ”touchen”. Ofta försöker medierna ge ett 

problem eller en fråga, ett ansikte som kan locka intresse hos mottagarna.  

• Stereotypisering. För att människor ska kunna skapa ordning i det omfattande 

medieflödet krävs igenkännande stereotyper. Mottagarna underlättar för sig själva 

genom att förenkla, och generalisera informationsflödet.42  

 
Vidare blir uppbyggandet och konstruktionen av nyheten vägledande för hur mottagarna 

senare uppfattar European Social Forum. Todd Gitlin43 talar om vilka element i en händelse 

som fångar journalisten eller redaktörens intresse och som senare konstrueras som nyheter:  

 
“news concerns the event, not the underlying condition, the person, not the group; the conflict, not the 
consensus, the fact that advances the story, not the one that explains it”.44 

                                                 
41 Strömbäck 2000:157-158. Se även Gitlin 1980:28-29 
42 Strömbäck 2000:158-160 
43 Gitlin 1980: 28 
44 Gitlin 1980: 28 
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Citatet från Gitlin är väldigt talande för hur journalisten producerar nyheter och vilka element 

man i slutändan väljer att belysa och rama in. Samtidigt som medierna genom medielogiken 

föredrar vissa nyheter före andra så tenderar medierna likaledes att reproducera dominanta 

ideologiska antaganden vilket kan försvåra intåget av nya rörelser som står utanför den 

etablerade politiken.45 European Social Forum är som konstaterats tidigare väldigt beroende 

av hur de stora etablerade masskommunikationskanalerna väljer att rama in nyheterna kring 

mötet. 

  

4. METOD OCH MATERIAL 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Det är genom texten som medierna och i det här fallet tidningarna utövar sin makt, förmedlar 

kunskap, påverkar attityder och ger underhållning och glädje menar Østbye et al.46 En central 

och väl använd metod inom studiet av olika typer av medier och framförallt tidningar är 

innehållsanalysen som uttalar sig om beskrivningar, förklaringar av innehåll eller 

medieeffekter. Innehållsanalysen kan vidare delas upp i en kvantitativ och kvalitativ 

inriktning.47 Esaiasson et al48 beskriver den kvantitativa innehållsanalysen som ett användbart 

insamlingsverktyg när forskaren vill ha svar på frågor som kretsar kring förekomster av olika 

innehållsliga kategorier i ett material. Den kvantitativa metoden svarar emellertid inte till 

studiens beskrivande och förklarande ändamål eftersom fokus inte ligger på hur frekvent olika 

variabelvärden förekommer utan på sammanhang, beskrivningar och tolkningar. Studien 

knyter an till tankesättet att meningen i texter inte alltid kan förstås i termer av tillgänglighet 

eller entydighet, vilket innebär att texter inte består av enskilda element utan är delar av helhet 

och kontext.49  

 Vetenskaplig utgångspunkt i den här studien är ett konstruktivistiskt perspektiv på 

kommunikation där medietexter förstås som ”konstruktioner, dvs. de är av 

medieorganisationer mycket noggrant hopsatta fakta eller fiktiva representationer som 

skildrar eller uttrycker något” 50. Mer specifikt menar Dahlgren51 att medieorganisationer har 

                                                 
45 Gitlin 1980:27-28 
46 Østbye et al 2003: 64 
47 Nord 2001:45 
48 Esaiasson et al. 2007: 223 
49 Østbye et al  2003:64-65 
50 Dahlgren i Jarlbro (red) 2000:76 
51 Dahlgren i Jarlbro (red) 2000:76 
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olika intentioner och att tolkning av deras betydelse innebär att forskaren dekonstruerar 

medietexterna. Det centrala i den här studien är att analysera artiklarna kvalitativt och lyfta 

fram de dimensioner som gör att vi bättre kan förstå dem. Den kvalitativa innehållsanalysen är 

således en forskningsmetod som syftar till att gå in på djupet av ett fåtal texter och på så vis 

identifiera och blotta underliggande budskap.52 Val av slutlig metod förstås i förhållandet till 

vilken typ av frågor man ställer till medietexten. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

kan man därför sluta an till de kvalitativa inriktningarna deskriptiv- och explanativ 

innehållsanalys. Den deskriptiva innehållsanalysen intar en beskrivande roll av 

medieinnehållet vilket passar frågeställningarna som fokuserar på gestaltningar av de sociala 

rörelserna och European Social Forum. Den explanativa innehållsanalysen tjänar likaväl 

ändamålet genom att förklara tidningsinnehållet utifrån bakomliggande förhållanden som 

mediernas arbetssätt utifrån medielogiken och nyhetsvärdering. 53 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Till skillnad från den kvantitativa analysen finns det få etablerade och allmänt accepterade 

metoder för hur forskaren går tillväga när denna ska analysera kvalitativa data.54 Det 

analytiska tillvägagångssätt som används i den här uppsatsen har hämtat inspiration från 

Altheides55 Qualitative media analysis som menar att forskningen ska bygga på ett sökande 

efter bakomliggande teman i det material som analyseras. Jag har således granskat de teman 

eller kategorier som sållats fram utifrån läsandet av artiklarna via mikrofilm. Mer specifikt är 

det analytiska momentet i studien uppdelat i nedanstående steg:  

 
1) Ställa specifika frågor till materialet om gestaltningar, beskrivningar och aktörer 
2) Analysera materialet noggrant  
3) Avbryta kodningen ofta för att kunna göra anteckningar som kan härleda till teoretiska 

kategorier 
 
Ett viktigt steg i insamlandet av tidningsmaterialet var att inte anta teoretiska kategorier från 

början utan att låta första genomläsningen avgöra vilka kategorier som i kombination med 

teorin och syftet kunde utgöra fruktsamma analyskategorier. Det öppna förhållningssättet 

valdes för att jag ville att svaret på frågorna skulle avgöras av det som hittades i 

analysenheterna och inte genom förhandsdefinierade kategorier. Det bör dock nämnas att 

detta skedde i samverkan med tidigare inhämtad forskning inom området. För att fånga det 
                                                 
52 Bergström & Boréus 2000:45 
53 Østbye et al  2003:64-65 
54 Bryman 2002:373 
55 Altheide 1996:14  
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centrala i analysenheterna var det därför viktigt att i steg ett läsa aktivt och samtidigt ställa 

frågor till texten som handlade om beskrivningar och gestaltningar av European Social Forum 

samt försöka uttyda aktörer.56 Det analytiska momentet var således avgörande när det kom till 

att försöka tyda generella mönster och tematiska drag i analysenheterna för att sedan 

konstruera analyskategorierna57 Analyskategorierna indelades efter tre kontexter som 

återfanns i rapporteringen och som tillsammans med utstakat syfte och tidigare forskning 

utgör studiens huvudfåra. Efter genomläsningen av tidningsmaterialet konstruerades således 

nedanstående analyskategorier: 

 
• Politiska budskap och kritik avser analys av kontexten i vilka de sociala rörelsernas 

politik och kritik mot andra aktörer förekommer.  

• Demonstration och aktion analyserar de föreställningar som medierna gestaltat i 

samband med demonstrationer och aktioner.  

