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Ranskan

presidentinvaalikampanjasta ja presidenttiehdokkaista kirjoitettiin vaalikampanjan aikana
Hufvudstadsbladet- lehdessä. Hufvudstadsbladet valikoitui lähteeksi sen vuoksi, että se on
lukijamäärältään suurin Suomessa julkaistava ruotsinkielinen sanomalehti. Tutkielman aineisto
koostui 136 Hufvudstadsbladet- lehdessä julkaistusta tekstistä, jotka käsittelivät vuonna 2017
järjestettyjä Ranskan presidentinvaaleja. Analysoin aineiston aineistolähtöisen laadullisen
sisällönanalyysin avulla. Loin materiaalin pohjalta 27 kategoriaa. Vaaleissa oli ehdolla yhteensä
11 ehdokasta, joista kahdeksan mainittiin lehdessä. Viisi eniten mainittua presidenttiehdokasta
olivat järjestyksessä Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon ja
Benoît Hamon. Lukija sai tutkimukseni mukaan eniten tietoa Le Pen:stä, kun taas Fillon jäi
skandaaleja lukuun ottamatta melko tuntemattomaksi ehdokkaaksi hänen suosiostaan ja
vaalimenestyksestään huolimatta. Uutisointi oli mielestäni kattavaa ja luotettavaa, sillä tieto oli
linjassa muiden lähteiden kanssa lukuun ottamatta muutamaa pientä virhettä vaaliohjelmien
yhteydessä. Hufvudstadsbladet onnistui mielestäni välittämään Ranskan presidentinvaalien
merkityksen sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Tosin lukija, joka ei tunne
ranskalaista puoluekenttää ja poliitikoita, olisi hyötynyt faktaruudusta, jossa olisi ollut listattuna
ja lyhyesti esiteltynä kaikki presidenttiehdokkaat ja vaaleissa mukana olleet puolueet.
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1. INLEDNING OCH SYFTE
Många viktiga val genomfördes i Europa år 2017. Utöver Frankrike gick till exempel Tyskland
och Nederländerna till val. Förändringar i det politiska fältet och samhällen runt om i världen
gjorde valåret ännu mer spännande. Populismen, framgången för extremiströrelser och synligt
motstånd mot Europeiska unionen var några av de stora företeelserna. Brexit och USA:s
överraskande valresultat var dessutom i färskt minne vilket förde med sig osäkerhet och
förändrade synen på politiken. Det franska presidentvalet var ett av de viktigaste europeiska
valen på grund av Frankrikes viktiga roll i EU, vilket gjorde valet betydelsefullt även för de
andra medlemsländerna. Frankrikes ekonomi är dessutom en av de största i världen vilket ökade
finansmarknaders intresse för valet runt om i världen. Den franska presidentens stora
maktbefogenheter jämfört med många andra länder väckte också intresse för presidentvalet
utomlands. Eftersom det franska presidentvalets betydelse var stor inte bara för fransmännen
utan också övriga länder såsom de i Europeiska unionen, inklusive Finland, ville jag undersöka
hur detta presidentval förmedlades i Hufvudstadsbladet under tidsperioden januari- maj 2017.
Jag valde att granska Hufvudstadsbladet eftersom den är den största svenskspråkiga tidningen
som kommer ut i Finland.
Avhandlingens syfte är således att undersöka hur det franska presidentvalets valkampanj 2017
förmedlades i Hufvudstadsbladet från januari till den andra valomgången i maj 2017.
Mina forskningsfrågor är följande:
1. Vilka teman kom fram i texterna under valkampanjen och vad skrev man om dem?
2. Vilka presidentkandidater behandlades i tidningen under valkampanjen och vad skrev man
om dem?
Massmedier har forskats mycket i. I medieforskningen har man allt sedan man inledde den
framför allt varit intresserad av innehållet som medierna förmedlar och av mediernas makt.
(Seppänen & Väliverronen 2012: 22, 170.) Jag har inte lyckats hitta tidigare undersökningar
som liknar min magisteravhandling men i några magisteravhandlingar har man undersökt hur
ett visst tema hade förmedlats i en tidning, som exempel Juujärvi (2014) som undersökte
finlandsbilden i Dagens Nyheter och Hänninen (2013) som jämförde fotbollsjournalistik i
svenska och engelska tidningar. Det finns dessutom flera undersökningar gällande mediernas
politiska påverkan, relationen mellan medier och politiker och hur till exempel internet eller
sociala medier påverkar nyheter om politik. Till exempel Monge (2017), Kivi (2014),
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Strömbäck (2009) och Isotalus (2017) har undersökt dessa teman. En annan intressant
undersökning om mediernas påverkan vid val är Lazarsfelds (refererad i Peterson och Petterson
2012: 52) undersökning om mediernas roll i människors röstningsbeteende i samband med ett
presidentval i USA. Lazarsfeld visade att medierna förstärkte människors åsikter som de redan
hade medan andelen människor som inte alls påverkades av medierna eller påverkades på
många sätt var mindre. Medierna kunde dock aktivera människor att rösta medan familj och
vänner hade stor inverkan på ens beslut, åsikter och kunskaper om presidentkandidaterna. Trots
att den här undersökningen genomfördes i USA skulle resultaten eventuellt kunna tillämpas i
Europa då jag anser att studien ger viktig information om mediernas inverkan på människors
beslut vid presidentval. Tyvärr anger Peterson och Petterson (2012: 52) inte året den här
undersökningen gjordes samt vilket presidentval det handlade om.
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2. MEDIER, MASSMEDIER OCH PRESSEN
Eftersom jag i min undersökning granskar ett medium, mera specifikt sagt pressen, ska jag
definiera begreppen medier, massmedier och pressen. Jag illustrerar hur de här begreppen
förhåller sig till varandra i figur 1. Begreppet medier står för kanaler för informationsspridning,
såsom press och radio (SO 2009). Seppänen och Väliverronens (2012: 22) definition är att
”medium syftar på all kommunikation som sker med hjälp av teknisk utrustning”. Det är dock
vanligare att använda plural (medier) av ordet medium. Enligt Nieminen och Pantti (2012: 14)
används termen medier också som allmänbegrepp för masskommunikation medan Seppänen
och Väliverronen (2012: 21) syftar på ordet massmedier i stället för masskommunikation i detta
sammanhang. Masskommunikation sker vanligen genom massmedier och kännetecknas av att
informationen överförs till en stor grupp människor SO 2009). Seppänen och Väliverronen
(2012: 20) konstaterar även att ”masskommunikation baserar sig på etablerade produktions-och
distributionsmaskiner” och att den är ”offentlig, tekniskt förmedlad och i princip tillgänglig för
alla”. Massmedier fungerar som informationskanaler för ett stort antal människor och med det
begreppet hänvisar man ofta till radio, tv och press (SO 2009). Seppänen och Väliverronen
(2012: 14) kallar radio, tv och dagstidningar för traditionella massmedier. Definitionerna av
begreppen masskommunikation och massmedier står alltså nära varandra och jag anser att de
är nästan synonyma. Det enda som skiljer dem åt är att masskommunikation är något abstrakt
(överföring av information) medan massmedier syftar på de konkreta kanalerna man använder
sig av för att sprida information. Till sist är det relevant att definiera vad man menar med press
eftersom jag i undersökningen har använt tidningsartiklar som material. I Svenska Ordboken
(2009) definieras ordet press som ”sammanfattningen av alla utkommande tidningar i ett land”.
Jag anser att den här definitionen syftar på både tryckta tidningar och e-tidningar, alltså
tidningar som är en exakt kopia av en viss papperstidning, men som publiceras i elektronisk
form (Peterson & Petterson 2012: 139), eftersom Svenska Ordboken inte erbjuder någon
precision på denna aspekt. Hufvudstadsbladet, som granskas i den här undersökningen, är en
dagstidning som utöver papperstidningen publiceras i elektronisk form. Dagstidningar
utkommer dagligen eller minst fem dagar i veckan (SO 2009). Dagstidningarna kan vara
specialiserade inom vissa speciella områden såsom ekonomi men nyhetssidorna borde vara så
objektiva som möjligt medan tidningens linje får synas i ledar- och debattsidorna. (Peterson &
Petterson 2012: 127; se dock Nieminen & Pantti 2012: 133). Nedan presenterar jag hur de här
begreppen förhåller sig till varandra (figur 1).
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Figur 1. Förhållandet mellan begreppen gällande olika medier.

Nuförtiden har de flesta tidningarna inte längre en direkt koppling till de politiska partierna och
därför kallar de sig oberoende och visar politiska åsikter oftast i tidningens ledare. Tidningarna
använder även andra beteckningar för att beskriva sin ideologiska inriktning, som moderat,
liberal, centerpartistisk eller socialdemokratisk. (Peterson & Petterson 2012: 120-121.) En och
samma tidning kan beskriva sin politiska linje genom flera beteckningar. Exempelvis
Hufvudstadsbladet definierar sig som obundet liberalt borgerlig. Mer om Hufvudstadsbladets
politiska linje i kapitel 3.
Vincze (2017: 105- 106) konstaterar att finlandssvenskar har ett bra utbud av medier som är
avsedda för dem, speciellt om man jämför dem med andra språkminoriteter. I Svenskfinland
utges 14 tidningar varav åtta är dagstidningar. Det finländska medielandskapet domineras dock
av majoritetsspråket finska. (Vincze 2017: 105-106.) De finlandssvenska dagstidningarna ägs
av två olika företag: KSF Media, som ägs av Föreningen Konstsamfundet, och HSS Media,
som ägs av Harry Schaumans Stiftelse (Vincze 2017: 106). De finlandssvenska tidningshusen
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har en ny gemensam nyhetsbyrå sedan hösten 2017 som styrs via Svensk Presstjänst (Langh &
Blomqvist 2017).

2.1

Medier i förändring

Journalistiken har förändrats anmärkningsvärt under 2000-talet till följd av internet och
uppkomsten av nya nyhetsmedier (Manninen 2014: 180). Hufvudstadsbladet har naturligtvis
inte kunnat undvika de här förändringarna och därför vill jag kort ta upp vad som har hänt i
medielandskapet. Till följd av omvandlingar i medielandskapet har begreppet medier fått nya
betydelser. Seppänen och Väliverronen (2012: 19, 23- 24) menar att under 1900 -talet menade
man med medier masskommunikation medan nu inkluderas olika tekniskt förmedlade eller
nätverkade kommunikationsformer i begreppet. Med begreppen nya medier eller digitala
medier menar man ofta internet och sociala medier. Seppänen och Väliverronen (2012: 23-24)
menar dock att de här termerna kan låta lite gamla eftersom massmedierna nuförtiden
produceras med digitala verktyg och de yngre generationerna tar det digitala för givet. Radio,
television och dagstidningar finns numera på internet och enligt Seppänen och Väliverronen
(2012:14) ”konkurrerar [de] med olika sociala medier och gratis innehållsproduktion”. Jag
undrar dock om det enbart handlar om konkurrens eftersom olika medier möjligtvis skulle
kunna komplettera varandra. Ahlquist och Borglund (2017: 15-25) menar att internet och
sociala medier har infört nya fenomen och konkurrens men även nytt samarbete med de
traditionella medierna. Nyheter kan skapas, distribueras eller ha sitt ursprung i de sociala
medierna. Seppänen och Väliverronen (2012: 37) menar att de sociala medierna och de
traditionella medierna får material från varandra men att de sociala medierna också kritiserar
och kommenterar material publicerat i de traditionella medierna. Jag anser dock att det är inte
enbart de sociala medierna som kritiserar de traditionella medierna eftersom enligt min
uppfattning får de sociala medierna kritik till exempel i tidningarna på grund av de nackdelar
de sociala medierna har. Peterson och Petterson (2012: 99) påminner om att sociala medier kan
användas för politiska ändamål och jag tror att nuförtiden kan det uppfattas mera underligt om
politiker eller andra makthavare inte har konto på sociala medier (för vidare diskussion se Jensel
Monge 2017). Under den franska valkampanjen var folket och presidentkandidaterna aktiva i
de sociala medierna och man kunde läsa i Hufvudstadsbladet om några enstaka
diskussionsämnen som hade sitt ursprung i de här nya medierna. Enligt Jensel Monge (2017:
1) använde alla elva presidentkandidater internet i sin valkampanj.
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När man talar om förändringar i medier, är begreppet mediekonvergens centralt. Peterson och
Petterson (2012: 19-22) definierar mediekonvergensen som ett fenomen som har att göra med
digital kommunikation och kombination av olika slags typer av medier och tekniker samt
förändringar i innehåll (multimediaprodukter), ägande och ekonomi. De menar att
mediekonvergensen är en av orsakerna till att stora företag, s.k. mediekonglomerat, har uppstått,
och som i hög grad kontrollerar marknader. I Finland har ägarkoncentrationen ökat speciellt
inom dagspressen (Nieminen & Pantti 2012: 75). Enligt Seppänen och Väliverronen (2012: 2526) innehåller begreppet mediekonvergens förändringar i teknik, ekonomi och kultur. Man
menar alltså att konsumenter kan bli producenter och distributörer och att interaktion kan bli
viktigare än innehållet. Den digitala teknikens framväxt har förändrat tidningsproduktionen
sedan 1990 -talet då produktionen blev helt digital. Flerkanalspublicering har blivit viktigt för
dagstidningar, vilket betyder att information produceras i de digitala kanalerna utöver den
vanliga papperstidningen, som till exempel i sociala medier och på deras webbsidor, vilket
möjliggör även interaktion mellan tidningen och läsarna. (Peterson & Petterson 2012: 126, 139141.) Till följd av de här omvandlingarna har journalisterna inte längre monopol över
informationen och papperstidningarnas roll har blivit att fördjupa och redogöra för bakgrunden
av händelser (Peterson & Petterson 2012: 126, 140).

2.2

Makt, ansvar och etik i medier

Eftersom jag undersöker rapportering av det franska presidentvalet i Hufvudstadsbladet är det
meningsfullt att redogöra för makten, ansvaret och etiken som medierna har. Den traditionella
maktdelningen omfattar lagstiftande, verkställande och dömande makt men man ofta
kompletterar listan med pressen eller medier som representerar den fjärde statsmakten.
(Seppänen & Väliverronen 2012: 169). von Hertzen (2007: 151-167) menar att den fjärde
statsmakten har viktiga roller i samhället som informationsförmedlare och opinionsbildare. De
håller ett öga på politiken, makthavare och (miss)bruket av makten. Manninen (2014) betonar
trovärdighetens roll i journalismen och tillägger att information som förmedlas måste vara
aktuell, viktig och korrekt. Ju pålitligare journalismen anses vara desto mer makt har den i
samhället. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är inte bara de traditionella medierna,
ekonomin och politiker som har makt utan speciellt de sociala medierna har gjort det lättare för
individer att påverka saker (Seppänen & Väliverronen 2012: 43, 189). Makten kan alltså
uppfattas och definieras på olika sätt och dess former varierar enligt situation (hierarkisk makt
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vs makt i vardagen). Maktutövningen i samhället och mediernas makt är i ständig växelverkan
och därför kan man inte uppfatta mediernas makt som något separat från makten i samhället.
(Seppänen & Väliverronen 2012: 170-187.) Medierna har makt eftersom de är närvarande i
hela samhället och har dessutom bestämmelserätten över vilka ämnen diskuteras och hur, men
de använder de här rättigheterna med eftertanke. Medier kan därmed kallas för grindvakter vars
uppgift är dagordningsfunktion men omgivningen, lagar och regler påverkar de här besluten.
(Seppänen & Väliverronen 2012: 169, 184-185.) Enligt Naville-Morin och Chartier (2003: 8)
har journalisterna som arbetar för pressen tre mål: man vill ge en omfattande bild av händelsen,
ge ut varierat innehåll och hålla aktualitet i högt värde (se även Nieminen & Pantti 2012: 36).
Enligt Nieminen och Pantti (2012: 27-28) har medierna fyra samhällsfunktioner ur en
demokratisk synvinkel: förmedling av information, utvärdering av makthavare, forum för
medborgarnas diskussioner och opinionsbildning genom sammanförande av beslutsfattare och
medborgare. Att främja demokratin och att kritisera den offentliga makten har sedan länge varit
en av de viktigaste uppgifterna medierna har haft (Nieminen & Pantti 2012: 37).

Nieminen och Pantti (2012: 35-36) menar att medierna har socialt ansvar i Finland, vilket
betyder att medierna har ansvar både inför sig själva och hela samhället. Medierna borde främja
de rådande och allmänt accepterade värden i samhället men det råder olika åsikter om vilka de
här värdena är. Nieminen och Pantti (2012: 167) påminner dock att utöver främjandet av
demokratin, opinionsbildningen och utvärderingen av beslutsfattarna har medierna vanligen en
stor ekonomisk roll då de bör ge sina ägare vinst. Det är viktigt att komma ihåg att journalister
inte ensamma bestämmer om allt som syns i medierna (Uimonen 2009: 56). Också von Hertzen
(2007: 151-161) konstaterar att massmedierna påverkas av omvärlden. Mediernas ägare (vilket
kan vara en privatperson eller staten), politiska makthavare och chefredaktörer kan leda
journalister att skriva enligt deras åsikt. Även journalisterna kan själva välja att blunda för saker
som de inte vill rapportera om. De ovannämnda är visserligen inte de enda som har inverkan på
medierna: den allmänna opinionen, politisk korrekthet, konkurrens samt mediernas tendens att
rikta utbudet till den genomsnittliga konsumenten påverkar anmärkningsvärt. De sist nämnda
faktorerna kan sänka kvalitetsnivån. (ibid.) von Hertzen (2007: 160) definierar politisk
korrekthet som ”[d]en officiella, ofta på lösa grunder omfattade referensramen [som] har då
blivit normgivande för hela samfundet och fått en självgod, egenrättfärdig anstrykning” och
som ”innehåller alltid ett visst mått av hyckleri”. Gränsen mellan politisk korrekthet och en
demokratisk värdegemenskap är svävande (ibid.). von Hertzen (2007: 151-161) menar att
politisk korrekthet finns både i totalitära regimer och demokratier och kan försvåra diskussion
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i samhället när avvikande åsikter trycks ner medan vissa tankar få högre status än de andra. von
Hertzen påstår vidare att politisk korrekthet används speciellt för politiska ändamål och att
politiker gärna drar nytta av den för att uppnå sina mål. Också Peterson och Petterson (2012:
61-64) menar att medierna utnyttjas av olika grupper och inte minst av de som har politisk makt
eller de som vill nå ut med sitt budskap (jmf senare i kapitlet till megafoneffekt eller
tystnadsspiral). Peterson och Petterson (2012: 63-64) konstaterar att politisk propaganda har
använts länge och används fortfarande i diktaturer. Det kan handla om lögner eller partiell
sanning och man försöker att ta eller behålla makten med hjälp av den. På senaste tiden har vi
fått inse att politisk propaganda är verklighet även i länder som betraktas demokratiska. Termen
”falska nyheter” har varit i flitigt bruk speciellt sedan presidentvalet i USA 2016 och lögner
eller partiella sanningar spreds ut i samband med folkomröstningen om Brexit sommaren 2016.
Det har också funnits oro för eller tvivel om att några stater har försökt eller vill försöka påverka
valresultat i andra länder enligt deras intressen. Denna oro var närvarande även i det franska
presidentvalet. Som till exempel Nieminen och Pantti (2012: 27) konstaterar har medierna en
stor roll i demokratins genomförande trots att de inte ensamma kan stå för demokratin och att
medierna kan användas antidemokratiskt av makteliten.