• Aktör inrymmer analys av de aktörer som tar plats på den mediala arenan samt de 

grupper och individer som inte får göra avtryck i den mediala offentligheten.  

 

4.3 Val av analysobjekt 

Det empiriska materialet i studien består av den traditionella pappersupplagan av 

dagstidningarna58 Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) samt Sydsvenska 

Dagbladet (SDS), daterade mellan 17/9 2008 och 22/9 2008. Urvalet för det empiriska 

materialet har delvis varit effektorienterat då strävan har varit att välja tidningar som är de 

mest dominerande och spridda ur ett geografiskt perspektiv i Sverige. Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter har 195 20059 respektive 339 70060 läsare per dag. Sydsvenskan har 

121 90061 läsare per dag och valdes dels för att tidningen har ett skånskt säte vilket är av 

högsta relevans då European Social Forum hölls i Malmö, och dels på grund av den 

medieinterna kommunikationen. Medieintern kommunikation definierar Strömbäck som att 

rikstidningar likt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har en dagordningssättande 

funktion gentemot lokala tidningar som Sydsvenska Dagbladet. De lokala medierna hävdar, 

                                                 
56 Esaiasson et al. 2007:237 
57 Altheide 1996: 25-27 
58 I uppsatsen förstås dagstidning enligt definitionen ”en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär som 
normalt utkommer med minst ett nummer per vecka” Weibull & Hadenius 2003: 40 
59 Tidningsutgivarna www.tu.se Hämtat 2008-12-21 
60 Tidningsutgivarna www.tu.se Hämtat 2008-12-21 
61 Tidningsutgivarna www.tu.se Hämtat 2008-12-21 
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Strömbäck följer ofta upp de rikstäckande mediernas nyheter.62 I studien kommer lokal press 

därför ställas mot nationell press för att se om Sydsvenskan följer upp de nyheter som Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet konstruerar.  

 I studien tas ingen hänsyn till tidningarnas politiska signatur och därför efterfrågas inte 

ett brett spektrum av tidningar i den politiska skalan från vänster till höger. Hadenius och 

Weibull63 menar att tidningarna idag representerar ekonomiska intressen före den tidigare så 

tydliga partipresstraditionen. Studier som handlar om tidningsvanor visar även att läsarna 

sekundärt väljer tidning efter politisk färg.64  

 

4.4 Avgränsningar  

Det har varit av stor vikt att tidningsmaterialet inte enbart omfattar dagarna mellan 18/9 och 

21/9 2008 då European Social Forums möte ägde rum. Tidsmässigt omfattar därför det 

empiriska materialet en dag innan mötets påbörjan från 17/9 till en dag efter mötets 

avslutande 22/9 2008 då tidningarna även innan och efter mötet kan har producerat avgörande 

journalistiskt innehåll. För att fastställa de exakta datumen genomfördes en pilotstudie av allt 

tidningsmaterial, en vecka före forumet och en vecka efter forumets avslutande för att 

fastställa att inget material av tillämplig karaktär hade producerats.  

 Alla artiklar i form av nyheter, insändare och ledare ingår i studien. Avsikten med 

studien är att behandla allt redaktionellt material på ett likvärdigt sätt, då alla artiklar 

gemensamt bidrar till att skapa en offentlig representation av sociala rörelser och European 

Social Forum. Dock ingår inte eventuella bilagor, som sport- eller fordonsbilagor i 

genomgångna artiklar. Det centrala i artiklarna är texten, därför kommer inte bilderna att 

medföra en särskild bildanalys utan dessa kommer ses som en part av artiklarna.  

  

4.5 Omfång  

I tabell 1 illustreras studiematerialets omfång, det vill säga antalet artiklar i respektive tidning 

som ingår i studien. Det totala antalet artiklar som ingår i studien är 36 artiklar.  

 

Tabell 1. Antal artiklar som behandlar European Social Forum 

  

 
Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet Sydsvenskan Totalt 

Antal 8 3 25 36 

                                                 
62 Strömbäck 2000:155 
63 Hadenius & Weibull 2003:91 
64 ibid 
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I tabell 2 illustreras tidningsmaterialet utifrån antalet artiklar i respektive tidning och genre. 

Inledningen efter genre är gjord utifrån hur tidningarna själva placerar artiklarna under 

respektive avdelning. Därigenom innebär kulturartiklar de artiklar som återfunnits på 

tidningarnas utskrivna ”Kultursidor”. Kulturartiklarna omfattas ofta av intervjuer med 

arrangörer eller ikoner för den globala rättviserörelsen eller diverse musik– och 

teaterevenemang. ”Avskaffa Språket!”65 och ”Idealisterna luktar inte det minsta illa”66 är 

exempel på artiklar som placerats inom denna genre.   

 
Tabell 2 Antal artiklar inom respektive genre och tidning 

 

 
Dagens 
Nyheter 

Svenska 
Dagbladet 

Sydsvenska 
Dagbladet Totalt 

Kulturartiklar 3 0 3 6 

Nyhetsartiklar 5 3 21 29 

Opinionsmaterial  0 0 1 1 
 

Nyhetsartiklarna kan beroende på tidningens geografiska säte antingen inta lokal- eller 

inrikessidorna. Opinionsmaterialet var tänkt att omfatta allt opinionsrelaterat material som 

ledare, insändare och debattartiklar. I slutändan återfanns enbart en artikel, på ledarsidorna i 

Sydsvenskan med rubriken ”Forum för vaga svar”67. En fullständig artikelförteckning med 

samtliga artiklar uppdelade efter genre, datum och dagstidning återfinns i Bilaga 1.  

 

4.6 Kritiska reflektioner kring metod- och materialval  

 Avslutningsvis är det viktigt att redogöra för de kritiska reflektioner och knappheter som 

finns kring de olika metod- och materialval som utgör den här studien. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är trots sitt omfattande och stora användningsområde begränsad när det 

kommer till ett förutbestämt tillvägagångssätt i insamlandet av data. Det finns till exempel 

sällan någon faktisk beskrivning ifråga om hur forskaren når de bakomliggande teman och 

kategorier som analysen vilar på. Fördelen är dock att forskaren tvingas konstruera ett eget 

analysverktyg som både är spännande och nyutvecklande i varje forskares verk. Att arbeta 

utan förutbestämda kategorier i analysarbetet kräver dock att forskaren är vaksam och håller 

sig till huvudspåret samt inte intresserar sig för irrelevanta trådar.68 Tidigare forskning i ämnet 

fungerade som riktmärke och bidrog därmed till att fokusera och peka på ”rätt” aspekter i 

analysmaterialet i sökandet efter användbara analyskategorier.  
                                                 
65 ”Avskaffa Språket” DN 08-09-21 
66 ” Idealisterna luktar inte det minsta illa” SDS 08-09-20 
67 ”Forum för vaga svar” SDS 08-09-17 
68 Esaiasson et al 2007:245 
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Eftersom tolkning utifrån forskarens glasögon sker i alla akademiska arbeten är det också 

relativt enkelt att dra slutsatsen att lovord om objektivitet är svåra att upprätthålla. I synnerhet, 

är det den kvalitativa forskningen som ofta anklagas för att vara subjektiv. Utgångspunkten i 

studien är att forskaren inte objektivt kan spegla verkligheten därute. Problemet med att 

forskarens förförståelse påverkar det slutliga resultatet är unikt för all samhällsforskning, 

bland annat vilar ofta valet på forskningsproblem på tidigare erfarenheter och intresse från 

forskarens sida. Brian Fay69 menar exempelvis att den traditionella objektivismen är omöjlig 

inom samhällsvetenskapen eftersom alla är färgade och att all forskning i sin tur är färgad av 

forskaren. Oavsett om forskningen är kvantitativ eller kvalitativ till sorten så färgas alltid 

forskarens seende utifrån redan etablerade förkunskaper och referensramar.70 Vidare hävdar 

Dahlgren71 att det är särskilt angeläget att fästa fokus mot forskarens egen förförståelse när 

mediematerial ligger som grund för en forskning. Jag klargör härmed att jag aldrig deltagit vid 

något socialt forum, varken i Sverige, Europa eller övriga världen. Dock har jag en 

genomgående positiv bild av sociala rörelser i allmänhet och sociala forum i synnerhet som 

politiska påtryckningsaktörer.  

 En annan aspekt att ta hänsyn till är studiens möjligheter till generaliserbara resultat. 

Först och främst, undersökningen är en fallstudie där European Social Forum utgör fallet som 

utforskas. Vidare innebär det att studien inte är representativ i någon statistisk mening men 

emellertid att en teoretisk generalisering av materialet tar vid. Genom att analytiskt 

generalisera resultaten till en teori lyfter man fram allmängiltiga aspekter som kan förväntas 

säga något om närliggande fall som andra forum och sociala rörelser.72  

 Källkritik är enligt Esaiasson 73, forskarens största vapen mot lögner och felaktigheter. 

Därför har det empiriska materialet inhämtats från mikrofilm och inte Internet eftersom 

tidningarna via mikrofilm återges i ursprungligt skick och således inte kan vara objekt för 

datamanipulation, efterhandskonstruktioner eller uppdateringar. Eftersom studien kvalitativt 

angriper analysenheterna är det även viktigt att ta hänsyn till texternas kontext och det 

sammanhang som artiklarna har publicerats i. De analyserade artiklarna har således inte ryckts 

från sitt naturliga sammanhang utan det kompletta samspelet mellan elementen i artikeln har 

setts i ursprungligt skick.74  

 

                                                 
69 Fay 1996:147 
70 Fay 1996:147 
71 Dahlgren i Jarlbro (red) 2000:79 
72 Esaiasson et al 2007:182 
73 Esaiasson et al 2007:313  
74 Esaiasson et al 2007:314-317 



 20 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras resultaten från det analyserade tidningsmaterialet. Tidigare utstakade 

analyskategorier politiska budskap och kritik, demonstration och aktion samt aktörer utgör i 

kapitlet, avsnitt 5.1, 5.2 respektive 5.3. Varje avsnitt är uppdelat efter lokal och nationell 

medieframställning för att belysa skillnader dem emellan. Fortlöpande förekommer citerade 

exempel från tidningarna för att tydliggöra de analytiska resonemangen som förs i 

redovisningen.  

 

5.1 Mediegestaltning - Politiska budskap och kritik 

Huruvida sociala rörelser framstår som politiska aktörer bottnar mycket i hur de politiska 

budskapen samt kritiken mot andra aktörer framställs i den mediala offentligheten. I den 

tidigare forskningen har det hävdats att de sociala rörelsernas politiska budskap ofta beskrivs 

ytligt och kortfattat i medierapporteringen samt att argumentation och bakomliggande orsaker 

till budskapen ofta inte framkommer alls. Ytliga beskrivningar i tidningsmedier innebär 

summariska uppräkningar av krav men det ges inte plats för vare sig motiv eller 

argumentation för detta. 75  

  

5.1.1 Lokal press- Den globala rättviserörelsen har fått rätt 

SDS är i särklass den tidning som med flest antal artiklar täckt upp stora delar av forumets 

verksamhet med fokus på European Social Forums syfte, målsättningar och rådande 

problemformuleringar. Tidningen har vid flertalet tillfällen rapporterat från forumdeltagarnas 

olika diskussioner, seminarier och kulturevenemang. SDS beskriver European Social Forums 

politiska diskurs och problemfrågor som följer: 

 
”De demokratiska bristerna och föråldrade strukturerna är idag fullt synliga och uppseendeväckande 
för alla (…) grundfrågorna har de gemensamt med experter och politiker över hela fältet. Hur kan 
institutionerna reformeras? Vilka nya institutioner behöver skapas? Hur bygger man ett hållbart,  
rättvist, omfattande och meningsfullt samarbete?”76 
 
I ovanstående citat framställs European Social Forum som en legitim aktör vars politiska 

diskurs tar utrymme i såväl nyhets- och kulturartiklar som opinionsmaterial. Legitimeringen 

sker i den stund SDS kopplar samman European Social Forums grundfrågor med experter och 

politiker inom området. Argumentationen sker följaktligen i favör för de sociala rörelserna då 
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åsikterna varken neutraliseras, motsägs eller förminskas.77 De politiska budskapen 

framkommer inte enbart i samband med debatt och dialog med deltagare utan SDS målar 

likaledes upp en bild av ett forum som vid demonstration och aktion sluter samman kring 

hållbara alternativ. SDS konstruerar således nyheter som definierar de sociala rörelsernas 

politik vilket är den aspekt som sedan når mottagarna. Även i gestaltandet av European Social 

Forum politiska budskap utelämnas sensationella och dramatiska formuleringar vilket för 

ytterligare fokus mot själva sakfrågorna. Lokal press ger således inte företräde åt 

medielogiken eller Gitlins teorier om att personen bakom aktivisten är mer intressant än 

forumet i sin helhet.  

 Ofta kritiseras medier för att de kortfattat och enkelt gestaltar de sociala rörelsernas 

kritik mot andra aktörer.  I fallet med European Social Forum, ägnar SDS dock utrymme åt att 

mer grundligt beskriva källan till den kritik som förs gentemot institutionerna: 

 
”Resultatet är att traditionellt inflytelserika världsomspännande institutioner som Ekonomiska 
samarbetsorganisationen, Världshandelsorganisationen, Internationella valutafonden, Världsbanken, 
G8 och FN:s säkerhetsråd visat sig vara föråldrade och orättvisa. Istället för att möta världens nya 
politiska och ekonomiska utmaningar bidrar de till att vidmakthålla en bakåtsträvande kolonial 
världsordning. Den globala rättviserörelsen, som i mångt och mycket föddes ur en kritik av just dessa 
institutioner, har fått rätt. De demokratiska bristerna och föråldrade strukturerna är idag fullt synliga 
och uppseendeväckande för alla (…) Alla elva chefer för Världsbanken sedan starten 1946 har varit 
vita amerikanska män.(…) FN:s säkerhetsråd består av segrarna i ett krig som avslutades för sextio år 
sedan. Varken världens största demokrati Indien eller världens andra eller tredje största ekonomier 
Japan eller Tyskland är medlemmar.” 78.  
 