Förändringar i medielandskapet utmanar ständigt de traditionella medierna samt medie- och
pressetiken på många olika sätt. Ahlquist och Borglund (2017: 44, 64, 165) menar att pressetik
är en del av medieetiken som är ett brett begrepp. Medieetik innefattar alla typer av medier och
diskussioner om moraliska frågor som till exempel företagets sociala ansvar, förtroende eller
vad som kan publiceras. Pressetik, enligt Ahlquist och Borglunds (2017: 43) definition, handlar
om diverse moraliska och etiska frågor som är kopplade b.la. till journalistiken samt
journalisters och redaktioners arbete. Pressetiken sätter en bas och ett minimumkrav till
medieföretag som själv tillämpar reglerna i sin verksamhet. De här etiska reglerna är en
grundläggande rättighet för folket, journalister och medieföretag och den kan sätta mera regler
på de som arbetar med journalistik än lag och självreglering kräver. (Ahlquist & Borglund 2017:
130- 131, 162; för vidare diskussion se Nieminen & Pantti 2012: 33-38.) Etiken är alltså något
som förändras kontinuerligt och tillämpas enligt omständigheterna. Den betyder olika saker i
olika länder eftersom de etiska reglerna baserar sig på det kulturella arvet. (Ahlquist &
Borglund 2017: 160-163, 169; för vidare läsning se Nieminen & Pantti 2012: 130-134.) I
Finland är det till exempel Journalistförbund som definierar mediebranschens yrkesetik (se t.ex.
Nieminen & Pantti 2012: 36).
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2.3 Relationen mellan politik och medier
Presidentvalskampanjen i Frankrike under våren 2017 var händelserik och vissa
presidentkandidater fick ett skandalomsusat rykte, såsom Republikanernas presidentkandidat
François Fillon, som blev anklagad för ekonomiska brott. De nya vändningarna i
valkampanjerna skildrades flitigt i de franska medierna och detta syntes säkert även i det
finländska nyhetsutbudet. Nedan redogör jag för relationen mellan politik och medier samt hur
politiska skandaler förmedlas i medier.
Uimonen (2009: 247, 261-267) menar att den tredje och fjärde statsmakten kan ha ett
komplicerat förhållande när deras intressen går isär. Politiker och mediers representanter är
dock inte alltid på krigsstig när de vet att de kan ha nytta av varandra (Uimonen 2009: 261267; Seppänen & Väliverronen 2012: 185-187). Seppänen och Väliverronen (2012: 41) hävdar
att när det gäller politik, favoriserar medierna personfokusering och rapportering av starka
personligheter, men förenklar även sakfrågor, motsättningar och uttalanden. Väliverronen och
Kunelius (2009: 232) menar att journalismens förhållande till politiken beskrivs av tre punkter:
politik som slagfält mellan olika ideologier, val av tillvägagångssätt och maktspel.
Till exempel Uimonen (2009: 54-61) konstaterar att samhället har blivit ”medialiserat” vilket
betyder att nästan alla viktiga saker förmedlas i medierna och gärna i realtid. Ett stort
medieutbud har tillgång till vårt privatliv där medierna kan forma våra åsikter, uppfattningar,
insikter och vår världsbild (se också Nieminen & Pantti 2012: 15-16). Seppänen och
Väliverronen. (2012: 205-206) anser dock att mediernas makt inte har ökat märkvärdigt utan
att den här tanken baserar sig på ett mångsidigare och synligare medielandskap vilket utmanar
de centraliserade medierna. Seppänen och Väliverronen (2012: 40-43) beskriver begreppet
medialisering som mediernas ökade närvaro och betydelse i vardagen och samhället. Att
politiken är medialiserad innebär politikens personifiering samt att uppfattningar om politik och
politiker bildas mer och mer genom medierna och på mediernas villkor (Nieminen & Pantti
2012: 17). Politikens personifiering betyder att partiets ideologi inte räcker längre som sådan
utan politikerns personlighet och framtoning är minst lika viktiga (Nieminen & Pantti 2012: 17;
se också Seppänen och Väliverronen 2012: 41).

Nieminen och Pantti (2012: 15) tar även upp hur människor i de moderna västerländerna söker
något slags trygghet i medierna eftersom världen känns otrygg och osäker på grund av olika hot
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i samhällen. Medierna rapporterar givetvis om de här hoten och på det viset förstärker känslan
av otrygghet och osäkerhet fast vi i utvecklade västerländerna lever i tryggare och säkrare
samhällen än före. De här samhällena har beskrivits som ”rädslans och riskernas samhällen”.
(ibid.) Detta påstående är tankeväckande och får åtminstone mig att tänka på de otaliga hotande
rubrikerna som man ser dagligen i pressen och andra medier. Jag undrar hur nyttigt sådan
rapportering kombinerad med medialiseringen är i det långa loppet eftersom tron på framtiden
kan försvagas i och med de ständigt negativa nyheterna. Å andra sidan kan människor så
småningom vänja sig vid att läsa om hotbilder vilket leder till att innehållet i medier förlorar
något av sin vikt och detta marknadsknep lockar inte längre människor att köpa nyheten lika
ofta som tidigare.

2.4 Politiska skandaler
Thompson (2000: 13-24, refererad i Juntunen & Väliverronen 2011: 263) har delat in politiska
skandaler i tre grupper. De traditionella politiska skandalerna handlar om politikers maktbruk,
sexskandaler och ekonomiska skandaler. Det som är kännetecknande för skandaler, enligt
Thompson, är överskridande och (om)definiering av moraliska gränser samt reflektering av
symboliskt maktbruk. Medierna förverkligar sin uppgift som maktens granskare även genom
rapportering av skandaler (Juntunen & Väliverronen 2011: 262-265). Juntunen och
Väliverronen (2011: 262-265) konstaterar att skandaler har fått allt större betydelse i politiken
och journalistiken vilket som även har lett till ökat samarbete mellan medierna. Skandaler har
blivit vanligare till följd av internet men skandaler anses först vara viktiga när de traditionella
nyhetsmedierna rapporterar om dem. Även de traditionella medierna kan ha utmaningar
gällande gränser mellan det privata (nära sociala relationer och privatliv) och det offentliga
(gemensamma angelägenheter, såsom politik, kultur). Det inte är enbart medierna som
definierar vad som är offentligt respektive privat utan hela samhället deltar i denna diskussion
och omdefinierar kontinuerligt dessa begrepp. (Seppänen & Väliverronen 2012: 46- 49).
Medierna har länge låtit bli att rapportera om politikernas privatliv men situationen har
förändrats vilket som ibland har lett till oenigheter mellan politiker och medier (Juntunen &
Väliverronen 2011: 265-267). Medierna och journalisterna är dock inte en enhetlig grupp utan
det förekommer avvikande åsikter bland journalister om var gränsen mellan det privata och
offentliga egentligen går (Seppänen & Väliverronen 2012: 47). Juntunen och Väliverronen
(2011: 265- 267) påminner om att det privata och offentliga kan betyda olika saker i olika länder
och konstaterar även att i Finland har rapportering om skandaler gällande politikernas privatliv
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blivit vanligare under 2000-talet liksom i Frankrike. I Frankrike anser man dock att skandaler i
politikernas privatliv inte nödvändigtvis påverkar dennes pålitlighet i politiska sammanhang.
Vad som anses som privat eller offentligt har att göra med tabloidisering. Detta betyder att de
privata och offentliga sakerna eller underhållning och politik blandas ihop även i nyhetsmedier
och inte bara i sensationspressen. (Juntunen & Väliverronen 2011: 262- 265.) Enligt Juntunen
och Väliverronen (2011: 274- 275) motiverar medier deras rätt att rapportera om offentliga
personers privatliv med att säga att det är folkets rättighet att få veta om de som har makt.
Ahlquist och Borglund (2017: 112-113, 134) menar att människors rätt till privatliv är olik
beroende på personens roll i samhället. Politiker och andra personer i maktposition måste
acceptera att deras privatliv kan behandlas i medier, speciellt ifall nyheten har någon koppling
till maktutövningen eller allmänintresset.
Sensationer i medier kan ibland få enorma proportioner då alla medier koncentrerar sig på
samma nyhet och tävlar med varandra. Då alla medier fokuserar på samma sak kan andra
nyheter och enstaka röster drunkna och tolkningen som har förmedlats kan så småningom bli
den allmänna opinionen. Detta fenomen kallar Uimonen (2009: 63-68) för megafoneffekt vars
följder kan vara antingen positiva eller negativa. Därför bör journalister vara medvetna om sitt
ansvar så att de förmedlar korrekt information och inte skadar någon. (ibid) Noelle-Neumann
(refererad i Peterson och Petterson 2012: 81) kallar istället detta fenomen för tystnadsspiralen
då medier behandlar endast ett huvudämne i taget vilket då avspeglar sig i det rådande
opinionsklimatet i medierna. Hon menar att då får de möjligtvis även mer inflytande eftersom
olika synpunkter kanske inte ens får uppmärksamhet. I Hufvudstadsbladets rapportering var det
dock sannolikt inte enbart journalisterna som arbetar för tidningen i fråga som bestämde vilka
texter gällande det franska presidentvalet skulle publiceras utan det var troligen utifrån den
franska pressen och internationella nyhetsbyråer som journalisterna sökte efter nyheter om
presidentvalet.
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3. DET FRANSKA PRESIDENTVALET 2017
För att ge en bakgrund till presidentvalet 2017 redogörs i följande kapitel för det franska
styrelseskicket och dess lagstiftning, partifältet samt presidentvalets förlopp och innehåll.

3.1 Det franska styrelseskicket
Frankrikes nuvarande statsform är den sk. femte republiken som Charles de Gaulle grundade
1958. För honom var landets storhet, nationell enhetlighet och stark stat viktiga idéer. (Howarth
& Varouxakis 2014: 36-37.) Rötterna till presidentens nuvarande maktbefogenheter finns där.
(ibid). Det franska politiska systemet domineras fortfarande av idén om den starka staten
(Gunnarson 2015: 86). Landet är centralstyrt men det finns också lokalt och regionalt styre
(Bågenholm 2012: 110, 117; för vidare läsning, se Gunnarson 2015: 86-90). Landet är alltså en
enhetsstat (Denck & Anckar 2015: 28).
Frankrike har ett semipresidentiellt system sedan den femte republikens införande 1958
(Bågenholm 2012: 109). Ett semipresidentiellt system innebär att landet styrs av en direktvald
president och premiärminister som utses av presidenten (Bågenholm 2012: 109, 116, Denck &
Anckar 2015: 26). Den exekutiva makten är delad mellan presidenten och premiärministern
(Gunnarson 2015: 80). Den styrande makten delas mellan presidenten och regeringen medan
parlamentet förbehåller den lagstiftande makten (Bågenholm 2012: 110). Presidentens makt
blir större ifall regeringen har samma politiska linje som denne, medan i lägen då det finns en
sk. cohabitation, dvs. att presidenten och regeringen tillhör olika politiska partier, brukar
premiärministern och regeringens makt stärkas (Bågenholm 2012: 113-114).
Presidenten är statschef och chef för krigsmakten och väljs för fem år direkt av folket och får
omväljas direkt högst en gång (Bågenholm 2012: 114, 116). Presidentens maktbefogenheter är
mera omfattande i Frankrike än i andra demokratiska länder (se t.ex. Hannikainen 2017). För
de stora maktbefogenheters skull kallar fransmän presidenten för ”monarque républicain” (dvs.
”republikansk monark”; se t.ex. Vayssière 2017: 2, 3). Presidenten får bland annat välja
premiärminister, kräva ett referendum, proklamera en tillfällig nödförordning och har
bestämmanderätt över användning av kärnvapen. Presidenten har det främsta ansvaret för
utrikes- och försvarspolitik medan inrikespolitiken styrs i samarbete med premiärministern (Vie
publique 6.10.2017; Timonen 2017; Gerdfeldter 2017.) Presidenten bestämmer politikens
inriktning och mål (Gunnarson 2015: 82). Till presidentens maktbefogenheter tillhör dessutom
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bl.a. att utse regeringen, som dock måste ha parlamentets förtroende, upplösning av
nationalförsamlingen (men inte senaten) och utlysning av nyval samt utnämning av ämbetsmän
(Bågenholm 2012: 109, 110, 115). Presidenten antar även lagar med senaten och
nationalförsamlingen och har benådningsrätten (Bågenholm 2012: 111-113, 116). Presidenten
”vakar över författningens okränkbarhet och står för garant för det nationella oberoendet och
landets integritet” och är landets företrädare i internationella sammanhang (Bågenholm 2012:
115; se också Vayssière 2017: 3). För vidare läsning om presidentens maktbefogenheter, se
Gunnarson (2015: 80-82, 84).
För att ställa upp i presidentvalet behöver kandidaten stöd från minst 500 valda representanter
som vanligen är borgmästare (Bågenholm 2012: 114). I presidentval tillämpas majoritetsval
med två omgångar men den andra omgången ställs in om en av kandidaterna lyckas få över 50
% av rösterna redan i första omgången. Den andra omgången organiseras två veckor efter den
första med de två kandidaterna som fått flest röster. (Gunnarson 2015: 98-99.) Valsystemet har
lett till valsamarbete mellan partierna inför presidentvalets andra omgång. Även väljarna blir
påverkade av valsystemet: under första omgången uttrycker väljarna sitt stöd för en kandidat
eller protesterar mot ett parti medan i den andra omgången röstar man strategiskt. (Gunnarson
2015: 104.) Genom presidentval har folket möjlighet att uttrycka deras opinion om hurdan
politisk linje landet borde ha och presidentval betraktas på ett vis viktigare än valet för
nationalförsamlingen. Nationalförsamlingsval anses vara ett ställningstagande för eller emot
den nyvalda presidentens politik. (Bågenholm 2012: 114.)

3.2 Partifältet i Frankrike
I Frankrike har man ett flerpartisystem (Denck & Anckar 2015: 38). Gunnarson (2015: 77)
konstaterar att ”det franska politiska systemet [idag kännetecknas] av ökade spänningar mellan
den politiska eliten och medborgarna, och dessa uttrycks bland annat genom ökad misstro mot
de etablerade partierna, sjunkande valdeltagande och ett ökat stöd för det högerextrema partiet
Nationella fronten”. Hon skriver vidare att partifältet kännetecknas av ett ökande antal partier
som består numera av tre ideologiska grupperingar (Gunnarson 2015: 92, 97). Utöver den
traditionella högern och vänstern finns det ideologiska skillnader på immigration, lag och
ordning samt multikulturalism som är ofta kopplat till en EU-kritisk attityd (Bornschier 2008,
refererad i Gunnarson 2015: 97). Bågenholm (2012: 119) konstaterar att partisystemet är
fragmenterat i Frankrike men polarisering i ett borgerligt- och vänsterblock har förstärkts. I
Frankrike är partierna inte sammanhållna och förankrade (Bågenholm 2012: 114; se också
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Gunnarson 2015: 91). Utöver de här blocken har det samtidigt funnits starka mittenpartier.
Maktbalansen förändras jämt i partierna mellan olika grupperingar, utbrytningar och ny- eller
ombildningar och att de dessutom har en tendens att omgruppera sig efter varje val. (Gunnarson
2015: 91.) Enligt min uppfattning verkar dessutom namnbyten vara vanliga.
Nedan presenterar jag kort alla de partierna vars presidentkandidat hade tagit sig till den första
omgången. I tabell 1 listas partierna och kandidaterna efter första omgångens resultat.
Tabell 1. Partierna och presidentkandidaterna som tog sig till första omgången listade efter
denna omgångs resultat.
Parti

Presidentkandidat

Politisk läggning

En Marche!

Emmanuel Macron

mitten

Nationella fronten

Marine Le Pen

höger

Republikanerna

François Fillon

höger

La France Insoumise

Jean-Luc Mélenchon

vänster

Socialisterna

Benoît Hamon

vänster

Debout La France

Nicolas Dupont-Aignan

höger

Résistons!

Jean Lassalle

höger

Nouveau Parti

Philippe Poutou

vänster

François Asselineau

höger

Lutte Ouvrière

Nathalie Arthaud

vänster

Solidarité et Progrès

Jacques Cheminade

höger

Anticapitaliste
Union Populaire
Républicaine

Jag börjar presentationen med partier vars presidentkandidat var bland de populäraste och
presenterar sedan de små vänster- och högerpartierna. En Marche!-rörelsen (EM!) grundades
av den dåvarande finansministern Emmanuel Macron april 2016 för att förändra det politiska
fältet med att erbjuda alternativ till de stora etablerade partierna och för att stimulera dynamiken
kring centerpolitiken (Bréchon 2017c: 1). Macron var rörelsens presidentkandidat. Rörelsen
bytte senare namn till La République en marche! och blev ett parti (franceinfo c).
Nationella fronten (Front National, förkortning FN) bildades 1972 i syfte att ena den yttersta
högern men fick inte framgång (Bågenholm 2012: 119). Det högerextrema partiets grundare
Jean-Marie Le Pen var partiledaren fram till 2011 (Gunnarson 2015: 95). Partiet bytte namn till
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Rassemblement national i mars 2018 (se t.ex. Le Monde 12.3.2018). Partiet är känd för sin
negativa syn på invandrarpolitiken (Bågenholm 2012: 119-120). Partiet motsätter sig EU, är
starkt nationalistiskt och lockar väljare både från höger och vänster (Gunnarson 2015: 95).
Partiets presidentkandidat i valet 2017 var partiledaren Marine Le Pen.
Republikanerna (Les Républicains, LR) har sina rötter i UMP (Union pour un Mouvement
Populaire). UMP var bildad av flera olika borgerliga partier och var således fragmenterat
(Bågenholm 2012: 121). UMP bytte namn till Les Républicains i maj 2015 och är högerns
huvudparti (franceinfo d).
La France insoumise (LFI) är ett radikalt vänsterparti som grundades år 2016 för att stöda JeanLuc Mélenchon i presidentvalskampanjen. Mélenchon är partiets ledare. (Franceinfo b.)
Socialistpartiet (Parti Socialiste, PS) bildades 1969 och blev mera vänsterlutande än dess
föregångare men har under senaste åren blivit en aning mera högersinnat än tidigare.
Socialistpartiet kan beskrivas som ”en samlingsrörelse för olika socialistiska grupperingar”.
(Bågenholm 2012: 122.) Gunnarson (2015: 92) beskriver partiet som ”ett elitparti” som ”saknar
den organisatoriska bas och starka sociala förankring som kännetecknar de socialdemokratiska
partierna i de nordiska länderna”. Ideologiska skillnader och personliga rivaliteter är bakom
fraktionen inom partiet (Gunnarson 2015: 92-93).
I valkampanjen medverkade också små vänsterpartier. Nouveau parti anticapitaliste (NPA) hör
till extremvänstern och har mycket gemensamt med La France insoumise. Philippe Poutou
medverkar i partiets ledning och var partiets presidentkandidat (LCI.) Det vänsterextrema
partiet Lutte Ouvrière (LO) är inspirerat av Trotskij och har revolution som ideal (Gunnarson
2015: 93). Lutte Ouvrières presidentkandidat var Nathalie Arthaud.
Fyra små högerpartier deltog i valet. Debout La France är ett högerparti som leds av Nicolas
Dupont-Aignan. Partiet beskriver sig som gaullist och självständigt. (franceinfo a.) DupontAignan var partiets presidentkandidat. Jean Lassalle grundade partiet Résistons år 2016 och var
dess presidentkandidat. Han ville bland annat värna den franska landsbygden. (Le Monde
4.4.2017.) François Asselineau var presidentkandidat till Union populaire républicaine (UPR).
Partier är grundat 2007 och motsätter sig Frankrikes EU-medlemskap (Le Monde 18.3.2017).
Den nationalistiska Solidarité och progrès skickade till valet Jacques Cheminade. Han grundade
partiet 1996, inspirerad av den amerikanske politikern, Lyndon LaRouches, ideologi och åsikter
gällande till exempel konspirationer, homofobi och klimatskeptisism. (Le Monde 18.3.2017.)
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3.3 Presidentvalets förlopp och innehåll
Nedan följer ett sammandrag av valets förlopp som var mycket händelserik. Jag presenterar
närmare tre av de största presidentkandidaterna. Den första valomgången ägde rum den 23 april
2017. Ingen av kandidaterna fick över 50 % av rösterna vilket betydde att andra valomgång
skulle anordnas den 7 maj 2017. Kampen om presidentskap var väldigt hård mellan Macron,
Le Pen, Fillon och Mélenchon för att det inte fanns stora skillnader i popularitet mellan dem.
Det var Macron och Le Pen som fick flest röster och kom vidare med 24,01% respektive 21,3%
av rösterna. (Le Monde 24.4.2017.) Under kampanjen fick vi se allt från misslyckade försök att
bli kandidat till skandaler vilka som i vissa fall störde personliga politiska karriärer. Detta val
var historiskt också i den meningen att de traditionella stora partierna inte kom fram i valet för
första gången sedan 1958 (se t.ex. Keskipohjanmaa 8.5.2017).
I Frankrike är politiken starkt fördelad i vänstern och högern men det finns flera små och stora
partier i båda falangerna. Både högern och vänstern organiserade varsitt primärval, högern
redan i november 2016 och vänstern i januari 2017. Även primärvalen var uppdelade i två
omgångar. I högerns primärval deltog partier både från höger och center. Där gick Fillon och
Juppé vidare till andra omgången som Fillon sedan segrade. I vänsterns primärval var det
Hamon och Valls som gick vidare men det var Hamon som blev vald till slut. (Linderborg &
Gerdfeldter 2017.)
Sammanlagt fick elva kandidater delta i den första valomgången. För att få delta i presidentvalet
krävs det bland annat att man måste vara över 18 år, fransk medborgare och inskriven på en
röstlängd i Frankrike. Det krävs dessutom minst 500 parrainages, namnunderskrifter, från
folkvalda politiker. (se t.ex. Gerdfeldter 2017; Le Monde 18.3.2017.) Kandidaterna var följande
(i alfabetisk ordning enligt efternamn): Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques
Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le
Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon och Philippe Poutou. (Le Monde 18.3.2017; Vie
publique 20.3.2017.)
François Fillon hade hög popularitet innan han blev indragen i diverse skandaler. Han vann
konservativas primärval och tippades vara näste president. (Aamulehti 14.4.2017). Han blev
dock åtalad för korruption eftersom han hade anställt sina familjemedlemmar. Detta är inte
olagligt i Frankrike men Fillon misstänktes för haft betalat hundratusentals euro för sin hustru
som inte hade arbetat för pengarna. (Kaleva 15.3.2017.) Denna skandal fick som namn
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Penelopegate efter hustrun (Hufvudstadsbladet 25.3.2017). Denna skandal förblev inte den
enda för Fillon misstänktes även för haft mottagit två skräddarsydda kostymer som var värda
130 000 euro (Kaleva 15.3.2017).
Marine Le Pen förekom i många rubriker under valkampanjen. Hon hade försökt göra det
högerextrema partiet mera salongsfähigt genom att ta partiboken från sin far som hade grundat
partiet och ta avstånd från antisemitistiska uttalanden och personer som hade varit med i partiet.
Hon förstörde dock sitt genomförda arbete genom att hamna i rubriker när hon påstod att
Frankrike inte var skyldig till fraktning av 13 000 judar till koncentrationsläger under andra
världskriget. (se t.ex. Petäistö 2017: 172.) Hennes far Jean-Marie Le Pen kom också upp i
samband med Marine Le Pens kampanj med sina rasistiska uttalanden (se t.ex.
Hufvudstadsbladet 21.3.2017). Även hennes resa till Ryssland i mars 2017 väckte uppståndelse
för hon träffade ryska presidenten samt andra ryska politiker under sin resa (Helsingin Sanomat
25.3.2017).
I början ansågs Macron inte vara en seriös kandidat men under kampanjen blev han allt eftersom
mera populär. Kampanjen gick alltså relativt bra men inte ens han kom undan skandaler: I
februari 2017 väckte hans kommentarer i två olika intervjuer uppståndelse då man ansåg att han
tog deltagare i Manif pour tous (en reaktionärt katolskt rörelse) i försvar och andra gången då
han kritiserade kolonialismen (se t.ex. L’Hénoret 2017). Macrons trendiga och ungdomliga fru
Brigitte väckte mycket uppmärksamhet och intresse på grund av deras åldersskillnad och sättet
hur deras förhållande hade börjat. Brigitte Macron är nämligen 25 år äldre än sin make och de
blev bekanta med varandra genom skolans teaterklubb som läraren Brigitte drev utanför skoltid
och där den tonårige Emmanuel var med. (se t.ex. Petäistö 2017.) Trots att man har relativt
liberal syn på privata kärleksaffärer i Frankrike har deras förhållande fått både negativ och
positiv uppmärksamhet (se t.ex. Hämeen Sanomat 18.5.2017). Valkampanjen fick ett
spännande slut eftersom Macrons kampanjrörelse blev hackad: Mycket information, bland
annat dokument och e-postmeddelanden spreds via internet två kvällar före valdagen i maj. I
Frankrike är det nämligen olagligt att driva kampanj dagen före valet. Bland den läckta
informationen fanns även falsk och förfalskad information men Macrons kampanjteam hann
skicka ut ett uttalande om it-läckan just före kampanjtiden tog slut vid midnatt. (se t.ex.
Karjalainen, 7.5.2017.)
De ovannämnda händelserna och diskussionsämnena var de mest dominerande under
kampanjen. Andra kandidater, som Mélenchon eller Hamon var inte objekt för stora skandaler
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eller rubriker. Hamon fick mest uppmärksamhet för sin storseger i vänsterns primärval men
genomgick svåra tider med Partie Socialiste på grund av låg popularitet. Mélenchon fick mera
uppmärksamhet i medierna och rönte tillslutning efter lyckade valdebatter men syntes annars
ganska lite i de finländska medierna. Han skapade inte heller många stora rubriker under
valkampanjen.
Begreppen globalisering och populism upprepades i rapporteringen av den franska
presidentvalskampanjen i och med att Marine Le Pen och Jean-Luc Mélenchon kallades för
populister (se t.ex. kapitel 5.5) och att globalisering var en av valfrågorna (se kapitel 5.7).
Seppänen & Väliverronen (2012: 76) menar att globaliseringens utvecklingslinjer inte är nya
men de har numera blivit starkare och är bara en del av moderniseringen. Att de traditionella
gränserna mellan nationalstaterna har blivit mindre skarpa, att det har grundats gemensamma
organisationer för staterna, som till exempel EU eller Nato, och att den övernationella
regleringen har ersatt den politiska regleringen i nationalstaten, kallas för globalisering. Detta
innebär även utsuddande av ekonomiska, politiska och kulturella gränser. (Seppänen &
Väliverronen 2012: 75.) Seppänen och Väliverronen (2012: 76) syftar på Kosonen (2000) när
de skiljer tre perspektiv på globaliseringen. Den konservativa tolkningen påstår att
globaliseringens betydelse är mindre än man antar och att nationalstater fortfarande faktiskt har
mycket betydelse, en tolkning som Seppänen och Väliverronen (2012: 76) stöder. Den liberala
synen framhäver globaliseringens goda sidor, som till exempel hävningen av onödig reglering.
Den kritiska synen lägger fokus på de hot som globaliseringen innebär, som till exempel ökad
samhällelig ojämlikhet och ökad makt för storföretag, banker och andra finanskonglomerat.
Med populism syftar man på ”en rörelse som bygger på utbredd politisk missnöjesopinion
(SAOL 2015) och som säger sig företräda folkets intressen gentemot eliten (SO 2009). Att
motsätta eliten och ”vanligt” folk är en grundläggande idé i populismen.
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4. MATERIAL OCH METOD
I detta kapitel presenterar jag först det samlade materialet och sedan metoden. Kapitlet inleds
med information om det insamlade materialet och om Hufvudstadsbladet. Sedan presenteras de
förekommande texttyperna samt antalet texter. Metodbeskrivningen innehåller en kort
presentation av materialbaserad analys, kvalitativ forskning, kvalitativ innehållsanalys som
metod och hur jag i praktiken har utfört analysen.
Materialet består av texter som publicerades i Hufvudstadsbladet 1.1.2017- 7.5.2017. Bilder,
bildtexter eller insändare har inte tagits med. I materialet ingår sammanlagt 136 texter bestående
av texttyperna notis, nyhetsartikel, reportage, krönika, ledare och personporträtt (se vidare
nedan). Orsaken till varför den valda tidsperioden omfattar drygt fyra månader är att
valkampanjer i allmänhet börjar synas i medier relativt tidigt enligt min uppfattning, och jag
ville få en omfattande bild av Hufvudstadsbladets rapportering om det franska presidentvalet.
Redan i januari 2017 behandlades det franska presidentvalet i 11 texter trots att första
valomgången ägde rum först 23.4.2017 och den andra 7.5.2017.

Jag valde att granska Hufvudstadsbladet eftersom den har den största upplagan av de
svenskspråkiga dagstidningarna som kommer ut i Finland. Tidningen ägs av KSF Media och är
grundad år 1864. (Hufvudstadsbladet 2018.) Dess linje är obundet liberalt borgerlig (ibid).
Ordet obunden definieras i Svensk Ordbok (SO, 2009) som något ”som har obegränsad
handlingsfrihet särsk. betr. (känslomässig) relation till andra människor el. idéer”. Liberalism
är enligt Svenska Akademiens Ordlista (2015) definition ”en politisk åskådning som hävdar
principer om medborgares jämställdhet och handlingsfrihet” och enligt SO ”en politisk åskådning som slår vakt om såväl den enskildes som den privata företagsamhetens frihet men
ändå accepterar statliga ingrepp för att säkra medborgarnas välfärd”. En av definitionerna som
SO (2009) ger av ordet borgerlig lyder: ”som huvudsakligen bygger sin politik på marknadsekonomiska värderingar men normalt ändå (i varierande utsträckning) accepterar samhällsingripanden för att trygga välfärd, sysselsättning o.d. (…)”.
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4.1 Material
4.1.1Texttyper
Nedan beskriver jag de olika texttyperna som förekommer i materialet. Beskrivningen har gjorts
med hjälp av Mediekompass (2013), Piste (2008) och Haapala, Hellström et al. (2010).
Dessutom finns det en text som går under kategorin ”Annat” (en korrigering). Denna text har
jag inte kategoriserat enligt de följande texttyperna eftersom den inte passar in i
beskrivningarna. Jag har noterat att termerna texttyp och textslag används synonymt i
källtexterna men jag har valt att konsekvent använda ordet texttyp eftersom det verkar användas
oftare i olika källor.
Att avgöra till vilken texttyp en text tillhör kan vara komplicerat och kräva mycket analys
eftersom olika texttyper kan ha liknande drag sinsemellan. Det verkar dessutom råda olika
åsikter om intervju är en texttyp eller bara en metod och därför bestämde jag mig för att inte
kategorisera texter som intervjuer. De texterna som kunde ha kategoriserats som intervjuer
kategoriserade jag istället som nyhetsartiklar eftersom journalisten hade använt intervjuer
närmast som metod att skaffa mer information om ett aktuellt ämne. Jag kategoriserade dock
två texter som personporträtt eftersom journalisten hade byggt texten på en intervju av en person
och texten handlade mestadels om personens liv och erfarenheter. Att avgöra om en text är en
nyhetsartikel eller ett reportage ibland krävde mera eftertanke eftersom de kan ha liknande drag
och det finns inte heller några definitiva ”mått” som man kunde använda som hjälpmedel.
Nyhetsartiklarnas längd kan variera mycket allt under 10 meningar till en hel sida och några
kan vara skrivna på ett beskrivande sätt som ger läsaren känslan av att journalisten befinner sig
på händelseplatsen. Denna slags beskrivning brukar används dock i mindre skala i
nyhetsartiklar än i reportage. Reportage beskrivs i de källor som jag använt som ”längre text”
men man kan fråga sig vad en ”längre text” egentligen betyder. Nyhetsartiklarna borde
dessutom vara objektiva eller neutrala till skillnad från reportage men ibland kan journalistens
åsikter eller synvinklar synas om man bara läser texten noggrant. Nieminen och Pantti (2012:
133) anser dock att objektivitet är omöjligt att uppnå eftersom redaktörerna påverkas av sin
bakgrund, ställning i samhället och sina personliga åsikter. De menar även att strävan efter
objektivitet är ett hinder för journalistikens vakthundsfunktion samt kritiskt tänkande och i
stället för formell objektivitet borde redaktörerna öppet redovisa sina utgångspunkter. På detta
sätt kan läsaren utvärdera texten kritiskt.
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Nedan presenterar jag de karaktäriserande dragen för texttyperna i tabellform (tabell 2). Med
”de journalistiska frågorna” syftar man på frågorna vad, när, vem, varför och hur.
Tabell 2. Beskrivning av de olika texttyperna som förekommer i materialet (efter Mediekompass
2013; Piste 2008; Haapala, Hellström et al. 2010; Haapala m.fl. 2010).
nyhets-

notis

reportage

krönika

ledare

artikel
längd

porträtt

Varierande

Kort

Neutral

Neutral

Typiskt
lång
Åsikter,
beskrivningar av
människor
och
känslor.
Språket
friare än
t.ex.
i
nyhetsartiklar.
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humoristisk
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Texten får
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Informativ. Informativ. Beskriver
Handlar om
tema
Den
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viktigaste
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redogör för
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och
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4.1.2 Antalet texter
I materialet finns det texter som är publicerade på nyhetssidorna, första sidan, på sportsidorna,
på tv- sidorna eller på spalten ”Andras röster” där Hufvudstadsbladet tar upp korta citat från
andra tidningar. Det fanns flest nyhetsartiklar i materialet. De två valomgångarna ordnades
23.4.2017 och 7.5.2017 vilket framgick i det ökade antalet publicerade texter under dessa
månader.
Antalet texter och textslag förtydligas med hjälp av diagram 1 och diagram 2 nedan. Det är
dock viktigt att notera att under majmånaden är bara texter publicerade mellan 1.5 -7.5.2017
medtagna i undersökningen1.

Totalt antal texter månadsvis
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
januari

februari

Totalt antal texter månadsvis
mars
april

Diagram 1. Totalt antal texter månadsvis

1

Den andra valomgången ordnades 7.5.2017.

maj 1.5-7.5
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Fördelning av texttyper månadsvis
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
januari

februari

mars

april

maj 1.5- 7.5

nyhetsartikel

notis

ledare

krönika

reportage

personporträtt

första sidan

tv-sidan

Andras röster

annat

Diagram 2. Fördelning av texttyper månadsvis
I januari publicerades det sammanlagt 11 texter varav fem nyhetsartiklar, två ledare och två
krönikor. Det fanns ytterligare en text på tv-sidorna och en text på första sidan. I februari
behandlade sju texter det franska presidentvalet varav fyra var nyhetsartiklar, en krönika, ett
reportage och ett citat på spalten ”Andras röster”. I mars publicerades det sammanlagt 21 texter
varav åtta nyhetsartiklar, två ledare, sex krönikor, två reportage och ett personporträtt.
Dessutom fanns det en text på tv-sidorna och en text på första sidan. I april syntes den närmande
valdagen i antalet publicerade texter. Då handlade det sammanlagt 42 texter om det franska
presidentvalet varav 15 nyhetsartiklar, två ledare, fem krönikor, en notis, ett reportage, åtta
”Andras röster” och ett personporträtt. Fem texter fanns på första sidan, tre på tv-sidorna och
en text går under kategorin ”Annat”. Under den första veckan av majmånaden (1-7.5) fram till
den andra valomgången publicerades det 22 texter varav 12 nyhetsartiklar, en ledare, 4
krönikor, ett reportage. På tv- sidorna fanns 3 texter och på första sidan en text.