SDS problematiserar den kritik som förs från de sociala rörelserna och redogör för konkreta 

exempel på varför kritiken mot samtliga institutioner i första hand äger rum. SDS gestaltar 

inte enbart att European Social Forum förhåller sig kritisk mot FN, utan vidareutvecklar 

kritiken som att säkerhetsrådet till exempel fortfarande består av 2:a Världskrigets segrare. 

Eftersom läsarna får mer tyngd bakom kritiken är det också enklare för dessa att relatera till 

och förstå kritiken som förs och därefter bilda sig en uppfattning i frågan. Lewis79 teori om att 

den oetablerade politiken i form av alternativa rörelser utesluts från mediernas agenda, 

bekräftas således inte. SDS erbjuder utrymme åt European Social Forum ifråga om att författa 

politiska budskap och vidareformulera kritik mot politiska och ekonomiska eliter.  
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5.1.2 Nationell press- Vi mot dem    

DN:s och SvD:s rapportering från forumet har i de flesta fall ägt rum i anknytning till 

aktioner, demonstrationer och konfrontation med polis. De två tidningarna vittnar om en 

rapportering där de sociala rörelserna eller European Social Forum i sin helhet har budskap 

men bakomliggande argumentation utelämnas. Bristen på analys tyder på att tidningarna ger 

företräde åt mediers logik om förenklade budskap och utelämnar den pluralitet och 

komplexitet som kan finnas i argumentationen. Ofta beskrivs budskapen i flyktiga 

sammanhang såsom kortfattade uppräkningar av uppmaningar från exempelvis banderoller: 

”Makt åt folket- Mot kapitalism och förstöring av miljön” .80 Även i de fall då aktioner och 

demonstrationer gentemot Eon och Aimpoint ägde rum fanns inga bakomliggande 

förklaringar till varför dessa skedde. Ofta skrapar man på de politiska budskapens yta:  

 
”Demonstrationen genomfördes i nätverkets Klimax regi och som en protest mot Eon som man anser 
vara en miljöbov” 81. 

 

Det framkommer inga bakomliggande faktorer bakom påståendet miljöbov utan läsaren 

delges en relativt ytlig beskrivning till varför 800 människor samlats utanför Eon en 

septemberkväll. Om inte mottagarna i form av tidningsläsarna har fördjupade kunskaper kring 

de politiska budskapen är det nästintill omöjligt för dessa att bilda sig en uppfattning om 

varför Eon deklareras som miljöbov av demonstranterna.  

 Ofta förknippas de sociala rörelserna och forumen med att författa kritik och rikta 

missnöje mot världsinstitutionerna och andra globala aktörer. I nationell press är det vanligt 

att European Social Forum figurerar i sammanhang där artikelförfattaren kortfattat räknar upp 

de aktörer man förhåller sig kritisk till:  

 
”Just nu pågår ESF - European Social Forum- i Malmö. Deltagarna riktar kritik mot främst 
världsomspännande institutioner som Världsbanken och G8” 82. 

 

Det finns dock inte förklaringar till varför European Social Forum förhåller sig kritisk till 

Världsbanken och G8 vilket får till följd att de framställs som aktörer som kritiserar framför 

att formulera egna förslag på hur världen borde se ut. Eftersom nationell press utesluter den 

bakomliggande argumentationen, neutraliseras och förminskas de verkliga budskapen. Det får 

konsekvenser på det medborgerliga planet eftersom läsarna delges en bild av ett forum som 

inte kan tas på allvar då artiklarna i samtliga fall exkluderar faktiska argument. Att nationella 
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tidningsmedier tenderar att ställa sig bakom de etablerade institutionerna som utsätts för kritik 

är i själva verket inte något egendomligt. Nyhetsmedierna är på sätt och vis en del av de 

etablerade institutionerna och i konflikt försvaras de rådande politiska diskurserna framför 

nya politiska aktörer. Även Lewis83 teori om att medierna tenderar att metodiskt upprätthålla 

och avspegla den rådande politiska diskursen är tydlig då grundlig kritik mot eliterna 

utelämnas i tidningsgestaltningen.  

 I nationell press finns ett starkt intresse av att fästa blicken mot andra element än 

European Social Forums politiska budskap och vidareformuleringar av den kritik som förts. 

Gitlins84 resonemang om att personen i form av minoriteten är mer intressant än gruppen är 

tankegångar som är väl förankrade i artikelförfattarnas arbetssätt. Det finns inget mer konkret 

i en nyhet än personen i den aktuella händelsen vilket gör att man försöker tilldela nyheten ett 

ansikte. Mycket fokus läggs till exempel på att beskriva de personer eller den minoritet som i 

samband med en aktion eller demonstration har ägnat sig åt olagliga handlingar. 

Rubriksättningar som ”Aktivister gripna”85 vittnar likaväl om de händelser som fångar det 

mediala intresset som den slagkraftiga dramaturgin som används. Visst är det så att 

minoriteten som utövar olagliga gärningar har större nyhetsvärde än en ordningsam majoritet 

på flera tusen. Vidare tenderar artikelförfattarna att spetsa till innehållet genom att ge 

aktivisterna dramatiska och målande beskrivningar. Beskrivningarna av aktivisternas 

maskerade utseende är av större medialt intresse än en vidareutveckling av de sociala 

rörelsernas politiska budskap och kritik:  

 
”Det svarta blocket samlade ca 300 svartklädda anarkister, många av dem maskerade”86. 
 
Artikelförfattaren målar aktivisterna med igenkännande attribut som gör dem stereotypa i det 

massmediala sammanhanget. Journalisten tvingas vidare författa materialet i sina 

huvudpunkter i tillspetsade förtecken för att locka till sig läsare.87 Genom stereotypiseringen 

kategoriseras de och placeras in i ett fack som separerar dem från oss. Indelningen bidrar till 

att aktivisterna ställs i en placering där de anses vara det andra, det avvikande. Därigenom 

bidrar stereotypiseringen till att mottagarna enklare förstår informationen i flödet genom att 

placera aktivisterna tillsammans med tidigare bearbetade mediala bilder av aktivister.  

 

                                                 
83 Lewis 2001 
84 Gitlin 1980: 28 
85 ”Aktivister gripna” SvD 2008-09-20  
86 ”10 000 tågade i Malmö”. DN 2008-09-21  
87 Strömbäck 2000:159 
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5.1.3 Vidare reflektioner 

Strömbäcks88 tes om den medieinterna kommunikationen, bekräftas inte i rapporteringen 

kring de politiska budskapen och kritik mot andra aktörer. Resultaten från lokal och nationell 

press har visat att mediedagordningarna sinsemellan skiljer sig så pass mycket, att lokal press 

bevisligen inte följer upp de nyheter som konstruerats av nationell press. Det innebär vidare 

att lokal press fyller en central funktion i den demokratiska opinionsbildningsprocessen som 

inte nationell press kan mäta sig med.  