4.2 Analysmetod
Som metod använder jag mig av materialbaserad kvalitativ innehållsanalys. Materialbaserad
analys kan även kallas induktiv analys. Tuomi och Sarajärvi (2009: 95) anser dock att begreppet
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materialbaserad analys som Eskola (2001; 2007; refererad i Tuomi & Sarajärvi 2009: 95) har
använt passar bättre för beskrivning av analys än begreppet induktiv. Syftet med
materialbaserad analys är att skapa en teoretisk helhet som är baserad på materialet utan att ha
färdiga analysenheter på förhand (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95). Forskaren kan inte ha
förhandsantaganden eller definitioner som hjälp i analysen. Alla påverkas dock av sina
erfarenheter men de här förhandsantagandena får inte ha inverkan på tolkningar. (se t.ex. Eskola
& Suoranta 2008: 19-20.) Tanken att analysen kan vara helt materialbaserad utsätts för kritik
bland annat av Tuomi och Sarajärvi (2009: 96) som menar att det är svårt att genomföra
materialbaserad analys eftersom man anser att det inte finns helt objektiva iakttagelser. Det är
till exempel de använda begreppen, forskningsfrågan och metoden som påverkar resultatet. Det
är viktigt att forskaren kontrollerar att analysen verkligen är materialbaserad och inte färgad av
fördomar. Bergström (2017: 37) sammanfattar enligt följande hur läsaren påverkas av sina
förhandsantaganden: ”Vi ser inte på saker och ting som de är utan vi ser dem som vi är.” Fast
materialbaserad analys har kritiserats har jag bestämt för mig att använda mig av den i
undersökningen eftersom undersökningen inte vilar på färdiga vetenskapliga teorier.
Syftet med den kvalitativa forskningen, som Tuomi och Sarajärvi (2009: 85) anger, är bl. a. att
förstå, beskriva eller skapa en teoretisk tolkning om en företeelse eller en händelse utan att
sträva efter statistiska generaliseringar. Den används för att generera ny information genom att
analysera materialet så att det blir klart och kärnfullt utan att förlora väsentlig information
(Eskola & Suoranta 2008: 137). Kvalitativ analys kompletteras i min undersökning av
kvantitativa drag för att möjliggöra en mångsidig analys. Med kvantitativa drag menar jag
räknande och analys av antalet texter samt antalet benämningar av varje presidentvalskandidat.
Att använda sig av kvalitativ innehållsanalys utesluter inte möjligheten att ta i beaktande
kvantiteter i analysen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 65, 120; Nilsson 2010: 127; Eskola & Suoranta
2008: 13).
Innehållsanalys är en typ av textanalys som passar till analys av stora mängder (ostrukturerat)
material (Tuomi och Sarajärvi 2009: 103-104; Schreier 2012: 4, 63, 81). Tuomi och Sarajärvi
(2009: 47, 104) beskriver kortfattat innehållsanalysens syfte som ”granskning av
kommunikation som bilden av verkligheten” (min översättning) och sökande efter betydelser i
texten. Schreier (2012:1) definierar kvalitativ innehållsanalys (qualitative content analysis) på
följande sätt: ”QCA is a method for systematically describing the meaning of qualitative
material. It is done by classifying material as instances of the categories of a coding frame.”
Det granskade fenomenet och materialet ska beskrivas och sammanfattas på ett tydligt sätt för
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att öka informationsvärde utan att förlora viktig information (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108).
Kodschema har en central roll i innehållsanalysen eftersom det möjliggör att systematiskt
redogöra för de viktigaste aspekterna i undersökningens material. Därmed ”försvinner” de
irrelevanta aspekterna i undersökningen. (Schreier 2012: 58, 61-62) Kodschemat består av
huvudkategorier (main categories/ dimensions), som svarar på forskningsfrågan och är därmed
de viktigaste aspekterna i materialet, och underkategorier (subcategories) som ger svar på vad
det sägs om huvudkategorierna. Antalet huvud- och underkategorier beror på forskningsfrågan.
(Schreier 2012: 59-61) Schreier (2012: 87) menar att helt materialbaserade kodscheman inte är
vanliga eftersom redan forskningsfrågan styr vilka aspekter granskas och anses som relevanta
(Schreier 2012: 3-4, 87; jfr Tuomi & Sarajärvi 2009: 96).
Tuomi och Sarajärvi (2009: 91) konstaterar att det finns flera olika beskrivningar om hur
analysen går till när man analyserar med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Jag använder som
modell Miles och Hubermans (1994; refererad i Tuomi & Sarajärvi 2009: 101, 108-113) förslag
på analysmodell samt Schreiers (2012) instruktioner som liknar varandra. Den förstnämnda
modellen har sammanfattats i tre punkter: reduktion, gruppering och abstrahering av materialet.
I reduktion sammanfattar man det viktigaste i materialet, till exempel uttryck som ger svar till
forskningsfrågor. Sedan grupperar man de framplockade uttrycken enligt deras likhet. Efter
grupperingen abstraherar man materialet. Då försöker man skapa teoretiska begrepp på basis
av det insamlade materialet vilka som är baserade på de ursprungliga uttrycken. Efter de här
stegen dras slutsatser som är baserade på de här grupperna. Forskaren måste vara noggrann med
att verkligen dra slutsatser och inte bara presentera det organiserade materialet som
undersöknings resultat (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103). Det som Miles och Huberman (1994;
refererad i Tuomi & Sarajärvi 2009: 101, 108-113) kallar gruppering, kallas i Schreiers (2012:
6) instruktioner för byggande av ett kodschema. Hon (ibid.) tillägger även följande steg:
uppdelning av materialet i kodningsenheter, testning av kodschemat, evaluering och
modifiering av kodschemat, primär analys (main analysis) och presentation av resultat.
Jag började med att plocka och skriva ut de relevanta fraserna till ett separat dokument
(reduktion). Efter det letade jag efter likheter i de framplockade fraserna och grupperade dem.
Då formulerade jag om fraserna enligt mina egna ord och kom på namn på huvud- och
underkategorier (gruppering/ byggande av ett kodschema). Jag evaluerade kodschemat efter
några dagar för att se om jag fortfarande skulle ha grupperat de framplockade uttrycken på
samma sätt som tidigare och modifierade kodschemat enligt behov. Efter det analyserade jag
materialet med hjälp av kodschemat (abstrahering) och presenterade resultaten.
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5. RESULTAT OCH DISKUSSION
I detta kapitel redogör jag för undersökningens resultat och knyter ihop dem med andra studier.
Jag redogör noggrant för vad som har sagts om presidentkandidaterna och temana under
kampanjtiden i Hufvudstadsbladet. Förkortningen Hbl syftar på tidningen Hufvudstadsbladet.
Syftet var att undersöka vilka teman förekommer i texterna under valkampanjen fram till den
andra valomgången samt vilka presidentvalskandidater har presenterats och vad det har skrivits
om dem. Syftet var att granska de förekommande teman och åsikter i texterna och inte vem som
har skrivit texten eller uttryckt sin åsikt. Jag kunde skapa två huvudkategorier (Presidentvalet
och Presidentkandidaterna) och totalt 27 underkategorier baserat på materialet. Enligt mig är
det omöjligt att strikt skilja de här kategorierna men jag har gjort delningen enligt kategorins
huvudtema. Nedan en lista över kategorierna:
Underkategorier under huvudkategorin Presidentvalet:
5.1 Allmän information om presidentvalet och −posten
5.2 Primärval
5.3 Presidentvalets betydelse och följder
5.7 Valfrågor
5.8 Skandaler och negativ publicitet
5.14.1 Terrorism och hotet av terrorism
5.15 Röstande
5.16 Valresultat
Underkategorier under huvudkategorin Presidentkandidaterna:
5.4 Om presidentkandidater och deras bakgrund
5.5 Beskrivningar om presidentkandidater, deras åsikter och politiska linje
5.6 Presidentkandidaters partier
5.9 Valprogram och vallöften
5.10 Presidentkandidater i sin kampanj och deras strategi
5.10.1 Om presidentkandidaternas kampanjstab
5.10.2 Samarbete mellan presidentkandidaterna
5.10.3 Presidentkandidaterna om sig själva
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5.10.4 Presidentkandidaternas åsikter om sina motkandidater
5.11 Valmöten och debatter
5.12 Analys och jämförelse av presidentkandidater
5.12.1 Åsikter om presidentkandidaternas duglighet till presidentposten
5.12.2 Jämförelse av presidentkandidater
5.12.3 Jämförelse av presidentkandidater med politiker i andra länder
5.13 Opinionsmätningar och popularitet
5.13.1 Presidentkandidaters väljare och orsaker till popularitet
5.13.2 Utländska politikers stöd till presidentkandidater och internationella möten
5.13.3 Kritik mot presidentkandidater och orsaker till impopularitet
5.14 Utmaningar och krav på presidenten

5.1 Allmän information om presidentvalet och -posten
Innehållet i den här kategorin kan sammanfattas i fyra punkter:
o
o
o
o

tidpunkt och omständigheterna
presidentkandidaterna
lagstiftning och presidentens maktbefogenheter
presidentvalet var ett personval

Genom att läsa Hufvudstadsbladet fick man veta datumen när valomgångarna skulle hållas (23
april och 7 maj 2017) och att den andra omgången skulle ordnas mellan två främsta
presidentkandidater om ingen av de 11 kandidaterna skulle få mer än 50 % av rösterna redan i
första omgången (”Radikal islamism största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4,
nyhetsartikel). I samband med första valomgången redogjorde man för öppettiderna på
vallokalerna och den andra valdagen berättade man klockslaget då man borde veta vem som
skulle bli landets nästa president (se t.ex. Alla håller andan inför valet i dag, 23.4, nyhetsartikel):
Klockan 20 lokal tid på söndagskvällen lär beskedet komma i fransk tv om det blir
Emmanuel Macron eller Marine Le Pen som ska husera i Élyséepalatset under de
kommande fem åren (Het strejksommar väntar i Frankrike, 7.5, nyhetsartikel).

Valet utspelade sig under det förlängda undantagstillståndet (Luttrat Paris biter ihop över
terrorn, 22.4, nyhetsartikel). Man införde undantagstillståndet efter terroristattackerna i Paris
november 2015 för att utöka myndigheternas möjligheter att avvärja terrorattentat och man var
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tvungen att förlänga det flera gånger (se t.ex. SVT Nyheter 1.11.2017). I tidningen fick man
även information om den franska lagen gällande presidentvalskampanjen: ”I Frankrike är det
ett brott att föra kampanj dagen före ett val. Det ska vara en tid för eftertanke” (Macrons läger
rasar efter massiv hackerattack, 7.5, nyhetsartikel). Läsaren informerades också om några av
franska presidentens maktbefogenheter:
Presidenten väljer själv premiärminister, kan utlysa nyval och folkomröstningar och även
styra direkt genom dekret ”om nationen står under hot”. Parlamentet kan dock avsätta
regeringar, vilket gör att premiärministern oftast kommer från det parti som har starkast
stöd i parlamentet, där de 577 ledamöterna väljs i två valomgångar i juni. (”Radikal
islamism största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel.)

Det togs även upp att presidentvalet i Frankrike är till stor del ett personval liksom i andra länder
(I Tyskland är den traditionella högern och vänstern ohotad, 26.4, nyhetsartikel).
Jag anser att rapportering om allmänna saker om presidentvalet var tillräckligt omfattande. Man
fick veta när valet skulle hållas, hur många presidentkandidater det fanns och vad det står i
lagen om kampanjtiden och valomgångar. Genom att ta upp några viktiga maktbefogenheter
som presidenten har i Frankrike, klargjorde Hbl för en finländsk läsare hur viktigt det franska
presidentvalet var, eftersom presidenten har mer makt än motsvarande kollega i Finland, och
dessutom leder ett land som har politisk och ekonomisk bestämmanderätt i Europa och i
världen. Det som jag dock saknande i Hbl:s rapportering var en mer omfattande och enhetlig
namnlista av presidentkandidaterna utöver det totala antalet. Jag som läsare skulle ha velat veta
namnet på alla kandidaterna. Det fattades helt benämningar på tre av presidentkandidaterna:
François Asselineau, Jacques Cheminade och Jean Lassalle. De här tre kandidaterna
representerade extremhögern och hade bara ett litet stöd. Å andra sidan fick de andra ”små”
vänsterkandidaterna inte heller mycket uppmärksamhet i tidningen. Det är möjligt att man i
Finland inte skrev om dem eftersom de små kandidaterna troligen inte fick mycket
mediesynlighet i Frankrike heller. I samband med namnlistan skulle det ha varit bra att ha
namnet på partiet som presidentkandidaterna presenterade i valet. Mera om information om
partier förmedlad i Hbl under kategorin 5.6 Presidentkandidaters partier.

5.2 Primärval
Innehållet i den här kategorin kan sammanfattas enligt följande:
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o
o
o
o
o
o
o
o

socialisterna
republikanerna
kandidater
tidpunkt
händelseförlopp och resultat
vinnare och förlorare
orsaker till seger eller förlust
socialisternas primärvaldeltagande

I samband med rapportering om vänsterns och högerns primärval presenterades några av
partiernas presidentkandidater i vissa fall noggrant, men de här presentationerna om
primärvalskandidaterna har jag inte tagit med i undersökningen eftersom fokus ligger på de
politiker som var officiella presidentkandidater. Primärvalet, dess gång och resultat samt
partiernas förslag på presidentkandidat har däremot tagits i beaktande i resultaten eftersom jag
anser att de här valen var en viktig del av kampanjen. Enligt mig var de här valen en upptakt på
den händelserika och överraskande valkampanjen eftersom valresultat i båda primärvalen var
oväntade då förhandsfavoriterna vidkände förkrossande nederlag.
I Hufvudstadsbladet gick det att läsa om socialisternas och republikanernas primärval. Sju
kandidater var med i var primärval men Hufvudstadsbladet presenterade endast tre av
socialisternas kandidater och två av republikanernas kandidater (för vidare läsning om
primärvalskandidaterna se t.ex. L’express, a,b). Jag anser dock att en noggrannare granskning
av primärvalskandidaterna inte ens skulle ha behövts eftersom det vore ha varit onödigt för en
finländsk läsare. Det som inte framkom i Hufvudstadsbladet var att i vänsterns primärval deltog
också andra vänsterpartier medan i högerns primärval hörde endast en kandidat till ett annat
parti än Republikanerna (se t.ex. Le Monde 15.12.2016 & BFMTV 22.9.2016).
Hufvudstadsbladets läsare blev informerade av båda primärvalen speciellt i artiklarna Laddad
fransk valupptakt (31.1, ledare) och Frankrikes socialister går till vårens presidentval med
radikal vänsterman (6.2, reportage). Informationen i den här kategorin om de här primärvalen
bygger mestadels på de här artiklarna. I socialisternas primärval i januari 2017 var Manuel Valls
och Arnaud Montebourg storfavoriterna och varandras seriösa motståndare. Orsaken till Valls
förlust var antagligen hans ämbete som den impopulära Hollandes premiärminister medan
orsaken bakom Montebourgs valnederlag inte angavs i Hufvudstadsbladet. Den sittande
presidenten François Hollande ansågs vara förloraren i hela valet eftersom han inte ens ställde
upp efter att Valls hade övertygat honom att avstå från att kandidera. Till slut var det
överraskande nog Benoît Hamon som vann primärvalet med sina nya idéer och skapande av
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framtidstro. Valdeltagandet i socialisternas primärval var trögt vilket kanske speglade
socialistpartiernas minskade popularitet i hela Europa (se t.ex. Göteborgs-Posten 27.5.2018).
Alain Juppé var Republikanernas storfavorit före primärvalet i november 2016 och han ansågs
redan som näste president. Rouban (2016: 2-3) visade att i opinionsundersökningar gjorda
under första halvan av 2016, ville ca 22 % av de fransmännen som redan var säkra av sitt val,
att ha Juppé som president. Fillons rykte som ”Den ärlige kandidaten” kombinerat med ett
splittrat socialistparti på andra sidan det politiska fältet hjälpte honom till en storseger och Juppé
fick glömma sina drömmar om presidentskap:
Det såg ut att bli en enkel match. Epitetet ”Den ärlige kandidaten” hjälpte Francois Fillon
till en promenadseger i högerpartiet Republikanernas primärval i höstas. Med ett splittrat
socialistparti på andra sidan den politiska mittlinjen tycktes fältet fritt för den tidigare
premiärministern inför presidentvalet senare i vår. (Le Pen och Macron vädrar morgonluft,
5.2, nyhetsartikel.)

5.3 Presidentvalets betydelse och följder
I den här kategorin finns texter med information om
o valets betydelse och vad som var speciellt med det här presidentvalet
o orosmoment i valkampanjen
o spekulationer om följder av Le Pen, Macron, Mélenchon eller Fillons valseger.
Det franska valet ansågs vara viktigt, kritiskt och intressant för presidentens stora
maktbefogenheters skull. Valet och valkampanjen kallades även nagelbitare (Professor:
Trumps metoder kan fresta Sannfinländska politiker, 31.1, nyhetsartikel), laddad, thriller, full
av överraskningar (Laddad fransk valupptakt, 31.1, ledare), livlig (Finland rosas i den franska
valkampanjen – igen, 4.4, nyhetsartikel), oroande, utmanande, en prövning och en rysare
(Upplagt för fransk rysare, 21.4, ledare). Valet väckte mycket diskussion och passion och
beskrevs med ord som ”[s]ällan har ett franskt val varit så ödesmättat som i år” (Het
strejksommar väntar i Frankrike, 7.5, nyhetsartikel). Tidningen rapporterade om det oroande
spända läget som man befarade leda till våldsamheter (Djup ilska gror bland Frankrikes
fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Hufvudstadsbladet rapporterade att presidentvalet inte ansågs
vara endast ett val för att välja ny president utan även som en fråga av globalisering,
främlingsfientlighet, klasskillnader och en folkomröstning om det franska EU-medlemskapet
samt självständigheten på grund av Le Pens vilja att lämna EU:n och euron. Valet var inte heller
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likt tidigare val: I första omgången var de fyra kandidaterna i topp oerhört jämnstarka, men det
ovanligt nog var inte den sittande presidenten med i denna kamp. Det var ovanligt att ingen av
kandidaterna stödde president Hollandes program. (Väntade ledare i spänt val, 24.4,
nyhetsartikel.) En opinionsundersökning gjord av Ifop (16.4.2017) i slutändan av Hollandes
presidentperiod visade att endast 22 % av fransmännen stödde honom. Hollande var den mest
impopulära presidenten under femte republiken (ibid.).

Med beaktande av Hollandes

impopularitet var det säkert ett självklart val för presidentkandidaterna att inte visa sig som
Hollande- sympatisör för att inte skrämma bort väljare.
I tidningen skrev man att detta val än en gång var ett val ”för eller emot Le Pen” (Att rösta rätt,
7.5, krönika) med ” den starkaste strålkastaren riktad mot Marine Le Pen” (Demokrati i en ny
fas, 26.3, krönika). Med detta syftade Hbl på presidentvalet 2002 då Jean-Marie Le Pen
lyckades ta sig till andra omgången men förlorade kampen till Jacques Chirac (se t.ex. Ministère
de l’Interieur a). För att ta reda på hur mycket synlighet varje presidentvalskandidat fick i
Hufvudstadsbladet, och om Marine Le Pen var den mest uppmärksammade presidentkandidaten
i tidningen, räknade jag antalet texter där namnet eller någon annan titel på
presidentvalskandidaterna nämndes minst en gång. Kriteriet var att namnet eller titeln förekom
i anslutning till valet: om kandidaten nämndes i något annat sammanhang eller om deras roll
som presidentvalskandidat inte alls togs upp räknade jag inte den. Jag delade upp texterna i två
delar: första delen före den första valomgången fram till valdagen (1.1.2017- 23.4.2017)
(diagram 3) och den andra delen som omfattar tiden mellan valomgångarna fram till den andra
valdagen (24.4.2017- 7.5.2017) (diagram 4).
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Antalet benämningar på presidentkandidater före 1. omgången
(1.1.2017- 23.4.2017)
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Diagram 3. Antalet texter där de respektive presidentkandidaterna omnämns minst en gång,
före första valomgången i Hufvudstadsbladet.

Antalet benämningar på presidentkandidater mellan
omgångarna 24.4.2017-7.5.2017
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Diagram 4. Antalet texter där respektive presidentkandidaterna omnämns minst en gång
mellan valomgångarna i Hufvudstadsbladet.
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Yannick Jadot var presidentkandidat för partiet Europé Écologie- Les Verts men hoppade av
kandidaturen i februari 2017 för att samarbeta med Benoît Hamon (se t.ex. Le Monde
23.2.2017) (diagram 3). Som diagrammen 3 och 4 visar var Marine Le Pen presidentkandidaten
som omnämndes oftast, totalt 74 gånger, följd av Macron (53 gånger), Fillon (27 gånger),
Mélenchon (22 gånger) och Hamon (11 gånger). De andra nämnda presidentkandidaterna
omnämndes endast ett par gånger. Med drygt 40 omnämningar före första valomgången var
Marine Le Pen den mest uppmärksammade presidentkandidaten följd långt efter av Macron
med 20 omnämningar och Fillon med knappt 20 omnämningar (diagram 3). Som diagram 3
visar fick Jean-Luc Mélenchon mera synlighet i tidningen i april till följd av hans stigande
popularitet bland fransmän. Hamon å sin sida omnämndes bara 6 gånger före första omgången,
vilket enligt mig konkretiserade hans obefintliga utsikter till valsegern (diagram 3). Emmanuel
Macron omnämndes 32 gånger i Hufvudstadsbladet under tiden mellan omgångarna och Marine
Le Pen 30 gånger, vilket visar att intresset för Le Pen var stort. Det är värt att notera att Macrons
stora popularitet och förmodade valseger inte syntes i form av ett betydligt större antal
omnämningar jämfört med Marine Le Pen. (diagram 4.) Enligt mig omnämndes Fillon, Hamon
och särskilt Mélenchon överraskande många gånger efter första omgången fast de inte längre
var med i kampen om presidentskapet (diagram 4).
Det franska valet jämfördes i Hbl med andra kritiska val i Europa år 2017, presidentvalet i USA
år 2016 och brexit-folkomröstning 2016. De pågående Brexit-förhandlingarna och franska valet
skuggade politiken våren 2017. I Hbl påminde man om att populisternas valförlust i
Nederländerna inte betydde att också Le Pen skulle förlora och att man inte borde jämföra valen
i Tyskland och Frankrike eftersom de hade olika förutsättningar. I Hbl rapporterade man dock
att man trodde i Frankrike att presidentvalet inte skulle kunna gå som presidentvalet i USA som
utföll till Donald Trumps valseger. Enligt mig kunde man se i tidningens rapportering hur brexit
och Donald Trumps överraskande valseger i USA hade skakat systemet och människors syn på
politiken. I Hufvudstadsbladets rapportering kunde man se att valet och dess slutresultat
orsakade osäkerhet och man ansåg att vad som helst kunde hända fram till slutet av andra
omgången:
Fjolårets valutgångar i Storbritannien och USA visar med all tydlighet att överraskningar
är möjliga, så vänligen korka champagne först efter den andra valomgången. (Val och
rapporter gav lyft, 30.4, krönika)

Andra evenemang, så som hockey-VM i Paris (Ett VM i skuggan av allt annat, 7.5 krönika),
hamnade i skymundan för presidentvalet. Valet påverkade dessutom säkerhetspådragen.
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Hufvudstadsbladet rapporterade att det blev klart i valet att klyftan mellan stad och landsbygd
var djup. Europa och immigration delade åsikter samt presidentkandidaternas sätt att föra sin
politik och dess blivande följder:
Europa och immigrationen är de största vattendelarna. Antingen är man för EU, om än mer
demokratiskt och mer effektivt än nu, för globaliseringen och solidarisk med
immigranterna [Macron] eller häftig motståndare till all immigration, allt muslimskt, till
EU, euron och globaliseringen [Le Pen]. (Har Front National blivit rumsrent? 6.5,
reportage.)
Men vad man än tycker om kandidaterna står det franska valet mellan en kandidat vars
politik man kan motarbeta inom ett politiskt system och en kandidat som vill omkullkasta
det pluralistiska samhället och demokratiska systemet (Att rösta rätt, 7.5, krönika).