 Medan DN och SvD har fokuserat på medialt uppbyggda förväntningar med fokus på 

kritik och ytliga beskrivningar av politiska budskap har SDS gått i motsatt riktning och 

rapporterat från forumdeltagarnas diskussioner och seminarier. Som en följd av SDS 

beskrivning av European Social Forums politiska budskap och vidareutveckling av den kritik 

som förts, förmedlas en medial bild av forumet som huvudsakligen politisk.  Som en politisk 

aktör som utifrån politiska målsättningar och som vidare syftar till att påverka den etablerade 

politiska makten. European Social Forums önskan att vara en politisk aktör är således en 

aspekt som prioriterats på SDS dagordning och senare påverkar läsarnas uppfattning om vad 

som anses vara viktigast. Enligt McCombs89 tenderar placeringen av en fråga på mediernas 

dagordning som allmänheten inte har någon tidigare erfarenhet av eller uppfattning kring få 

riktigt stor genomslagskraft på det medborgerliga planet. Därigenom kan European Social 

Forums politiska budskap och kritik mot andra aktörer få stor påverkan på SDS läsare. 

 I nationell press har således en annan dagordning uppdagats där European Social 

Forum framträtt som kritiska och negativa, och utan att ha belägg för kritiken som förts. Inga 

konkreta förändringsförslag har gestaltats och inte mer än ytliga uppräknanden av politiska 

budskap. Nationell press vittnar om en rådande motvilja att begreppsförklara European Social 

Forum som politisk aktör och betonar istället personen bakom aktivisten. Som alternativ har 

minoriteten, framför majoriteten styrt nyheten i allt större grad där detaljerade beskrivningar 

av aktivister och olaga handlingar stått i centrum. Mediernas uppgift om att främja ett fritt och 

självständigt ställningstagande går dessvärre förlorat eftersom man inte synliggör forumets 

kulturyttringar och åsikter. Som de stora opinionsbildare som DN och SvD är, nås flera tusen 

mottagare av stereotypa beskrivningar framför faktiska politiska budskap. En tänkbar orsak 

till nationella mediers ovilja att vidareformulera European Social Forums politiska budskap 

och kritik kan således bottna i Lewis90 teorier om att medierna agerar vid sidan om politiska 
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och ekonomiska eliter. Mer utförlig kritik mot eliterna och alternativa politiska tankegångar 

exkluderas således i medierapporteringen.  

  

5.2 Mediegestaltning av demonstration och aktion 

De sociala forumen bildades bland annat för att medierna skulle rikta större uppmärksamhet 

på de deltagande sociala rörelsernas politiska idéer och visioner. Ett syfte som grundade sig i 

förhoppningen om att förflytta fokus från de våldsamheter som ibland uppstod under 

demonstrationerna. Thörn91 hävdar dock att de sociala rörelsernas demonstrationer och 

aktioner syftar till att agera som medvetna mediestrategier genom att symboliskt handlande 

avsiktligt drar till sig uppmärksamhet i den massmediala offentligheten. Förhållandet mellan 

medierna och de sociala rörelserna ter sig tämligen problematiskt då symboliskt handlande 

tenderar att dra till sig journalistik som andas sensation och dramatik.   

 

5.2.1 Lokal press – Pluralitet och mångfald 

Under de dagar då demonstrationerna ägde rum, rapporterade SDS även fortsättningsvis från 

seminarier och diskussioner och kulturevenemang precis som man gjort under tidigare dagar. 

Rapporteringen präglades alltjämt av pluralitet och mångfald. När man väl skildrade 

demonstrationerna var SDS på plats i demonstrationståget där man intervjuade deltagare och 

arrangörer. Rubrikerna var i regel inte spektakulära i en sensationsdriven mening utan styrdes 

av en mer positiv klang: ”Tiotusen demonstrerade för en bättre värld”92. Artikelförfattarna 

utelämnade dramatiska beskrivningar om flaskkastning, poliskonfrontationer och 

skadegörelse. Man behandlar dock de aktioner och det symboliska våld som tar vid, utan  

stereotypa, förenklade och konfronterande beskrivningar.  

 
”Lördagens demonstration gick relativt lugnt till. Relativt eftersom personer ur det ”svarta blocket” 
kastade flaskor mot polisen vid Gustav Adolfs torg och Triangelns köpcentrum.”. 93 
 
Utöver det faktum att artikelförfattaren inte drar paralleller mellan European Social Forum, 

demonstration och våld, är SDS noga med att betona att personer ur det svarta blocket kastat 

flaskor. Därigenom tydliggör artikelförfattaren att inte samtliga i svarta blocket har gjort sig 

skyldiga utan att personer därifrån är skyldiga till dådet. Överlag är det dock mer fokus på 

gruppens handlingar framför personen som begår brott. Denna skiljelinje är huvudsaklig när 

det kommer till att undvika stereotypa framställningar av deltagare och aktivister. SDS:s 
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skildring av demonstrationerna och aktioner stämmer inte överens med den tankeförbindelse 

mellan sociala rörelser, våld och konfrontation som redogjordes för tidigare. Den stora 

skillnaden är att SDS undvikit medielogikens nyhetsframställningar och istället värdesatt de 

lokala medborgarnas behov av information.  

 

5.2.2 Nationell press – Tankeförbindelse mellan demonstration, aktion och våld  

Samma demonstrationer fick mycket medialt utrymme i nationell medier. Samtliga artiklar 

som skrivits i SvD regi från European Social Forum kretsade huvudsakligen kring de 

demonstrationer som ägt rum, vilket vittnar om den mediala attraktionskraft demonstrationer 

bär med sig. Även huvuddelen av DN:s artikelomfång behandlade demonstrationerna och 

protesterna. Medielogiken om mediernas intensifiering hävdar att demonstrationer och 

aktioner som regel drar till sig mycket uppmärksamhet och att journalistberättandet 

kännetecknas som levande och intresseväckande. Demonstrationer och aktioner är i regel 

spektakulära tillställningar som till sin natur är väldigt intensiva vilket gör att de praktiskt 

taget säljer sig själva vilket givetvis passar nyhetsformaten mycket väl. 94  Med explosiva 

rubriker som ”Demonstranter kastade flaskor”95 och ”Gatufest i Malmö urartade”96 

dedikerades mycket utrymme åt demonstrationerna. Eftersom nationell medier med 

medföljande dagordningsmakt ägnar merparten av all rapportering från European Social 

Forum åt demonstrationerna, är det också den nyhetsbild av forumet som riktas mot de 

nationella tidningsläsarnas uppmärksamhet. Enligt teorin om mediernas dagordningsmakt 

bildas den allmänna opinionen genom att medierna placerar ett ämne eller en fråga i fokus för 

deras uppmärksamhet. Det är således ofta förbindelsen mellan de narrativt intensiva 

demonstrationerna och de sociala rörelserna som når ut till medborgarna och som längre fram 

påverkar individens politiska uppfattning om European Social Forum.97 I likhet med tidigare 

forskning så är tankeförbindelsen mellan rörelserna, demonstration och våld ett välbekant 

tema i nationell medierapportering: 

 
”Plötsligt började svartklädda maskerade demonstranter att kasta flaskor och gatstenar mot poliserna. 
Det massiva polisuppbådet stod kvar bakom sina bilar och gjorde ingenting. Då började 
demonstranterna istället slänga sina medhavda gatstenar mot banken SEB. Sex stora fönster krossades. 
En man som träffades av glassplitter blev arg och kastade tillbaka en sten mot demonstranterna. En 
grupp av dessa rusade fram och började misshandla mannen”98 
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Ovanstående citat bekräftar tidigare resultat om att nationell press dras till situationer som kan 

beskrivas i våldsrelaterade termer i kortfattade och explosiva ordalag enligt en målande 

dramaturgi. Överdriven koncentration till ett fåtal uppblossade situationer är likaväl av större 

intresse än de många fredliga samtalen och seminarierna som under samma dagar äger rum. 