En opinionsundersökning gjord av Eurobarometre i mars 2017 visade att 53 % av fransmännen
ansåg att EU-medlemskap var en positiv sak medan 14 % hade en motsatt åsikt (Parlement
Européen 28.4.2017). Lindbom (2017: 14-15) menar att den kritiska synen på immigrationen
bara har fortsatt att öka.
Le Pen ansågs ofta som ett hot i Hufvudstadsbladets rapportering. Mera om kritiken riktad mot
Le Pen i kategorin 5.13.3 Kritik mot presidentkandidater och orsaker till impopularitet.
Andra val i Europa som ägde rum samma år som det franska presidentvalet fick skribenter i
tidningen att jämföra presidentvalet till andra val. Det franska valet sågs som ett ”ödesval för
Frankrike och EU” (Saijonmaa om franska valet, 4.5, tv-sidorna). Året 2017 kallades även
”supervalåret i Europa” (På sin 60-årsdag ligger EU på terapisoffan, 19.3, reportage). ”Av de
stora valen där det finns beaktansvärda hot mot traditionella europeiska politiska värden står
presidentvalet i Frankrike nu i tur” (Upplagt för fransk rysare, 21.4, ledare). Jag antar att
skribenten såg populismen och den EU-fientliga Marine Le Pens framgång hota de europeiska
värden. Populismens frammarsch i europeiska val såsom i Frankrike, Tyskland och
Nederländerna, men även oväntad brexit och Trumps seger i det amerikanska presidentvalet
och Sannfinländarna i Finland, oroade några skribenter i tidningen.
Man var intresserad av det franska valets och valkampanjens inverkan på europeiska börsen
och ekonomisk tillväxt, EU:s framtid och möjligtvis även på den brittiska opinionen gällande
parlamentsval i Storbritannien. Det franska presidentvalet tillsammans med Brexit ansågs som
viktiga faktorer för europeisk säkerhet. I Hbl kunde man även läsa om ett påstående att det
franska valet var viktigare för Finland än vårt eget val när man tänker på handeln, Finland som

39

en del av säkerhetspolitiken i EU samt Finlands identitet som en del av väst (Och så föddes
hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika). Man trodde och önskade att i och med olika händelser i
internationell politik börjar man diskutera om EU:s framtid. EU:s framtid och stabilitet var
hotade bland annat av det franska valet där Le Pen var populär, val i Tyskland och
Nederländerna samt politiska situationen i Italien, Polen och Ungern:
Eu står inför existentiella utmaningar av aldrig tidigare skådat slag. Efter eurokrisen,
Rysslands annektering av Krimhalvön, migrationskrisen och brexit väntar presidentval i
Frankrike i vår där det inte går att utesluta att Marine Le Pen, ledare för det
högerpopulistiska partiet Front National, avgår med segern. (…) Denna utveckling hotar
EU:s sammanhållning när unionen som stark aktör i världen behövs som mest. (Nordiskt
samarbete behövs för att stärka medborgarnas tillit till EU, 17.3, reportage.)

Oron för inverkan på påhittade nyheter var närvarande under valkampanjen. ”Flera europeiska
underrättelsetjänster har varnat för att Ryssland hjälper högerextrema partier genom dataintrång
och desinformation” (Macrons läger rasar efter massiv hackerattack, 7.5, nyhetsartikel) men
Ryssland tillbakavisade anklagelserna. Man ansåg dock att Putin kunde påverka valet bara han
ville:
Rysslands president Vladimir Putin har öppet visat sitt stöd för Le Pen och med sina
informations- och desinformationsdivisioner kan han skapa en viss oro om han så vill
(Macron vinner om han håller sig i mitten, 25.4, nyhetsartikel).

Desinformation ansågs vara ett problem i den franska presidentvalskampanjen men fenomenet
märktes även i andra val:
Även tidigare under det som kallas EU:s supervalår har uppgifter om hackförsök mot val
och valkampanjer duggat tätt. IT-säkerhetsföretaget (…) har tittat närmare på USA:s
presidentval, parlamentsval i Nederländerna och det franska presidentvalet. Slutsatsen är
att falska nyheter är det vanligaste problemet, och att information ofta kommer ut utan att
någon behöver genomföra en konkret cyberattack. Felaktig medierapportering och läckt
information har varit de vanligaste metoderna i det franska valet (…). (Macrons läger rasar
efter massiv hackerattack, 7.5, nyhetsartikel.)

Jensel Monge (2017: 4-5) menar att desinformation på internet är ett problem eftersom
informationen sprider sig snabbt till ett stort antal människor och skapar känslan hos läsare att
informationen är korrekt. Ett annat problem är det att man gillar att läsa texter som passar i den
egna världsbilden och att umgås med andra likasinnade och därmed utesluter de avvikande
åsikterna från den egna vardagen. Under senare åren har man ofta fått höra om hur
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desinformationsspridande medier ökar i antal runt om i världen och hur även inflytelserika
politiker och personer sprider falsk information. Till exempel i en artikel av SVT Nyheter
(17.9.2017) tog man upp Rysslands tidigare försök eller anklagelser på försök att påverka val i
andra länder med felaktiga nyheter. Också USA:s president Donald Trump har ofta nämnts i
detta sammanhang. Hufvudstadsbladet rapporterade att sk. falska nyheter och läckt information
inte var de enda hoten utan även hotet av terrorism var stort under valkampanjen. Terrorhotet
har varit högt i Frankrike särskilt efter attackerna år 2015 och hotet har inte minskat (se t.ex.
Lindbom 2017: 172-186; SVT Nyheter 11.12.2018). Det är dock inte endast Frankrike som har
kämpat med terrorism utan hela Europeiska unionen har haft det svårt att komma på lösningar
på problemet, vilket i sin tur har utsatt unionen för ännu mer kritik (se t.ex. Vayssière 2017: 9).
Olika scenarier om de blivande finalisterna, speciellt om kombinationen Le Pen och Fillon eller
Le Pen och Mélenchon oroade vissa:
Att presidentvalet till slut kan komma att stå mellan Fillon och den högerextrema
Nationella frontens Marine Le Pen oroar framför allt den franska vänstern. (…) [Det] finns
samtidigt en högeroro för att slutvalet skulle kunna stå mellan Le Pen och Vänsterpartiets
ledare Jean-Luc Mélenchon. Den oron delas av allehanda ekonomer. –Blir det en slutrunda
mellan Mélenchon och Le Pen kommer inte investerarna att agera. I så fall får vi se panik
på marknaden på måndag (…). (Alla håller andan inför valet i dag, 23.4, nyhetsartikel.)

Enligt mig fungerar det här citatet som ett exempel av ”rädslans och riskernas samhälle” där
medier rapporterar om risker (Nieminen & Pantti 2012: 35; se också kapitel 2.3 Relationen
mellan politik och medier). Skandaliserande uttalanden och nyheter intresserar, så medier
bjuder det folket vill läsa (jmf von Hertzen 2007: 151-161). Det är dock viktigt att prata om
möjliga hot och risker i medierna. Mélenchons möjliga valseger sågs som en katastrof för
finansmarknaden (Mélenchon tar upp striden, 12.4, nyhetsartikel). I tidningen fanns det inga
fler spekulationer om hans segers följder eller reaktioner till det. Också reaktioner till Fillons
vinst var mycket kort beskrivna. Hbl berättade om en fransk komiker som hade ämnat dela ut
sjukförsäkringskort om Fillon blir vald (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage). Om
reaktioner och spekulationer om Macrons möjliga valseger rapporterades något mer än Fillons
och Mélenchons. Effekterna på Macron som president troddes inte vara så betydande jämfört
med dem om Marine Le Pen skulle vinna. Då skulle det bli många förändringar i landet. Å
andra sidan påstod man att Macrons vinst inte skulle vara någon garanti för framtiden (Inget
EU utan Frankrike! 12.4, reportage). Fransmän var dock oroade att Macron som president skulle
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skära ner på de offentliga anställdas antal. Också hustrun Brigittes inflytande på landet var med
i spekulationerna:
Om Emmanuel Macron väljs till Frankrikes president kommer hans hustru Brigitte att bli
sensationellt annorlunda än landets tidigare presidentfruar. Förmodligen blir hon också
synligare. (Esset i rockärmen i det ovissa valet: Hustrun Brigitte, 22.4, nyhetsartikel.)

De eventuella följderna av Marine Le Pens valseger väckte mest intresse och spekulationer.
Som en reaktion till Marine Le Pens valseger lovade samma komiker som i Fillons beskrivning
att han beställer bussar för avresan till närmaste flygplats. Le Pens möjliga valvinst orsakade
rysningar och oron för demokratin. ”Forna franska deporterade skriver i en appell om en dödlig
risk om Front National kommer till makten (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage).
Man trodde att med Marine Le Pen i makten kommer det att bli acceptabelt att vara öppet
främlingsfientlig i Frankrike (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Le
Pens seger troddes kunna ifrågasätta hela Europeiska unionens existens med ett troligt franskt
utträde ur EU. ”Risken Le Pen” (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage) sågs som ett
skrämmande alternativ för Europa för man var övertygad om att EU kunde inte överleva utan
Frankrike. Detta skulle sedan jublas troligen i USA och Ryssland men troligen ingen
annanstans. Det var speciellt Trump och Putin som ville se en populist/högerextremkandidat
vinna valet:
Vinner Le Pen skulle det framför allt spränga Frankrike, vilket tveklöst skulle få
synnerligen negativa följder för Europa. Det skulle jublas i Vita huset och i Kreml, men
ingen annanstans (…) (Jubel i Vita huset och Kreml om Le Pen vinner, 3.5, nyhetsartikel).

Å andra sidan trodde man i Hbl att EU kan visa sig vara starkare sedan brexitomröstningen om
Le Pen förlorar kampen om presidentposten (Kan brexit bli också UK exit? 17.3, krönika).
Marine Le Pens valseger skulle troligen skapa oro också på finansmarknaden och helst förändra
det politiska livet i Frankrike och Europa. Början på presidentperioden skulle möjligen innebära
många utmaningar för Le Pen om hon skulle vinna:
Om Marine Le Pen blir president kommer hon dessutom direkt att tvingas hantera ett rejält
börs- och valutaras, sannolikt i kombination med landsomfattande demonstrationer mot
Nationella fronten (Het strejksommar väntar i Frankrike, 7.5, nyhetsartikel).

Le Pens intentioner sattes i fråga: ” Flera grävande medier varnar för att Le Pen kan bli en
oligark vars mål är att sko sig, om hon mot alla odds vinner presidentvalet” (Djup ilska gror
bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel).
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Plenel säger att man borde berätta för arbetarna att de inte skulle ha någon strejkrätt alls
om Le Pen blir president, att hon är den värsta fienden till alla sociala rättigheter, att
pressfriheten skulle avskaffas och att alla korruptionsaffärer som hennes parti och hon själv
nu är inblandad i är långt värre än Francois Fillons ”affärer”. (Har Front National blivit
rumsrent? 6.5, reportage.)

5.4 Om presidentkandidater och deras bakgrund
Totalt åtta presidentkandidater av elva presenterades i tidningen. Dessa kandidater var Marine
Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie
Arthaud, Philippe Poutou och Nicolas Dupont-Aignan. Sammanfattning av presentationerna i
tabell 2. Beskrivningen om Marine Le Pen var den mest omfattande, till och med information
om hennes barndom var given i tidningen. Minst information fick man om Nicolas DupontAignan, fast beskrivningarna på de andra ”små” kandidaterna var inte heller omfattande.
Hufvudstadsbladet bjöd relativt lite information om Fillon i det avseende att han var en av de
populäraste presidentkandidaterna.
Tabell 2. Sammanfattning av information om åtta presidentkandidater och deras bakgrund
förmedlad i Hufvudstadsbladet.
Om
barndom

Om
privatliv

Om
utbildning

Le Pen

barndom

privatliv

utbildning

Om yrke
och
kärriär
karriär

Politisk
bakgrund

Förhållande
till religion
-

karriär

partitillhörighet,
bakgrund i
politiken
partitillhörighet,
bakgrund i
politiken
partitillhörighet

Macron

-

privatliv

utbildning

karriär

Fillon

-

-

Hamon

-

Mélenchon

-

Arthaud

-

privatliv
(ålder)
privatliv
(ålder,
hemstad)
privatliv
(ålder)
-

religiositet

-

karriär

partitillhörighet

-

-

karriär

-

-

yrke

bakgrund i
politiken
partitillhörighet

Poutou

-

DupontAignan

-

privatliv
(hemstad)
-

-

arbetsplats

partitillhörighet

-

-

-

partitillhörighet

-

-

-

I det följande återger jag i vidare detalj vilken typ av information som förmedlades för
respektive kandidat.
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Marine Le Pen
o
o
o
o

Information om barndomen
Information om privatlivet
Utbildning och karriär
Partitillhörighet och bakgrund i politiken

Hufvudstadsbladets läsare fick en omfattande bild av Marine Le Pen i Hufvudstadsbladets
artikel Marine Le Pen är sin pappas utstötta flicka (3.5, nyhetsartikel). Informationen i den här
kategorin gällande Marine Le Pen baserar mestadels på den här artikeln. Marine Le Pen, 48 år,
heter egentligen Marion Anne Perrine Le Pen och är den yngsta av tre systrar. Tidningen
rapporterade att hon har en svår relation till sin mor efter föräldrarnas skilsmässa. Eftersom
Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, var en hatad man, utsattes hon med sin familj för våld
och hon skrev i sina memoarer att hon har blivit illa behandlad av myndigheterna och
skolkamraterna. Marine Le Pen bodde i det fashionabla Saint-Cloud nära Paris i sin barndom.
Fast Nationella frontens budskap bygger på motsättningen av elit och folket, representerar även
Marine Le Pen eliten i någon mening (Lindbom 2017: 188, 196). Marine Le Pen vill dock inte
betona sin borgerliga bakgrund för att inte stöta bort väljare. Mera om detta under kategorin
5.10 Presidentkandidaterna i sin kampanj och deras strategi. Le Pen har varit gift och är numera
frånskild ensamstående trebarnsmamma.
Hon gick med i politiken i sin fars parti Nationella fronten redan i ungdomen och blev
heltidspolitiker eftersom ”[p]olitik är ett virus (…)” (Marine Le Pen är sin pappas utstötta flicka,
3.5, nyhetsartikel), som hon uttryckte saken. Marine Le Pen blev Nationella frontens partiledare
efter sin far 2011. Le Pen är advokat men trivdes inte i yrket och har i stället gjort karriär inom
politiken sedan 90-talet till exempel i regionstyrelser och som EU-parlamentariker. Enligt
Hufvudstadsbladet valdes hon till regional regeringschef i Hénin-Beaumont 2015 fast hon inte
har någon koppling till trakten:
Hénin-Beaumont är ett av Nationella frontens stora flaggskepp. Marine Le Pen har
egentligen ingen koppling till trakten, men valde 2007 att göra den lilla staden till sin
politiska bas. Det är här hon har kandiderat till EU-parlamentet, det franska parlamentet
och regionstyret i Lille. Och det är här hon har sina valvakor. (Le Pen tyr sig till sopor och
nöjen, 5.5, nyhetsartikel.)

Marine Le Pen har redan erfarenhet som presidentkandidat. Hon kom trea i presidentvalet 2012
(se t.ex Ministère de L’interieur b).
Emmanuel Macron
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o privatliv
o karriär
o partitillhörighet och bakgrund i politiken
Macron är en 39 årig tidigare ekonomiminister i Hollandes regering i Socialistpartiet
(Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage). Han
hörde tidigare till Socialistpartiets högra falang (Laddad fransk valspurt, 31.1, ledare) men
grundade sedan rörelsen En Marche. Macron har en bakgrund som filosof, bankman och
ekonomisk rådgivare till Hollade. Han var relativt ny i politiken och beskrevs därför som ”ett
oskrivet blad” (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage). Macron kommer från Amiens och är
gift med sin hustru Brigitte sedan 2007. Deras romans var skandalös när den briserade eftersom
Emmanuel Macron var då 16 år gammal medan Brigitte var 40 årig gift kvinna med tre barn.
(Esset i rockärmen i det ovissa valet: hustrun Brigitte, 22.4, nyhetsartikel.) I Hbl påstår man att
Brigitte var Emmanuel Macrons lärare fast de möttes i verkligheten i skolans dramaklubb som
Brigitte höll (se t.ex Petäistö 2017).
François Fillon
o
o
o
o

privatliv (endast ålder)
politisk karriär
partitillhörighet
religiositet

Fillon är 62 årig konservativ tidigare premiärminister under Sarkozy. Han kandiderar för
Republikanerna. (François Fillon ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel; ”Radikal islamism största
faran för den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel.) I tidningen beskrevs han som
reaktionärt och starkt troende katoliker (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1,
nyhetsartikel; Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel).
Benoît Hamon
o privatliv (endast ålder och hemvist)
o politisk karriär
o partitillhörighet
Hamon är 49 år gammal och kommer från Bretagne. Han är en avhoppad tidigare
utbildningsminister och biträdande minister i Hollandes regering (Frankrikes socialister går till
vårens presidentval med radikal vänsterman. 6.2. Reportage.) Han har länge varit i ledning av
partiets ungdomsorganisation och har medverkat på många plan i politiken:
Hamon (…) har en bakgrund i student- och partipolitiken, som EU parlamentariker och
senare fransk parlamentsledamot.(…). Hamon började som lärjunge till Michel Rocard
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(precis som Manuel Valls) men utvecklades i en radikal, utopistisk linje. (Frankrikes
socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage.)

Jean-Luc Mélenchon
o privatliv (endast ålder)
o politisk karriär
Melénchon är 65 årig vänsterledare (”Radikal islamism största faran för den europeiska
civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel.), europarlamentariker och tidigare viceordförande i
vänsterpartiet Partie de Gauche (Mandelkakan versus Marine, 22.4. spalten Andras röster).
”Han var länge engagerad i Socialistpartiet, bland annat som biträdande utbildningsminister
2000-02. År 2008 grundade han i stället Vänsterpartiet (PG), som han nu representerar i EUparlamentet”. (”Radikal islamism största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4,
nyhetsartikel.) Man bör dock notera att Mélenchon kandiderade från partiet La France
insoumise som grundades 2016 för att stöda honom i presidentkampanjen (se t.ex. franceinfo
b).
Nathalie Arthaud
o yrke
o partitillhörighet
Hör till partiet Lutte Ouvrière och är lärare. (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage).
Philippe Poutou
o arbetsplats och hemstad
o partitillhörighet
Hör till La Parti anticapitaliste och arbetar vid Ford i Bordeaux (Inget EU utan Frankrike! 12.4,
reportage).
Nicolas Dupont-Aignan
o partitillhörighet
Hör till minipartiet Debout la France som tidningen har översatt till Res dig Frankrike (Har
Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage).
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5.5 Beskrivningar av presidentkandidaterna, deras åsikter och
politiska linje
I Hufvudstadsbladet fanns beskrivningar på Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François
Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud och Philippe Poutou. Mest
information fick man om Le Pen och minst om Fillon, Arthaud och Poutou. Enligt min
bedömning fanns positiva beskrivningar endast av Macron medan de andra beskrevs med
negativa eller neutrala benämningar. Jag har sammanfattat informationen i tabell 3.
Tabell 3. Sammanfattning av presidentkandidaterna, deras åsikter och politiska linje så som
informationen förmedlades i Hufvudstadsbladet.
Le Pen
Macron
Fillon
Hamon Mélenchon Arthaud
Poutou
politisk
linje

politisk
ideologi,
åsikter

politisk
ideologi,
åsikter

politisk
ideologi

politisk
ideologi,
åsikter

politisk
ideologi,
åsikter

politisk
ideologi

politisk
ideologi

negativ/ne
utral
beskrivning

negativa/
neutrala
benämningar

negativa/
neutrala
benämning
ar

negativa/
neutrala
benämningar

negativa/
neutrala
benämningar

-

-

positiv
beskrivning
Annat

en positiv
benämning

positiva
benämning
-ar

negativ
bild
(skandalöst
rykte)
en positiv
benämning

-

positiva
benämningar

-

-

jämförelser
till fars
politik

-

-

-

-

-

-

I det följande återger jag i vidare detalj vilken typ av information som förmedlades för
respektive kandidat.
Marine Le Pen
o
o
o
o

politisk ideologi och åsikter
negativa eller neutrala benämningar
en positiv benämning
jämförelser till faderns politik

Marine Le Pen beskrevs mångsidigt i Hufvudstadsbladet fast enligt mig var beskrivningarna
mestadels negativa. Läsaren fick mest information om Le Pens ideologi av alla presenterade
kandidaterna. Den omstridda ledaren för extremhögern (29-åringen ger allt för Le Pens
kampanj, 21.3, nyhetsartikel) klassades i tidningen som vasstungad, (ultra)nationalist (Och så
föddes hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika), högerpopulist och populistledare (EU fortsätter
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hanka sig fram på tunn is, 3.1, nyhetsartikel), demagog (Marine Le Pen kämpar hårt för
presidentposten, 4.1, nyhetsartikel) och fascist (Har Front National blivit rumsrent? 6.5,
reportage). Man påstod att hon inte uppskattade yttrandefriheten eller feminismen (Marine Le
Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel) och beskrevs som en kandidat som
skulle vilja gå baklänges till framtiden (Mélenchon tar upp striden, 12.4, nyhetsartikel). Marine
Le Pen motsatte sig EU och euron och kallades för ”starkt EU-kritisk” (EU fortsätter hanka sig
fram på tunn is, 3.1, nyhetsartikel) och ”EU-fientlig”(Fem vägar vidare i Junckers vitbok, 2.3,
nyhetsartikel). Enligt henne var globaliseringen ”ett orättvist tvång av EU” (Djup ilska gror
bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel) och hon såg kapitalismen och nyliberalismen
bakom utslagningen (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). En
skribent kallade Marine Le Pen för ”merkantilist” (Globalisering i motvind, 5.3, krönika) och
ansåg därmed att hon var omodern i sin politiska och ekonomiska tänkande. Hennes ilska
begränsade sig inte till EU utan t.o.m eliten fick känna hennes avoghet. Hon kallades också
”invandrings- och främlingsfientlig” (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5,
nyhetsartikel). Le Pen värnar om de franska värden och ser islamiseringen som hot (Marine Le
Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Trots att hon i allmänhet är
rasiststämplad trodde hennes anhängare enligt Hbl att man bara försökte svärta ned henne (Djup
ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Marine Le Pen sades ha medkänsla
till fattiga människor vilket hon hade fått genom sina besök hos de mindre bemedlade. Hon står
därmed för socialkonservativ Lepenism. (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1,
nyhetsartikel.) Enligt Reverso Dictionnaire betyder Lepenism idéer som Jean-Marie Le Pen
med sina sympatisörer står för. Jag antar att man kan inkludera Marine Le Pen och hennes idéer
samt de gjorda reformerna i partiet i definitionen. I tidningen fanns jämförelser eller
hänvisningar till Marine Le Pens fader Jean-Marie Le Pen. ”Faderns, Jean-Marie Le Pens, stora
skugga vilar tung över Marine Le Pen” (Marine Le Pen är sin pappas utstötta flicka, 3.5,
nyhetsartikel). I Hbl kan man även läsa beskrivningar där hon kallas för ”pappas utstötta flicka”
(ibid.) och ”en nertonad variant av sin betydligt extremare far” (Mandelkakan versus Marine,
22.4, spalten Andras röster). Jag antar att anledning till att pappan Jean-Marie Le Pen finns med
i beskrivningar av Marine Le Pen är att hon gick med i partiet som fadern hade grundat. Hon
utsätter sig därmed till jämförelser och till kritik. Att vara med i partiet som är känd för skarpa
uttalanden och skandaler väcker också intresse och spekulationer om vart partiet är på väg med
Marine Le Pen i ledning.
Emmanuel Macron
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o politisk ideologi och åsikter
o positiva benämningar
o negativa benämningar
Emmanuel Macron beskrevs som vänsterliberal och ”närmast socialliberal” (Har Front National
blivit rumsrent? 6.5, reportage). Han är EU-vänlig (Alla håller andan inför valet i dag, 23.4,
nyhetsartikel), för en marknadsliberal politik och stödjer globaliseringen och utlokaliseringar.
Enligt honom bidrar globaliseringen till ökade möjligheter till fransmännen (Djup ilska gror
bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). De positiva karakteriseringarna som jag hittade
i tidningen var att Macron är hoppingivande, ”politisk komet” (Fördel Macron, men inget är
avgjort, 25.4, ledare) ”politisk kameleont” (spalten Andras röster, 26.4) och han känns som ”en
trygg landsfader” (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Han ansågs
också vara en person som vill hitta lösningar (ibid). De negativa kommentarerna handlade om
hans bakgrund i bankvärlden (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel). Det var
en av anledningarna till att Macron sågs som elitens representant och ”finansens kandidat”
(Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel; Har Front National blivit
rumsrent? 6.5, reportage).
François Fillon
o politisk ideologi
o en positiv benämning
o negativ bild med skandalöst rykte
François Fillon är konservativ och står för ultrakonservativ Thatcherism (Marine Le Pen
kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Före skandalerna ansåg man honom som
”den ärlige kandidaten” (Le Pen och Macron vädrar morgonluft, 5.2, nyhetsartikel) men efter
avslöjandena kallades han skandalomsusad kandidat vars rykte var skamfilad (François Fillon
ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel). Jag lade märke till att beskrivningen av Fillons politiska åsikter
var mycket begränsad och att skandaler kring honom tog mer plats i tidningen. Jag tror att
läsaren som inte var insatt i fransk politik och politiker inte fick en bild på hurdan politik Fillon
ville föra fram i sin presidentkampanj.
Benoît Hamon
o politisk ideologi och åsikter
o negativa eller neutrala benämningar
Beskrivningar av Hamon i Hbl var negativa eller neutrala. Han tillhör socialistpartiets radikala
vänster, vilket gav upphov till benämningar vänstersocialist och radikal vänsterman. Han
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kallades även för ”apparatschnik som ändå lyckas komma med något nytt” och ”den lille
mannen med de stora idéerna”. (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal
vänsterman, 6.2, reportage.) Appatschnik stavas något olikt i olika källor men ordet syftar
vanligen på en person som medverkat i ett kommunistiskt parti eller arbetat på administrationen
i ett kommunistiskt land. Ordet kan också användas om en byråkrat. (The Free Dictionary by
Farlex 2003-2019.) Åtminstone öknamnet ”den lille mannen med de stora idéerna” troligen
härstammade från opinionen att hans linje var utopistisk och radikal. Hamon kritiserar
högersinnad ekonomisk politik, anser att datatekniken ökar arbetslöshet och uppskattar inte
laïcitét eftersom alla bör kunna uppträda som de vill enligt honom. (Frankrikes socialister går
till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage.) Laïcité är dock en fundamental
del av det franska samhället. Laïcité betyder att alla i Frankrike är lika värda oberoende sin tro
eller övertygelse, att man har religionsfrihet och att staten och religiösa organisationer är
separerade (Gouvernement). Religions ställning är dessutom relativt svag i Frankrike men
laïcité är omdiskuterad i dagens Frankrike eftersom spänningarna mellan olika religiösa
samfund har ökat med en ökad misstro att staten inte behandlar de olika samfund likvärdigt.
Dessutom har de senaste årens terroristattacker påverkat diskussionen. (se t.ex. Lindbom 2017:
57-59, 235.)
Jean-Luc Mélenchon
o politisk ideologi och åsikter
o negativa eller neutrala benämningar
o positiva benämningar
Mélenchon kallades ultra- eller radikalvänsterns kandidat (Och så föddes hoppet i EU på nytt,
25.4, krönika; Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage) och populist (Upplagt för fransk rysare,
21.4, ledare). Han är EU-kritisk (ibid) och motsätter sig globaliseringen (Djup ilska gror bland
Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Han beskrevs som en framåtgående presidentkandidat
som har förändrande politiska mål trots sin ålder (Mélenchon tar upp striden, 12.4,
nyhetsartikel). Mélenchon kritiserades även för sitt agerande. Han kallades för svikaren och
hans attityd tycktes vara oansvarig och oförklarlig då han vägrade att uppmana sina väljare att
rösta på Emmanuel Macron i stället för Marine Le Pen i andra omgången (Har Front National
blivit rumsrent? 6.5, reportage).
Arthaud och Poutou kallades trotskister (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage). Arthaud
beskrevs dessutom som lilla yttervänsterns kandidat (”Radikal islamism största faran för den
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europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel). Ingen annan beskrivning på deras politiska linje
fanns i tidningen.

5.6 Presidentkandidaters partier
I den här kategorin berättas om de traditionella partiers valförlust och om fyra partier så som
informationen förmedlades i Hufvudstadsbladet:
o
o
o
o

Nationella fronten
Socialistpartiet
Republikanerna
En Marche!

Nedan presenterar jag en sammanfattning i tabellform (tabell 4) om informationen om fyra
partier som presenterades i tidningen. I tabellen har jag använt förkortningar på partiernas
namn: FN (Nationella fronten), PS (Socialistpartiet), LR (Republikanerna) och EM! (En
Marche!). De här förkortningarna är i bruk i Frankrike. Nationella fronten och En Marche! har
sedan dess bytt namn och deras förkortningar är därmed olika i dagsläget. Nuförtiden heter
Front national Rassemblement national och En Marche! heter La République En Marche !
Tabell 4. Sammanfattning av informationen om presidentkandidaters partier så som den
förmedlades i Hufvudstadsbladet.
Om partiet

FN
PS
LR
EM!

partiets
historia
partiets
tillstånd

partiets
historia

Partiets
politiska
linje
ideologi

Partiets
popularitet

Presidentkandidater Annat
och partier

popularitet

nytta som kandidaten ”flaggger åt partiet
skeppskommun”
nytta som kandidaten
ger åt partiet
nytta som kandidaten
ger åt partiet
opinion
om
partiet och dess
påverkan
vid
valet

ideologi

-

ideologi

-

ideologi

-

Endast fyra partier presenterades närmare i Hufvudstadsbladet. Det handlade om partier med
uppmärksammade presidentkandidater eller partier som var gamla och etablerade. Mängden
presenterade partier var inte hög när man tar i beaktande att totalt 11 partier med olika storlekar
var med i valkampanjen. Det är värt att notera att tre mer eller mindre extremhögerpartier inte
alls nämns i tidningen (Union populaire républicaine, Solidarité et progrès, Résistons!). Jag
lade märke till att med de äldre partierna använde man i Hbl oftast partiernas svenskspråkiga
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namn medan med den nya En Marche!- rörelsen var det mera allmänt att se det franskspråkiga
namnet. I tidningen erbjöd man dock ett par översättningar som Framåt marsch! (Mandelkakan
versus Marine, 22.4, spalten Andras röster), Framåt (Fördel Macron, en inget är avgjort, 25.4,
ledare) eller På väg (Le Pen och Macron vädrar morgonluft, 5.2, nyhetsartikel). De här
översättningarna var dock alltid i parentes efter det franskspråkiga namnet. Redan före första
omgången anade man att de traditionella partierna, ”partieliten” (spalten Andras röster, 26.4),
som hade dominerat fransk politik i decennier, socialisterna och de konservativa
(Republikanerna), skulle slås ut i första omgången. I Hufvudstadsbladet syftade man på
Republikanerna med termen ”konservativ” (”Radikal islamism största faran för den europeiska
civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel) och en gång som ”republikanernas UMP” (Upplagt för
fransk rysare, 21.4, ledare). Det sistnämnda namnet verkar dock lite missvisande eftersom UMP
(Union pour un mouvement populaire) bytte namn till Les Républicains år 2015 (se t.ex.
(franceinfo d). Efter första omgången blev det klart att ”den franska politikens verkliga giganter,
socialisterna och de konservativa, gjort ”rekorddåliga val” (”Macron vinner om han håller sig i
mitten”, 25.4, nyhetsartikel) Enligt Bréchon (2014: 6-7) kan en av anledningarna till fransmäns
missnöje mot politiker hänga ihop med de orealistiska förväntningarna man har för politiken
och politiker.
I dyningarna efter presidentvalet i Frankrike var experterna villiga att dödförklara de
traditionella vänster- och högerpartierna. (I Tyskland är den traditionella högern och
vänstern ohotad, 26.4, nyhetsartikel)
Den mest genomgripande förändringen som det här presidentvalet leder till har i alla fall
redan inträffat. För första gången sedan 1958 är ingetdera av de partier som har dominerat
den franska politiken sedan Carles de Gaulles tid i presidentvalets andra omgång. (Fördel
Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare)

Som man i Hufvudstadsbladet konstaterade, var socialisternas förlust inget undantag eftersom
vänstern har stora problem i Europa (se t.ex. Göteborgs-Posten 27.5.2018). I tidningen trodde
man att presidentvalet skulle förändra den franska partikartan eftersom folket kände sig
besvikna. Detta tvingade förlorarna att tänka om sin politik. (”Macron vinner om han håller sig
i mitten”, 25.4, nyhetsartikel.) Bréchon (2014: 5) anger att fransmän har blivit mer och mer
kritiska och pessimistiska vad det gäller det politiska systemet och demokratins fungerande.
Den traditionella högern och vänster led av förtroendekriser medan Nationella fronten ”hade
vind i seglen” (29-åringen ger allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel).
Nationella fronten (Front National), Marine Le Pen

52

Hufvudstadsbladet presenterade partiets historia och det dåvarande tillståndet. Partiet
grundades 1972 av Jean-Marie Le Pen, pappan till partiets nuvarande ordförande Marine Le
Pen. Partiet representerar extremhögern och är invandrings- och EU-fientlig (29-åringen ger
allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel; Alla håller andan inför valet i dag, 23.4,
nyhetsartikel). Partiet sägs ligga utanför det politiska etablissemanget och utmanar de
traditionelle partierna (Väntade ledare i spänt val, 24.4, nyhetsartikel; ”Politiskt blir 2017
baksmällans år”, 17.1, nyhetsartikel). Nationella fronten likställdes med fascismen (Marine Le
Pen är sin pappas utstötta flicka, 3.5, nyhetsartikel) och kallades ”protestparti”
(Parlamentariker: Fransmän och britter lider av stormaktsillusioner, 6.5, nyhetsartikel). Partiet
hoppades kunna vinna presidentvalet med Marine Le Pen i spetsen och att hon skulle kunna gå
längre än sin far i presidentvalet 2002. Hufvudstadsbladet skrev om en undersökning där 58 %
av fransmän ansåg att Nationella fronten hotade demokratin. (29-åringen ger allt för Le Pens
kampanj, 21.3, nyhetsartikel.) Marine Le Pen försökte dock modernisera partiet och lyckades
delvis med det. En undersökning visade att 1/3 av fransmän delade åsikt med partiet (ibid).
Detta var dock inte tillräckligt eftersom man kunde läsa i tidningen att stödet hade minskat en
aning:
Det ska ändå mycket till för att Marine Le Pen-som arbetat för att göra nationalistiska och
invandringsfientliga Nationella fronten till ett mindre extremt, och mer salongsfähigt, partiska lyckas springa om på slutet (Ljumma väljare hett byte i Frankrike, 4.5, nyhetsartikel)

Till skillnad från information om andra partier förmedlad i Hufvudstadsbladet fick man även
veta om en kommun, Hénin-Beaumont, som partiet hade gjort sitt flaggskepp för att visa att de
kan styra med framgång. Enligt tidningen styrde Nationella fronten knappt 30 kommuner i
Frankrike år 2017. (Le Pen tyr sig till sopor och nöjen, 5.5, nyhetsartikel.)
Socialistpartiet (Partie socialiste), Benoît Hamon
I tidningen beskrev man socialistpartiet som ett sjunkande skepp som hotades av ännu mera
splittring än tidigare: ”Socialistpartiet (Parti socialiste) är splittrat mellan frondörerna, den
radikala vänstern, motståndarna mot Hollandes politik, tidigare en minoritet om cirka 20
procent, bland dem Benoît Hamon, och å andra sidan socialdemokraterna, realisterna”
(Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage).
Hamon som partiets presidentkandidat tycktes vara ogynnsam och efter första omgången blev
det klart hur lågt stödet var för partiet:
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Men socialisternas stöd på 6,3 procent visar att partiet nu måste stöpa om sig totalt för att
hitta tillbaka till sina tidigare väljare. (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare)

Republikanerna (Les Républicains), François Fillon
Republikanerna är ett konservativt högerparti. I primärvalet vann François Fillon och han fick
ställa upp som partiets presidentkandidat. På grund av skandaler som skakade Fillon förlorade
han sin trovärdighet i partiet och hans stöd minskade. I mars var partiets linje dock att de ger
enhälligt stöd för Fillon trots skandalerna. Efter första omgången blev det klart att
Republikanerna för första gången sedan länge inte var representerade i finalen. I
Hufvudstadsbladet förmodade man att ”[r]epublikanerna hade antagligen stängt utrymmet för
Macron ifall de hade gått till val med Alain Juppé i stället för den senare skandalomsusade
Fillon” (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare). Enligt Bréchon (2017a: 2) kan man
dock se att partiet hade många trogna väljare eftersom även efter korruptionsanklagelserna
lyckades Fillon samla in knappt 20 % av rösterna i första omgången.
En Marche!, Emmanuel Macron
En Marche grundades av Emmanuel Macron. Han beskrev partiet som en ”progressiv,
socialliberal rörelse som välkomnar folk både vänsterifrån och högerifrån” (Mandelkakan
versus Marine, 22.4, spalten Andras röster). En Marche var bara ett år gammalt våren 2017 men
hade med ”raketfart” svept förbi de etablerade partierna (spalten Andras röster, 26.4) och hade
”redan nästan en fot inne i Élyséepalatset” (spalten Andras röster, 25.4). I Hufvudstadsbladet
kallades partiet som en ”mittenrörelse” (ibid), ”mitten-vänster rörelse” (Le Pen och Macron
vädrar morgonluft, 5.2, nyhetsartikel), ”partiliknande rörelse” (Demokrati i en ny fas, 26.3,
krönika) och ”en egen ännu politiskt odefinierad rörelse” (spalten Andras röster, 26.4). Partiet
sades ligga utanför det politiska etablissemanget med avsikt att förnya det stela politiska
systemet i Frankrike.