Tillspetsning och sensationella formuleringar av det mediala innehållet är ledande i samtliga 

analysenheter när det kommer till att beskriva händelseförloppen kring demonstrationerna. 

 
”Polisuppbådet var massivt. Kravallutrustad polis syntes i vartenda gathörn i centrala Malmö  
och polisbussarna var legio”.99 
 
Citatet visar på exempel där skildringarna av demonstrationerna och aktionerna närmast liknar 

krigsbeskrivningar och kapplöpningar – det vill säga den tidning som är fyndigast i sina 

formuleringar är påtaglig i rapporteringen. Bilden av ett belägrat Malmö är den som når 

publiken. När man ser till de artikelbilder som finns till förfogande, är dessa fotografier över 

ett sönderslaget Malmö eller svartmaskerade demonstranter. En bild säger mer en tusen ord är 

ett uttryck som i sin sanna bemärkelse kommer till uttryck i tidningarna.   

 I medierapporteringen återfinns en annan märkbar tendens, nämligen att 

demonstranterna placeras i konfliktartade situationer mot polisen och inte mot de politiker 

eller institutioner som de protesterar mot:  

 
”Maskerade, svartklädda demonstranter angrep polis och förbipasserande under en demonstration i 
centrala Malmö.”100 
 
Förutom att demonstrationen kopplas samman med angrepp mot polis och förbipasserande i 

direkt konfronterande situationer, utelämnar artikelförfattaren en skiljelinje mellan de 

aktivister som utför olagliga handlingar och de som inte gör det. Följden blir att man 

skuldbelägger samtliga ”maskerade svartklädda demonstranter” vilket får till följd att den 

demonstrant som bär svarta kläder och är maskerad indirekt rubriceras som skyldig till 

angrepp mot polis och förbipasserande. Artikelförfattaren redogör inte heller för ordet 

”förbipasserande” utan läsaren kan komma att tro att demonstranterna ger sig på allt och alla i 

sin närhet, civila malmöbor såväl som polis. Demonstranterna beskrivs också ideligen som 

”ungdomar” som nedanstående utdrag ger exempel på: 

 
”Plötsligt började ungdomar ösa flaskor mot polisbilarna. Flaskor följdes av ett regn av gatstenar som 
träffade polisbilarnas framrutor. ”101  
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Precis som i fallet med svartklädda demonstranter kopplas samtliga ungdomar på plats 

samman med den våldsamma gärningen mot polisbilarna. Genom att använda generaliseringar 

som ungdomar och maskerade svartklädda demonstranter sker en stereotypisering där 

mottagarna kopplar samman dessa med tidigare kognitiva scheman. Stereotypiseringar bygger 

enligt medielogiken på generaliseringar, där de förutfattade meningarna och associationerna 

aktiverar såväl mottagarnas som journalisternas kognitiva scheman.102 Artikelförfattarna 

förenklar således informationen kring European Social Forum genom att skapa igenkännande 

stereotyper som ska kännas igen och förstås av samtliga mottagare. 

 

5.2.3 Vidare reflektioner 

Även i analysen av mediegestaltningen av demonstration och aktion är det tydligt att 

kopplingen mellan lokal och nationell press uteblir. DN och SvD har följaktligen inte en 

dagordningssättande funktion gentemot lokal press. Det finns inga tendenser som visar att 

SDS har följt upp de nyhetsframställningar som gestaltats i samband med demonstration och 

aktion i nationell press. 

 SDS har delgivit läsarna en mångfacetterad bild av demonstrationerna då man varit på 

plats i tågen samt i sedvanlig ordning skildrat pågående seminarier och diskussioner i 

forumets officiella program. Lokal medierapportering har likaväl tonat ner dramatiska 

beskrivningar och istället koncentrerat sig på att skildra en ordningsam majoritet framför 

olydiga undantag. När man skildrat olagliga handlingar har SDS tydliggjort att dessa utförts 

av ett fåtal och inte associerat dåden med ett kollektivt European Social Forum.  

 Den generella mediebilden som målas upp i nationell press är tämligen enhetlig. DN 

och SvD har i egenskap av rikstäckande medier, med få undantag enbart rapporterat från 

European Social Forums möte i samband med demonstrationerna och då i anknytning till 

våld, symboliskt handlande och annan typ av skadegörelse. Nationell medieskildring av 

demonstrationerna har verkat utifrån mediers arbetssätt med fokus på tillspetsning, 

intensifiering, förenkling och stereotypisering. Parsmo103 och Wennerhags104 teser om att de 

sociala rörelsernas demonstrationer ofta förekommer i sammanhang där våld och konflikt är 

närvarande bekräftas därmed i nationell medierapportering.  

 Som diskuterats i tidigare forskning, står de sociala rörelserna inte ansvarslösa när det 

kommer till den mediala gestaltningen i det aktuella materialet. Thörns teori om att de sociala 
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rörelserna medvetet drar till sig medial uppmärksamhet genom symboliskt handlande 

stämmer väl in på förhållandet mellan de sociala rörelserna och nationell press under 

European Social Forum. Framför allt demonstrationer och aktioner är delar i mycket 

utstuderade och medvetna mediestrategier. Aktionerna och demonstrationerna utanför 

Aimpoint och Eon är exempel på hur mindre resursstarka grupper försöker skapa nyhetsvärde 

i de etablerade medierna genom exempelvis spektakulära symbolhandlingar. Även Gitlins105 

resonemang om att sociala rörelser och medier är beroende och i behov av varandra är tydligt 

i rapporteringen från demonstrationerna. Tidningarna är sensationslystna och befinner sig i 

ständigt sökande efter dramatiska nyheter medan European Social Forum behöver publicitet 

för att nå fram med sina politiska budskap och samtidigt vinna politisk mark. Journalister och 

redaktörer väljer ut de aspekter och format som passar nyhetens förhållanden vilket får som 

konsekvens att våld och skadegörelse drar till sig större medialt utrymme än fredliga 

protester. 106 Aktivisterna under demonstrationerna bryter således öppet mot lagen för att 

säkerställa en plats i det massmediala maskineriet. Det sker dock på bekostnad av European 

Social Forums faktiska politiska budskap.  

    

5.3 Mediegestaltning av aktörer  

Medierna kan idag ses som en arena där politiska aktörer presenterar sig och är i vidare 

bemärkelse en huvudsaklig plats för opinionsbildning. Medierna är därutöver aktörer i den 

meningen att de väljer ut och beskriver de aktörer som ska gestaltas i nyheten.107 Striden om 

möjligheten att nå ut med sina budskap handlar i stor utsträckning om vilket utrymme aktören 

i fråga delges i medier. Sociala rörelser är som tidigare konstaterats ofta väldigt beroende av 

att få delta i den mediala offentligheten eftersom de inte åtnjuter samma automatiska tillträde 

som etablerade partipolitiska aktörer.108  

 

5.3.1 Lokal press – Samtliga aktörer i fokus  

I SDS målas en verklighet upp, där Malmöborna står i fokus både innan, under och efter 

European Social Forums möte. De får uttala sig i samband med skadegörelse, demonstrationer 

och polisarbete och även utrycka generella åsikter om European Social Forum. Här näst är ett 

exempel på en Malmöbo som uttalar sig i samband med lördagens stora demonstration: 
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”- De är kanske lite idealistiska, ungdomarna. Men det är bra att de är kritiska och inte accepterar vad 
som händer i världen”.109 
 

Därigenom får medborgarna genom sin lokala press tillfälle att yttra åsikter om händelser som 

European Social Forum, som påverkar deras vardag. Lokal press konstruerar en dagordning 

där medborgarna själva ges utrymme att tycka och tänka vilket är en vital byggsten i en 

fungerande demokrati. SDS har likaså vid flertalet tillfällen erbjudit deltagarna vid European 

Social Forum, att själva komma till tals och med egna ord förklara forumets politiska 

budskap, syfte, mål och framtidsvisioner. Att få uttala sig direkt i medierna är förstås ett stort 

privilegium för en politisk aktör som vill nå ut med sitt politiska budskap. Till exempel, under 

rubriken ”Därför bryter de öppet mot lagen” 110 får deltagarna delge sina motiv bakom de 

olagliga handlingarna genom att bli direkt citerade i tidningen. Journalisten i fallet, följer 

aktivisterna under en dag och dokumenterar alltifrån planerandet av aktionen mot Aimpoint 

till verkställandet samt nästföljande konflikt med polis. Efter den symboliska aktionen mot 

Aimpoint ges en deltagande aktivist tillfälle att fritt utrycka sig:  

 
”- Jag erkänner inget brott, det är verksamheten här som är brottslig. Men jag förnekar inte att jag 
klättrade in. Jag vill sitta i en rättegångssal och förklara vad jag har gjort.”111 
 
Syftet med den symboliska handlingen mot Aimpoint når fram till mottagarna som att 

aktivisten i fråga vill delta i en rättegång och förklara sin gärning. Det essentiella är att bollen 

ofta ligger hos deltagarna som fritt och förklarande kan beskriva motiv. En viktig del är att 

SDS som enda undersökta tidning låter arrangörer och deltagare uttala sig direkt om 

skadegörelsen som skedde efter demonstrationerna i artikeln ”ESF: Vi tar avstånd från all 

skadegörelse”112. Här är det tydligt att forumet skiljer skadegörelse och våldsamheter från 

European Social Forum och att dessa inte har något med varandra att göra. Lewis113 teori om 

att alternativa aktörer, som European Social Forum skulle neutraliseras och motsägas i 

medierapporteringen bekräftas därmed inte.  

  Polisen kliver in i den mediala offentligheten som aktör först när demonstrationerna 

och manifestationerna tar vid. Detta sker i samband med den frustration polisen kände efter att 

man inte fick ingripa efter demonstrationerna. Polis, kommenderingschef och informatörer 
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ges tillfälle att kommentera polisens arbete efter demonstrationen. Fokus ligger således på 

polisens insatser och inte på deltagarna eller aktivisterna i omtalade aktörsroller.  

 Medborgarnas uppmärksamhet riktas i rapporteringen mot en rad olika aktörer och 

därigenom en mångfald av information, åsikter och synsätt. Som följd av att flertalet 

konstraster intar arenan, kan medborgarnas politiska dagordning fattas mer fristående.114  

 

5.3.2 Nationell press - Polis dominerar arenan   

Med tanke på huvudtemat i nyhetsartiklarna skulle man kunna tänka sig att deltagarna eller 

arrangörerna vid European Social Forum skulle få uttala sig direkt i tidningarna gällande 

budskap, syfte och målsättningar. Det är dock inte alltid fallet i det nationella materialet. I 

nationella tidningsmedier är det främst polisen, polisens informatörer eller presstalesmän som 

intar den aktiva aktörsrollen i artiklarna genom att uttala sig direkt i mediet. Ofta handlar det 

om polisstrategier och förväntningar inför ”aktivistmötet” samt uttalanden under eller efter 

demonstrationerna. Förväntningarna handlar i samtliga fall om demonstrationerna och hur 

polisen laddat upp med polisstyrkor från hela landet och ofta dras paralleller med 

Göteborgskravallerna och polisarbetet där. En polis uttalar sig i samband med polisens taktik 

under European Social Forum: 

  
”- Vi har lärt oss mycket av kravallerna i Göteborg för sju år sedan och i Köpenhamn förra våren.”115 
 
Eftersom man ofta refererar till Göteborgskravallerna så blir det också den förutfattade 

negativa bilden av demonstranter och manifestation på det hela taget, som når mottagarna. 

Redan innan demonstrationerna tar vid byggs förväntningar upp om upplopp och skadegörelse 

hos såväl polisen som mottagarna. Polisen är som myndighet en viktig och väl etablerad del i 

vårt samhälle och därför väger dessa åsikter och förväntningar tungt hos mottagarsidan. 

Weibull och Hadenius116 hävdar till exempel att medierna inte enbart är samhällsinstitutioner i 

sig själva utan även arbetar som så kallade stödinstitutioner och förmedlare och likaväl bärare 

av andra institutioner, som till exempel polisväsendet. Eftersom nationella tidningsmedier 

nästan uteslutande gestaltar demonstrationstågen är det också den aspekten som aktörerna 

uttalar sig om. Därigenom koncentreras den mediala offentligheten till ett fåtal framträdande 

aktörer. Direkta uttalanden från forumets primära grupp, det vill säga deltagarna lyser med sin 

frånvaro, och intar i samtliga fall omtalade aktörsroller där polisen eller informatörer uttalar 
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sig om aktivisterna i tredje person. Ofta läggs fokus på uttalanden om de aktivister som gripits 

eller begått våldshandlingar. Polisens pressinformatör uttalar sig till exempel om gripandet 

efter olaga intrång på Aimpoint: 

 
”- Ytterligare fyra greps för skadegörelse, bland annat klotter. Sammanlagt åtta av de gripna var 
svenskar och de släpptes alla efter förhör.”117  
 
Även vid aktioner och manifestationer beskrivs förloppen med uttalanden från polisen som är 

på plats, inte från aktivisterna som utför handlingarna. European Social Forum ges inte 

möjlighet att kommentera de våldsamheter eller den skadegörelse som äger rum vilket medför 

att forumet indirekt sammankopplas med handlingarna. Det ska dock tydliggöras att 

aktivisterna i vissa fall begår olagliga handlingar och därigenom inte ges handlingsutrymme i 

medierna.  