5.7 Valfrågor
Informationen i den här kategorin kan sammanfattas enligt följande:
o förekommande teman och frågor i valkampanjen
o kritik till behandling av valfrågor
o förslag på introduktion av faktakontroller
Valfrågor som förekom i Hufvudstadsbladet var (i fri ordning): invandringen, säkerheten,
terrorismen, förorterna, arbetslösheten, hemlösheten, rasismen, globaliseringen, ekonomin,
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svårigheterna i hushållsekonomin och köpkraften, eurosamarbetet samt EU-medlemskapet.
Hufvudstadsbladet lyfte fram det positiva publicitet som Finland fått två gånger under den
franska valkampanjen. En gång rosades Finland för sina lyckade åtgärder för att minska
hemlöshet medan det andra exemplet inte kom explicit fram i tidningen. (Finland rosas i den
franska valkampanjen – igen, 4.4, nyhetsartikel.) Jag antar att man syftade på det finländska
medborgarlönexperimentet som Hamon blev inspirerad av (se t.ex Sveriges radio 10.2.2017).
Behandlade valfrågor omfattade olika problem i samhället men väljarna ansåg enligt en
undersökning att ingen särskild fråga hade dominerat diskussionen (Pengar, jobb och terror i
fransk vaslspurt, 6.5, nyhetsartikel). Frågor kring EU var dock mer på ytan än i andra
valkampanjer (Vayssière 2017: 11). Krisen i Europa, såsom Brexit, problem i eurosamarbetet,
immigrationskrisen, terrorism och andra europeiska val där anti-EU kandidaten nästan vann,
hade börjat ta mer och mer plats i den offentliga diskussionen. Frågorna kring det fragila EU
var viktiga i valet och avtvingade presidentkandidaterna att komma med svar. (Vayssière 2017.)
I och med åtta av elva presidentkandidaterna var för ett franskt EU-utträde eller ville se mycket
stora förändringar i Europeiska unionen (François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas
Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, Nathalie
Arthaud), fyra ville lämna eurosamarbetet (Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François
Asselineau, Jacques Cheminade) och en föreslog stora förändringar kring valutan (Jean-Luc
Mélenchon). Endast tre kandidater ansåg att ett utträde ur eurosamarbetet vore ett stort misstag
(Emmanuel Macron, François Fillon. Benoît Hamon). (Vayssière 2017: 10-11.) EU-kritiker var
alltså väl presenterade i valet fast EU väckte mångfaldiga åsikter hos presidentkandidaterna.
Valkampanjen och behandling av valfrågor kritiserades i tidningen och det ansågs att ”de
verkliga frågorna” som arbetslösheten, statsskulden, säkerhetsproblem och terrorismen,
fattigdomen samt problem i utbildningen som skolavhopp borde ha diskuterats mera (Inget EU
utan Frankrike! 12.4, reportage):
Valkampanjen har annars mest varit en show med avslöjanden på avslöjanden, korruption
till höger och vänster och alltför lite diskussion om de verkliga frågorna (…) (ibid).

Bristen på debatt i sakfrågor i samband med Marine Le Pens politik fick också kritik eftersom
man ansåg att väljare inte fick tillräckligt med information om valets konsekvenser:
Det är mycket som borde ifrågasättas i Le Pens politik. Ändå domineras debatten oftast av
det känslomässiga- värderingar, personangrepp och familjeskandaler, vilket gör att de

55
faktiska konsekvenserna av valet blir svåra att förstå eller förutse. (Att rösta rätt, 7.5,
krönika.)

Jensel Monge (2017: 4-5) menar att känslorna driver diskussionen speciellt på internet. Jag tror
att detta möjligen hade inverkan på dagspressens nyhetsutbud både i Finland och Frankrike.
Också Macron kritiserades eftersom man ansåg att han var en del av ett internationellt fenomen
där man bygger höga förväntningar på det politiska systemet och på en enskild person:
Alltså konstrueras också kampanjer kring personen snarare än politiken. Problemet är att
överdrivandet av den enskilda politikerns roll och makt bäddar för orealistiska
förväntningar på hela det politiska systemet. Det gör väljarna otåliga och i förlängningen
oförmögna att förstå politiska processer. Det här förvärras då enskilda kandidater seglar
fram som aspirerande superhjältar och går till val med löften om att förändra hela det
politiska systemet. Under de senaste åren har vi sett exceptionellt många (manliga) politiker
med den profilen- tänk Narende Modi i Indien, Donald Trump i Amerika och nu Macron i
Frankrike. (Att rösta rätt, 7.5, krönika.)

I Frankrike har man dock av tradition partier som har utvecklats runt en inflytelserik person
(Mény 1993: 59-60, refererad i Gunnarson 2015: 91).
En skribent i Hbl föreslog att presidentkandidaternas förslag borde faktakontrolleras och se om
de är realistiska och hurdana blir följder till besluten (Att rösta rätt, 7.5, krönika). Jag höll med
idén som förmedlades i tidningen att en öppen diskussion om valfrågor ur olika synvinklar vore
nyttigt för väljarna. Känslodominerade valkampanjer gynnar knappast väljarna om sakfrågor
då hamnar i skymundan.

5.8 Skandaler och negativ publicitet
I Hufvudstadsbladet rapporterades det om tre kandidater som var mitt uppe i skandaler och/eller
fick negativ publicitet. Dessa presidentkandidater var Marine Le Pen, Emmanuel Macron och
François Fillon. Fillon fick mest uppmärksamhet av de här tre personerna i den här kategorin.
Marine Le Pen
Marine Le Pen fick negativ publicitet på grund av sitt beteende, uttalanden och kontakter. Som
Fillon, var även Le Pen åtalshotad av missbruk av allmänna medel men hon förnekade brott.
Hufvudstadsbladet rapporterade om detta med bara enstaka rader. (Inget EU utan Frankrike!
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12.4, reportage.) Le Pens nekande om Frankrikes ansvar i den s.k. Vélodrôme d’Hiver- räden
mot judar i Paris 1942 kritiserades internationellt (Le Pen i kontrovers om deporterade judar,
11.4, nyhetsartikel). Enligt tidningen kritiserades Le Pen också för sina nära kontakter med
personer i fascistiska rörelser, ryska banker och politiker samt sitt hyllande av Donald Trump
(Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel; Putin önskar Le Pen lycka
till, 25.3, nyhetsartikel; Professor: Trumps metoder kan fresta Sannfinländska politiker, 31.1,
nyhetsartikel; Ljusare världsekonomi, men politiska risker, 13.1, ledare). Ett annat tema som
gav något att skriva om var schismen i partiet samt i familjen Le Pen (Marine Le Pen kämpar
hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Särskilt den svåra relationen med fadern JeanMarie Le Pen uppmärksammades flera gånger.
Emmanuel Macron
I Hufvudstadsbladet fanns det inte många nyheter om Macron som kunde ha klassats som
skandaler eller negativ publicitet. Macron själv med sitt beteende eller uttalanden under
kampanjtiden gav inte anledning till rubriker, åtminstone inte i Hufvudstadsbladet. Tidningen
rapporterade dock om rykten enligt vilka Macron är homosexuell eftersom han gifte sig med
en äldre kvinna (Esset i rockärmen i det ovissa valet: Hustrun Brigitte, 22.4, nyhetsartikel). Le
Pen å sin sida orsakade problem till Macron eftersom hon påstod att Macron har ett bankkonto
i ett skatteparadis. Åklagaren började en utredning efter påståendet. (”Hollande Junior” vann
över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel.)
Macron och hans kampanjstab hade stora problem med hackare i april och maj. En hackargrupp
som kopplats till Ryssland försökte hacka Macrons valkampanj och komma över e-post. Enligt
Hufvudstadsbladet lär tekniken ha varit likadan med hackning av Demokraternas e-post inför
USA:s presidentval. Därför utpekade Frankrike Ryssland som den skyldiga men landet
förnekade deras inblandning i affären. (Hackningsförsök mot Macrons kampanj, 26.4,
nyhetsartikel.) Först trodde man att hackarna inte hade lyckats att få information men i maj lite
före andra omgången spreds mycket laddat material online. Materialet innehöll inte mycket
skadlig information för Macron men enligt kampanjstaben var materialet blandat med falska
dokument ”för att sprida tvivel och desinformation” (Macrons läger rasar efter massiv
hackerattack, 7.5, nyhetsartikel).
Kandidatens stab kallar i kommunikén hackningen och läckan för ”enorm och samordnad”,
och ser det som ett försök till ”destabilisering av demokratin, på samma sätt som sågs under
det senaste presidentvalet i USA” (ibid).
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Valkommissionen eller någon annan motsvarande myndighet ville inte kommentera saken men
påminde om att publicering av materialet är olagligt och de som gör det kan åtalas (jmf kapitel
3 om den franska lagen).
I Frankrike är det ett brott att föra kampanj dagen före ett val. Det ska vara en tid för
eftertanke. Därför ser tidpunkten ut att vara noga vald när någon som kallar sig EMLEAKS
framåt midnatt på fredagskvällen släppte stora mängder filer som uppenbarligen stulits från
presidentkandidaten Emmanuel Macrons medarbetare för flera veckor sedan. (Macrons
läger rasar efter massiv hackerattack, 7.5, nyhetsartikel.)

I citatet nedan syns hur de franska myndigheterna var medvetna om riskerna som de
internetbaserade medierna kan innehålla (jmf Jensel Monge 2017: 4-5; Peterson & Petterson
2012: 99):
Valkommissionen varnar för att den som publicerar detaljer om läckans innehåll före valet
kan komma att åtalas. Det gäller även massmedier, i synnerhet internetbaserade sådana,
heter det. Kommissionen har kallat till akut möte under lördagen för att diskutera
händelsen, men det är oklart om den kan eller vill vidta några åtgärder så här i elfte timmen.
(Macrons läger rasar efter massiv hackerattack, 7.5, nyhetsartikel.)

Hufvudstadsbladet rapporterade att Macrons anställda hann skicka ut en kommuniké till
journalister bara minuter före midnatt på fredagen och slutet på kampanjtiden. Kommunikéns
innehåll kunde givetvis inte diskuteras offentligt för att inte bryta mot vallagen. (ibid.)
François Fillon
Hufvudstadsbladet rapporterade om korruptionsskandalen kring Fillon som började från
avslöjanden i tidningen Le Canard Enchaîné. Skandalen, som ansågs vara avgörande för valet,
började med anklagelser att Fillons hustru Penelope hade fått betalt med skattepengar för outfört
arbete, därav namnet på skandalen Penelopegate. Fillon hade även anställt sina
juridikstuderande barn som rådgivare och de hade likaså fått sina löner betalda med
skattepengar. (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2,
reportage.) Till slut anklagades Fillon för flera brott som åklagaren började undersöka och som
ledde till förhör. Fillons misstänktes till exempel för missbruk av allmänna medel, medhjälp till
förskingring, grovt bedrägeri, förfalskning och för att inte fullt ut ha redovisat mottagna medel.
(Fillon misstänks för flera brott, 15.3, nyhetsartikel; Hollande slår tillbaka mot Fillons
anklagelser, 25.3, nyhetsartikel.)
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Hufvudstadsbladet presenterade även Fillons svar och reaktioner på skandalen. Fast Fillon
pressades att hoppa av sin kandidatur vägrade han att ge upp på grund av en ”juridisk fråga som
inte är avgjord”. Hans frånvaro från lantbruksmässan satte ändå fart på spekulationer om hans
avgång. (François Fillon ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel.) Fillon försökte minimera skadorna
med att förneka brott och säga att anklagelserna var felaktiga men bad om ursäkt det franska
folket för sin omdömesbrist. Fillon underströk även att han har varit samarbetsvillig i
undersökningarna. (François Fillon kvar i franska valet, 7.2, nyhetsartikel.) Jag antar att Fillon
ville te sig som en laglydig medborgare som inte hade gjort något fel genom att understryka sin
tro på institutioner och rättvisan. Enligt mig verkade han dock arrogant när han påstod att hans
sanning var den enda sanningen och att undersökningarna utmanade demokratin:
Jag [Fillon] ger inte upp, jag drar mig inte tillbaka. Jag kommer att kämpa till slutet. Utöver
min person är det demokratin som utmanas, deklarerade Fillon själv på presskonferensen.
(…) Jag tror på våra institutioner. Jag tror på rättvisan. Jag kommer att berätta min sanningsom är också den enda sanningen. (…) (François Fillon ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel.)

Fillon ställde demokratin och juridiken mot varandra, betonade betydelsen av folkets åsikt och
ville kanske på det viset visa sig i positiv ljus:
Det är upp till franska folket att avgöra om han är värdig att vara president eller inte, anser
Fillon. −Fillon ställde demokratin och juridiken mot varandra. Det kan ses som ett sätt att
försöka vända kritiken mot honom till något positivt, ett slags styrkebevis (…) (François
Fillon ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel.)

Fillon började sedan leta efter syndabockar i rättsväsendet och skyllde även på president
Hollande:
Den franska högerns presidentvalskandidat, Francois Fillon, besvarade anklagelserna om
att under tvivelaktiga omständigheter ha avlönat diverse familjemedlemmar med att
anklaga rättsväsendet för att vara politiskt motiverat och ute efter att motarbeta hans
kampanj. Genom att ifrågasätta dess legitimitet undergräver han hela domstolsväsendet.
(Låtom oss uppröras, 3.4, krönika.)
Nu anklagar Fillon Frankrikes president François Hollande för att sprida skadlig
information om honom till medierna, för att Fillon inte ska väljas till president i vår.
(Hollande slår tillbaka mot Fillons anklagelse, 25.3, nyhetsartikel.)
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5.9 Valprogram och vallöften
Hufvudstadsbladet presenterade Le Pen, Macron, Hamon, Mélenchon och Fillons valprogram
och vallöften. Beskrivningen av Marine Le Pens valprogram och vallöften var den mest
omfattande av de fem beskrivningarna medan beskrivningen av Fillon var den minst
omfattande. Enligt mig förmedlade tidningen tillräckligt mycket med information om
presidentkandidaternas valprogram. Jag anser dock att beskrivningen på Fillons valprogram
kunde ha varit mer omfattande eftersom han var ju en av de populäraste presidentkandidaterna.
Enligt mig hade Marine Le Pen ambitiösa planer och vallöften då hon utlovade ”slutet på en
värld och början på en annan” (29-åringen ger allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel).
Hennes strikta syn på immigration och flyktingar syntes i valprogrammet- och löftena. Enligt
tidningen ville hon inte hjälpa migranter eller ge tillgång till skolgång för utländska barn
(Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Le Pen ville ge ”äkta”
fransmän förtur till undervisning, jobb och hälsovård (Rätten att välja, 26.4, krönika). Enligt
henne borde invandringen minska kraftigt, extremismspridande moskéer stängas, sekularismen
stärkas och alla religiösa symbolerna förbjudas på offentliga platser, bland dem slöjorna (29åringen ger allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel; ”Hollande Junior” vann över
”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel). Frankrike är dock redan ett av de mest sekulariserade
länderna i Europa (Bréchon 2014: 2) (för vidare diskussion om laïcité − sekularism i Frankrike
− se kategori 5.5 Beskrivningar om presidentkandidater, deras åsikter och politiska linje).
Speciellt efter terroristattackerna har synen på religiösa grupper, särskilt på muslimer,
förändrats. Många fransmän anser att muslimer hotar den franska sammanhållningen och
identiteten. (Lindbom 2017: 231.)
Ett annat stort tema i Le Pens valprogram var eurosamarbetet och Frankrikes EU-medlemskap.
”[Le Pen] Vill ut ur EU. Euron vill hon skrota och likt ”brexit” lovar hon en folkomröstning
om ”Francexit” (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Senare
under kampanjen förändrade hon en aning sina planer gällande euron med att föreslå att euron
och franc skulle kunna finnas parallellt (Pengar, jobb och terror i fransk valspurt, 6.5,
nyhetsartikel). Att hon inte höll med Europeiska unionen officiella linje syntes i hennes löfte
om att lyfta EU:s sanktioner mot Ryssland ifall hon skulle väljas till president (Putin önskar Le
Pen lycka till, 25.3, nyhetsartikel). Le Pen förespråkade protektionism, ökat nationellt
självbestämmanderätt och en storsatsning på polisen (29-åringen ger allt för Le Pen kampanj,
21.3, nyhetsartikel). Marine Le Pen ville se nationalstaternas återgång, staka ut klara gränser
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för ” globaliseringens krafter”, omförhandla Frankrikes skulder (Globalisering i motvind, 5.3,
krönika) och lämna Schengensamarbetet (”Radikal islamism största faran för den europeiska
civlisationen”, 21.4, nyhetsartikel). Hon ville också att franska företag börjar betala sina skatter
till Frankrike och har sin produktion i hemlandet (Ljusare världsekonomi, men politiska risker,
13.1, ledare). Överraskande nog kunde man läsa i Hufvudstadsbladet att Marine Le Pen hade
något gemensamt med vänsterkandidaten Benoît Hamon, nämligen ett infört medborgarlön.
Syftena med den här medborgarlönen var givetvis olika. Le Pen ville nämligen lösa
arbetslöshetsproblemet genom att uppmuntra kvinnor att stanna hemma genom att betala
medborgarlön åt dem. (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel).
Hamons motivering diskuteras nedan. Nationella fronten skulle vilja ha ”La République
référendaire” vilket betyder folkomröstningar om medborgarinitiativ och proportionalitetsval
till parlamentet (29-åringen ger allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel).
Enligt granskningen jag har gjort, var Le Pens valprogram mestadels korrekt presenterad i
Hufvudstadsbladet (se t.ex. Le Monde e, Le Parisien). Jag hittade dock inte information om att
Le Pen skulle ha velat ge förtur till hälsovård för fransmän eller att hon skulle velat stoppa
utländska barns skolgång, så jag vet inte om de här påståendena var korrekta. Ett fel som jag
dock hittade i tidningen gällde kvinnors uteslutning från arbetslivet: Le Pens föreslog inte i sitt
valprogram 2017 att kvinnor borde sluta arbeta och stanna hemma med hjälp av ett infört
medborgarlön (Europe 1, 2.5.2017).
Macrons program beskrevs som liberalt men vänsterlutande program (Alla håller andan inför
valet i dag, 23.4, nyhetsartikel). Hans inställning till EU:n var positivast av
presidentkandidaterna fast han ville se kraftiga reformer i eurosamarbetet (”Radikal islamism
största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel). Enligt honom kunde
euroländerna ha till exempel en gemensam budget och finansminister. Han stödde också ett
mera integrerat EU och frihandel. (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare.) I
hemlandet ville Macron luckra upp de strikta arbetsmarknadsreglerna och tumma på principen
om 35 timmars arbetsvecka (ibid). I Hufvudstadsbladet sades det också att han ville minska
skatter för de rikaste och var för värdmödraskap och för assisterad befruktning för samkönade
par (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Han ansågs försöka ”samla
fransmännen kring arbete för rättvisa” (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, nyhetsartikel).
Enligt min undersökning var informationen om Macrons valprogram mestadels korrekt.
Påståendet om att Macron var för värdmödraskap var dock felaktigt eftersom han var emot det
i sitt program (Le Monde a). Det var sant att Macron ville förändra arbetsmarknadsregler men
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jag kunde inte hitta information om han ville rucka på 35 timmars arbetsvecka. Jag analyserade
inte heller om påståendet om att Macron skulle vilja minska skatter för de rikaste var sant eller
inte, men reformer i beskattningen var med i programmet (se t.ex. Le Monde a).
Fillon ville skära ned på sjukförsäkringsgarantierna samt antalet statsanställda och sänka skatter
med höjd omsättningsskatt (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage). Han ville även ”förenkla
för företagarna och skärpa asylpolitiken” (”Radikal islamism största faran för den europeiska
civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel). De här informationerna var korrekta enligt min granskning
(se Le Monde b).
Hamon ville införa en basinkomst (kallas även universallön, baslön eller medborgarlön) som
skulle finansieras genom att beskatta robotanvändande företag. Miljöpolitiken hade en stor
betydelse för honom. (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal
vänsterman, 6.2, reportage.) Hamon ville ta avstånd från tillväxthysterin (ibid) och höja
förmögenhetsskatten (Laddad fransk valupptakt, 31.1, ledare). För Hamon var det viktigt att
människors fritid skulle bli meningsfullt, att arbetstiden skulle förkortas och att tjänsterna skulle
delas (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2,
reportage). Hamon var också för legalisering av cannabis (ibid) och mera generöst
asylmottagande (29-åringen ger allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel). Informationen
förmedlad i Hufvudstadsbladet var korrekt enligt min granskning (se t.ex. Le Monde c; Svenska
Yle 23.4.2017).
Mélenchons program hade liknande drag som Hamons program, som till exempel betoning av
miljöpolitiken, viljan att satsa på social sammanhållning och på det gemensamma ekologiska
framtiden samt en satsning på en mer jämlik framtid (Mélenchon tar upp striden, 12.4,
nyhetsartikel). Mélenchon motsatte sig den nya arbetstidslagen som skulle ge arbetsgivaren
friare händer (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage) och han ville få en ny författning
(”Radikal islamism största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel).
Mélenchon skulle ha velat förändra utrikespolitiskt samarbete. Han ville lämna Nato,
omförhandla EU-fördragen (ibid) och få ett slut på frihandelsförhandlingarna med USA (Inget
EU utan Frankrike! 12.4, reportage). För att lösa terrorhotet i landet skulle Mélenchon som
president straffa de multinationella företag som har ”kollaborerat med fienden i Syrien”.
Polisernas och militärernas jakt på islamister i Frankrike fick stöd från honom. (”Radikal
islamism största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel.) Det som
Mélenchon och Le Pen hade gemensamt i sina program var deras förakt mot EU och andra
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internationella samarbetsavtal. Enligt min granskning var också informationen om Mélenchons
program korrekt (se t.ex. Le Monde d; Svenska Yle 23.4.2017).