 Malmöbornas uttalanden lyser genomgående med sin frånvaro i nationella 

tidningsmedier. I takt med att polis och informatörer dominerar nationell press blir 

partiskheten inte direkt utan snarare indirekt då malmöbornas och de sociala rörelsernas 

uttalanden görs osynliga på mediedagordningen. Nationella mediers dagordning erbjuder ett 

fåtal aktörsperspektiv vilket enligt agenda-setting teorin senare påverkar medborgarnas åsikter 

om vad som är viktigt på den politiska agendan. European Social Forums exkluderas som 

aktörer vilket gör att medborgarna bildar sig uppfattningar i frågan utan att huvudaktörerna får 

tillfälle att uttala sig på mediedagordningen.  

 

5.3.3 Vidare reflektioner  

I analysen av aktörer på arenan är det tydligt att lokal press inte följer upp de 

medieframställningar som nationell press konstruerar. Det är påtagligt att nationell press å ena 

sidan och lokal press å andra sidan lägger fokus på olika aktörer under European Social 

Forum. Det kan finnas en rad tänkbara orsaker till detta, först och främst så är kontaktytorna 

mellan lokalmedia, deltagare och malmöbor djupt sammansvetsade. SDS har sitt lokala säte i 

Malmö vilket resulterar i att tidningen har de resurser som krävs för att gestalta forumet med 

fler antal journalister och större kontaktytor. Vidare har SDS större möjlighet att på plats 

ställa frågor till deltagare och malmöbor, en möjlighet som inte är lika stor för konkurrerande 

nationell press. En myndighet som polisen är ofta ett samtal bort, medan intervjuer med 

malmöbor och deltagare ofta kräver att journalisten är på plats.  
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McCombs118 menar till exempel att närapå hälften av det vi vet om näringslivet, politiken och 

staten kommer från presstalesmän och informatörer som ett resultat av att det inte alltid kan 

finnas tillräckligt många journalister på plats. Det är just informatörer och presstalesmän som 

tillsammans med polisen intar de mest aktiva rollerna i nationell medierapportering. Ser man 

till antalet journalister som producerat material å nationella mediers vägnar, är det få 

journalister på vardera tidningen som varit på plats. SDS har i särklass den största 

journalistiska staben bakom sig vilket bidrar till den stora andelen journalistiskt material med 

mångfald och bredd under European Social Forum. Lokal press har en påtaglig roll i den 

demokratiska opinionsbildningsprocessen eftersom man ger utrymme åt alla inblandade 

aktörer under European Social Forum. Malmöbor, deltagare, arrangörer samt poliser uttalar 

sig i olika skeenden under forumets förlopp. Detta kan knytas an till forumuppgiften i 

presspolitiken om att medierna bör ge utrymme åt olika kulturyttringar och åsikter, vilket 

lokal press i allra högsta grad fullbordar. 119 
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6. SLUTSATSER 

Den problembild som målades upp i inledande kapitel knyter an till mediernas huvudsakliga 

roll i opinionsbildningsprocessen som påverkar medborgarnas politiska dagordningar. I 

Pressutredningen-94 ålades medierna de riktlinjer som ämnar leda till ett främjande av 

demokratin genom bland annat en allsidig vital och fri åsikts- och opinionsbildning. En viktig 

aspekt i presspolitiken är att medierna ska gestalta en mångfald och därigenom kulturyttringar 

för att målet om demokratiska ideal ska kunna uppnås.120 Lokal press har lyckats efterleva de 

demokratiska riktlinjerna genom att man i tidningsrapporteringen har gett European Social 

Forum utrymme att vidareutveckla politiska budskap och kritik mot etablerade politiska och 

ekonomiska institutioner. De har även erbjudit berörda aktörer utrymme på den offentliga 

arenan samt skildrat demonstrationerna och aktionerna sakligt. Tidigare forskningsresultat om 

att de sociala rörelsernas politik skulle hamna i skymundan och därmed exkluderas från den 

offentliga arenan kan således inte bekräftas i lokal medierapportering.  

 I nationell press nås mottagarna av reproducerad gestaltning av sociala rörelser som 

icke politiska aktörer och som kritiska rörelser utan faktiska handlingsförslag på hur världen 

borde se ut. Även Parsmos och Häggqvists resonemang om att de sociala rörelserna främst 

förekommer i samband med demonstration, aktion och konfrontation mot polis bekräftas i 

nationella medierapporteringen. Här har medielogiken och nyhetsvärderingen spelat en 

central roll i framåtdrivandet av en journalistik som betonar drama, sensation och stereotypa 

framställningar av deltagare.  

 Studien visar således att DN och SvD inte har en dagordningssättande funktion 

gentemot lokala tidningar, som SDS. De redogjorda skillnaderna mellan lokal och nationell 

press kan följaktligen förklaras med att nationell press tenderar att arbeta utifrån mediers logik 

medan lokal press i högre grad fokuserar på mottagarnas informationsbehov. Stora 

opinionsbildare som DN och SvD vittnar om en problembild där oetablerad politik inte 

erbjuds utrymme på arenan i fråga om faktiska politiska budskap. Följden blir att en stor del 

av Sveriges tidningsläsande befolkning aldrig får ta del av en alternativ politik utan i 

sedvanlig ordning nås av etablerad partipolitik. Resultatet från nationell press visar att 

medborgarens möjlighet att föra fram politiska åsikter som inte överensstämmer med 

etablerad politik är relativt liten.  

 Den här studien framlägger resultat som visar att lokal press spelar en oumbärlig roll 

när det kommer till medborgarens rätt till en fri opinionsbildningsprocess. Lokala mediers 
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informerande roll har verkan på medborgares deltagande och engagemang i såväl formell som 

informell politik, något som i sin tur påverkar förhållandet mellan beslutsfattare, medier och 

medborgare. Ju mer medborgarna är delaktiga i politiken, desto mer demokratiskt anses 

systemet vara. SDS visar att mindre resursstarka grupper som European Social Forum kan 

göra avtryck i den lokala offentligheten vilket är en vital hörnsten i en deltagande demokrati. 

Genom deltagandet och dialogen finner nya argument sin väg till den offentliga arenan, vilket 

i sin tur medför att de beslut som fattas grundas på bästa möjliga beslutsunderlag. Under de 

senaste åren har dock flertalet lokala tidningar lagts ner och det totala antalet upplagor som 

sprids utanför det egentliga utgivningsområdet har under samma period minskat.121  Att lokala 

tidningar behövs i den mediala offentligheten råder det inget tvivel om, den stora frågan är 

hur de lokala tidningarna ska kunna vända en nedåtgående trend? 

 

6.1 Framtida forskning  

Som en vidareutveckling av studien skulle det vara intressant att utreda slutsatserna om att 

lokal press spelar en viktig roll i den demokratiska opinionsbildningen. Studien skulle 

exempelvis ha sin utgångspunkt i en kvantitativ innehållsanalys av lokala tidningar där 

forskaren räknar förekomsten av oetablerad politik i förhållande till partipolitiken.  
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