5.10 Presidentkandidater i sin kampanj och deras strategi
En intervjuad trodde i tidningen att presidentkandidaterna tänker praktiskt i sin kampanjstrategi.
Han antog att de troligen satsade på sådana gruppers röster som kunde ge mycket stöd åt dem.
I sådana här grupper ingick inte till exempel hemlösa som är en relativt liten och maktlös grupp.
(Finland rosas i den franska valkampanjen – igen, 4.4, nyhetsartikel.) Enligt en skribent i
Hufvudstadsbladet gällde det också att inte bli för djärv i kampanjen för att inte förlora röster
(Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel). För Marine Le Pen och Emmanuel
Macron var jagande på andrahandsväljare i finalomgången viktigt för de ville locka så många
väljare som möjligt (Ljumma väljare hett byte i Frankrike, 4.5, nyhetsartikel). I Hbl fanns
närmare presentationer av Le Pen, Poutou, Macron, Fillon, Hamon, Mélenchons
kampanjstrategi. Mest information fanns det om Le Pen och Macron.
Marine Le Pen är den högerextrema Nationella frontens kandidat vars ett av slagorden i
kampanjen var ”Välj Frankrike” (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel). Jag
anser att detta slagord har liknande klang som Donald Trumps ”America first” under USA:s
presidentval 2016. Hennes förebild i kampanjen faktiskt var USA:s president Donald Trump
(Ljusare världsekonomi, men politiska risker, 13.1, ledare). Det förekom gissningar hur denna
beundran skulle påverka hennes beteende i sin kampanj (Prefessor: Trumps metoder kan fresta
Sannfinländska politiker, 31.1, nyhetsartikel). Marine Le Pen verkade även villig att få stöd
från politiker i andra länder, till exempel från Ryssland (se t.ex. Putin önskar Le Pen lycka till,
25.3, nyhetsartikel).
Le Pen var hoppfull och beslutsam i sin kampanj och lät inte svårigheterna komma på väg (se
t.ex. Le Pen och Macron vädrar morgonluft, 5.2, nyhetsartikel; Marine Le Pen kämpar hårt för
presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Man trodde att hon skulle dra nytta av allt som bara kunde
hjälpa henne att nå presidentposten:
Om Le Pen ställs mot Macron i finalen så kommer hon fullt ut att kunna utnyttja sin
ställning som ”anti-etablissemang” och EU-kritiker- något som varit effektivt tidigare i
fransk politik, trots att invånarna i andra mätningar oftast är positiva till Europasamarbetet
(Väntade ledare i spänt val, 24.4, nyhetsartikel).
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Enligt beskrivningar i Hufvudstadsbladet var Marine Le Pen en hetlevrad människa som då och
då bröt mot lagen, till exempel repeterade fortkörningar eller att lämna att betala sina advokater
(Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Hon beskrevs som en
hetsig debattör som ville skrämma sina motståndare och var inte rädd att kritisera dem. Det
verkade att hennes strategi att skapa osämja och rädsla med sitt budskap. (ibid.) Hon skruvade
upp sin retorik då hon insåg att hon hade fallit lite i opinionsmätningarna (Luttrat Paris biter
ihop över terrorn, 22.4, nyhetsartikel). Enligt mig verkar hennes strategi att dra nytta av
människors rädsla och att skapa oenighet som ett sätt att missbruka makt.
Hufvudstadsbladet rapporterade om att Marine Le modifierade sitt program och sina åsikter
enligt folkopinionen. Hon modifierade till exempel sitt förslag om att lämna eurosamarbete och
EU-medlemskap då hon märkte att förslaget väckte skepsis hos väljare (Pengar, jobb och terror
i fransk valspurt, 6.5, nyhetsartikel).
Också i värderingsfrågor är Marine Le Pen känslig för folkopinionen. I motsats till sin far
har hon inte velat förminska Förintelsen, utan kallat den för ”höjden av barbari”. Hon har
vänt kappan i abortfrågan, från att vilja förhindra att kvinnor ”använder abort som
preventivmedel” till att förespråka fri abort. I motsats till många av sina partikamrater har
hon också avstått från att visa sig på demonstrationer mot den könsneutrala
äktenskapslagen. (Frankrikes nästa president? 23.4, tv-sidorna.)

En skribent i Hufvudstadsbladet menade att Le Pen var försiktig med sina uttalanden om det
kontroversiella temat, abort, för att ha framgång i valet (Marine Le Pen kämpar hårt för
presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Marine Le Pen tvekade inte heller politisera andra
kontroversiella aktuella händelser, som terrordådet på en polis före första omgången (Terror
kan spela Marine Le Pen rakt i händerna inför den franska rysaren, 22.4, nyhetsartikel). Jensel
Monge (2017: 4-5) menar att speciellt internet och sociala medier gör det lätt för kandidater att
modifiera sitt program enligt den framställda folkopinionen, även utan avsikt att verkställa sina
löften. Men också alliansen som Marine Le Pen inledde med Nicolas Dupont-Aignan påverkade
dessa modifieringar (Pengar, jobb och terror i fransk valspurt, 6.5, nyhetsartikel).
Le Pen ville avlägsna rasiststämplen som man satt på henne, och framstå som passande kandidat
för fransmän, även för muslimer, för hon sade att hon inte motsätter sig islam (Marine Le Pen
kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Le Pen satsade också på kvinnornas röster
under kampanjen (Le Pen och feminismen, 18.3, tv-sidorna). Före finalen ökade Marine Le Pen
tempot i resandet och satsade på mediesynlighet för att locka väljare. Le Pen var intresserad av
att övertyga Mélenchon- väljare för hon visste att i denna grupp fanns det många som inte var
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förtjusta i Macron. Hon lät trycka nya affischer med sitt porträtt och korta deviser utan
partisymboler. (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel.) Jag antar att hon ville
på det här sättet presentera sig som hela folkets presidentkandidat. Le Pen steg också direkt av
partiledarskapet, möjligen för att även de som ser partiet som högerextremt eller bara omöjligt
att rösta på, skulle kunna tänka sig ge sin röst åt henne (ibid). I strategin ingick att tvätta partiets
mörkbruna rötter och göra det rumsrent genom att avskeda medlemmar med högerextrema
kopplingar. Le Pen avskedade även sin egen far, partiets grundare, till följd av hans
kontroversiella uttalanden. (Frankrikes nästa president? 23.4, tv-sidorna.) Hon utnyttjade också
andra sätt, som till exempel bättre sophämtning och nöjesliv i områden där arbetslösheten och
misstron var höga, för att få så många sympatisörer som möjligt (Le Pen tyr sig till sopor och
nöjen, 5.5, nyhetsartikel).
Marine Le Pen utnyttjar också mode i sin politik. Hon använder ofta svarta kostymer och den
franska flaggans färger i sin klädsel. ”Hennes utstrålning är manhaftig, något som hon själv har
lyft fram”. (Marine Le Pen är sin pappas utstötta flicka, 3.5, nyhetsartikel.) Hon vill framstå
som en vanlig människa och kvinna ”men Marine Le Pen är inte vanlig” (ibid):
Madame Tout le Monde (Fru Vem som helst) är ett smeknamn hon själv lär gilla. I ett
försök att liera sig med dem vars röster hon fiskar efter, de mindre bemedlade, tonar Marine
Le Pen ner sin stil. I stället för välskräddade kläder som matchar hennes uppväxt i en
välbärgad förort, ett faktum hon helst inte nämner, favoriserar hon lågprismode. (Marine
Le Pen är sin pappas utstötta flicka, 3.5, nyhetsartikel.)

Jag antar att faktumet att Le Pen vill framstå som ”Madame Tout le Monde” har att göra med
förändringar i samhället och politiken. Kantola (2014: 18) tar upp hur maktutövare har varit
tvungna att förändra sitt sätt att utöva makt i och med förändringar i samhället. Gränsen mellan
ledare och folket har suddats ut och de som har makt måste visa mänsklighet och att de är
”vanliga människor” genom sina handlingar. I politiken och under valkampanjen ger sig
politikerna ut på torg och kommer på olika sätt att visa sig som folkliga. Symboler har inte trots
allt förlorat sin vikt utan det är eliten och makthavarnas sak att skapa nya symboler som kan
samla folket. (Kantola 2014: 18-19, 24.)
Också Philippe Poutou som kandiderar till ett litet antikapitalistiskt parti förmedlade sin politik
genom klädstilen. I den första tv-sända debatten i april var Poutou ”klädd i säckig vit T-tröja
med uppkavlade ärmar bland alla kandidater i kostym” (Inget EU utan Frankrike, 12.4,
reportage). Jag antar att Poutous framträdande med sina vardagliga kläder träffade mitt i prick
hos de väljare som hyllade antikapitalistiska idéer. Hade Poutou valt att klä sig i kostym skulle
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hans väljare kanske ha sett honom som någon som inte vågar stå för sina principer och som
egentligen försvarar kapitalismen. Philippe Poutou själv ville troligen lyfta fram, som Marine
Le Pen, att han är en vanlig människa trots att han är presidentkandidat. Kantola (2014: 26-27)
menar dock att politiker eller företagschefers nedtonade stil också kan väcka missnöje bland
människor, speciellt om stilen verkar för tillgjord.
Emmanuel Macron var hoppfull och bestämd inför presidentvalet (se t.ex. Le Pen och Macron
vädrar morgonluft, 5,2, nyhetsartikel). I Hbl fanns det flera beskrivningar om hans kandidatur.
Medan andra kandidater hade enkla beskrivningar, som till exempel Benoît Hamon som
kandiderade för Socialistpartiet, verkade det inte vara lika enkelt att beskriva Macron. Macron
beskrevs som centerliberal (Upplagt för fransk rysare, 21.4, ledare), centerkandidat (Okända
kandidater dominerade debatt, 6.4, nyhetsartikel), mittenpolitiker (Le Pen och Macron vädrar
morgonluft, 5.2, nyhetsartikel), obunden kandidat (Laddad fransk valupptakt, 31.1, ledare),
oberoende kandidat (François Fillon kvar i franska valet, 7.2, nyhetsartikel) och som obunden
mittenman (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2,
reportage). Hans kritiker kallade honom även för finansens kandidat (Har Front National blivit
rumsrent? 6.5, reportage). Jag antar att antalet benämningar berodde på att Macron med sin
relativt nya politiska rörelse inte var lika lätt att dela i ett fack som de presidentkandidaterna
som kom från de gamla etablerade partierna.
Macrons slagord var ”Tillsammans Frankrike” (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5,
nyhetsartikel). När man jämför Macrons slagord till Le Pens, ser man att de är rätt olika. Enligt
mig ville Macron förena folket och få alla att känna att de kan göra något för Frankrike. Å andra
sidan kan man tänka sig att detta slagord var det enda möjliga för Macron eftersom han inte
hade de stora partierna bakom sig och därmed behövde stöd från hela folket för att vinna. Före
andra omgången ökade Macron tempot både i resandet och i mediesynlighet för att hålla redan
vunna röster och locka väljare. Han skaffade nya affischer med porträtt och korta deviser utan
partisymboler för att visa sin presidentpotential. (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5,
nyhetsartikel.) Liksom Marine Le Pen ville troligen också Macron visa att han är den kandidat
och president som passar alla väljare. Han var beredd att rucka på sitt program före finalen för
att få folket att rösta på honom i stället för Marine Le Pen. Macron riktade sig till de
euroskeptiska väljarna med att säga att ”EU måste förändras” (Kamp om de osäkra väljarna,
5.5, ledare) och gick med på att tänka om handelsavtalet med Kanada samt
Bolkensteindirektivet om utsända arbetare. De sistnämnda funderingarna lovade han att göra
för att få Melenchons sympatisörer att rösta på honom men gick inte med på att ändra sitt
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program för att tillmötesgå Mélenchon. (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage.)
Enligt mig verkade Macron vara en bestämd och självsäker kandidat på grund av rapportering
i Hufvudstadsbladet. Det verkade också som att han hade genomtänkta lösningar till skillnad
från Le Pen och troligen tack vare det lät han inte andra diktera vad han borde förändra i sin
politik. Macron verkade veta, liksom Le Pen, när modifiera sitt budskap enligt behov för att nå
till en bred publik inför den avgörande andra omgången.
Hustrun Brigitte Macron spelade en stor roll i Emmanuel Macrons valkampanj och hon deltog
i den aktivt. I Hbl kallades hon Macrons ”starkaste triumfkort” och ”esset i rockärmen” (Esset
i rockärmen i det ovissa valet: Hustrun Brigitte, 22.4, nyhetsartikel).
Brigitte Trogneauxs inflytande över sin mans presidentkampanj lär inte kunna överskattas.
Hon har varit en aktiv rådgivare både vad gäller Emmanuel Macrons valtal och hans agenda
och han har prisat henne offentligt. ”Om jag väljs, eller ursäkta, när vi väljs, kommer hon
att vara med och få en roll och en position”, sade Macron i ett tal han höll i Paris i mars.
”Jag har henne att tacka för mycket. Hon hjälpte mig att bli den jag är i dag.” (Esset i
rockärmen i det ovissa valet: Hustrun Brigitte, 22.4, nyhetsartikel)

Kantola (2014: 21-22) menar att politiker kan använda sin familj för att förbättra sin image och
för att verka mera som vanliga människor.
François Fillon kandiderade för högern, närmare sagt för konservativa Republikanerna. Fillons
kampanj kunde beskrivas som händelserik på grund av skandaler. Informationen om Fillon i
det här kapitlet är från artikeln François Fillon ger inte upp (2.3, nyhetsartikel). Trots
korruptionsanklagelserna och krav att hoppa av, var Fillon fast besluten att stanna kvar i
kampen om presidentposten. Han hade nämligen lovat att han drar tillbaka sin kandidatur ifall
han blir brottsmisstänkt, men ville inte göra det även om åklagaren började utreda
anklagelserna. En skribent trodde att Fillon kunde förefalla en stark och beslutsam kandidat då
han inte lät skandalerna påverka hans kampanj.
Benoît Hamon kandiderade för Socialistpartiet. Han ville skapa framtidstro och stod fast bakom
sina principer och var inte rädd att agera enligt dem. Å andra sidan var han inte heller beredd
att ändra någonting i sitt program och sina principer men försökte trots detta ena hela
Socialistpartiet bakom sig. (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal
vänsterman, 6.2, reportage.) Jag undrar om Hamons envishet bidrog till hans förlust. Att ha
principer är positivt men att inte vara beredd att kompromissa är inte en fördel i posten där man
måste komma överens med olika personer och ideologier.
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Jean-Luc Mélenchon, som kandiderade till vänstern, ”tog upp striden” lite före första
omgången. Han använde ny teknologi, nämligen hologram, i sina valmöten för att effektivt
utmana favoriterna Macron och Le Pen. (Mélenchon tar upp striden, 12.4, nyhetsartikel.) Jag
antar att han ville framstå som modern och annorlunda kandidat som inte var rädd för framtiden.
Man menade också att ”[h]an framstår som en showman med vass tunga och en viss svaghet
för populistiska utspel” (Mandelkakan versus Marine, 22.4, spalten Andras röster). Mélenchon
ville förändra det politiska systemet i Frankrike (Gethin & Jemana 2017: 7).

5.10.1 Om presidentkandidaternas kampanjstab
I Hbl fick man veta mest om Marine Le Pens kampanjchef, som en hel nyhetsartikel
behandlade. Om Emmanuel Macron och François Fillons kampanjstab fick man begränsat med
information.
Marine Le Pens kampanjchef var en 29 årig engagerad borgmästare och ett framtidshopp, David
Rachline (29-åringen ger allt för Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel). Emmanuel Macrons
kampanjtalesperson var Mounir Mahjoubi (Hackningsförsök mot Macrons kampanj, 26.4,
nyhetsartikel). Bruno Le Maire hörde till François Fillons kampanjstab men lämnade den
eftersom Fillon hade brutit sitt löfte att lämna kampanjen ifall han blir brottsmisstänkt (François
Fillon ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel).

5.10.2 Samarbete mellan presidentkandidaterna
I den här kategorin finns information om samarbete mellan Le Pen och Dupont-Aignan samt
information om Hamons planer om att samarbeta med andra vänsterkandidater.
Efter första omgången började samarbetet mellan Nicolas Dupont-Aignan och Marine Le Pen.
Hufvudstadsbladet rapporterade att förloraren Dupont-Aignan fick finanserna ordnade genom
Front National och blev till och med utlovad premiärministerposten om Le Pen blir president.
Le Pen gav även några andra små löften till Dupont-Aignan men inte gällande EU och euron
för Le Pen insåg att dessa frågor kunde stöta bort väljare just före andra omgången. (Har Front
National blivit rumsrent? 6.5, reportage.) Benoît Hamon däremot lovade att söka samarbete
med andra vänsterkandidater, åtminstone med Jean-Luc Mélenchon och Yannick Jadot från De
Gröna (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2,
reportage). Jadot hoppade av sin kandidatur i tidigt skede (se t.ex. Le Monde 23.2.2017). Det
framgick inte i tidningen om Hamon hade lyckat med sitt sökande efter en samarbetspartner.
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5.10.3 Presidentkandidaterna om sig själva
I Hufvudstadsbladet kunde man läsa hur Marine Le Pen och François Fillon såg sig själva som
presidentkandidater. De båda kandidaterna hade mycket positiv bild av sina förmågor. Å andra
sidan är det osannolikt att någon som inte har en mycket positiv uppfattning om sina kunskaper
och förmågor skulle kandidera. Det fanns flera uttalanden av Marine Le Pen än François Fillon.
Marine Le Pen var nöjd och säker på sin framgång och såg sig själv som folkets kandidat:
Jag [Le Pen] kommer att bli valets mest naturliga kandidat för alla patrioter i landet. Det
spelar ingen roll om man tidigare stått till höger eller vänster. Det viktigaste är att man
älskar Frankrike, kommenterar Marine som ofta understryker att hon inte motsätter sig
islam utan enbart en islamisering av Frankrike. (Marine Le Pen kämpar hårt för
presidentposten. 4.1. Nyhetsartikel)

Hon såg sig även som person som skulle ha kunnat stoppa de senaste årens terroristattacker i
Frankrike ifall hon hade varit vid makten (Terrorn kan spela Marine Le Pen rakt i händerna
inför den franska rysaren, 22.4, nyhetsartikel). François Fillon såg sig själv som den ende som
kan rädda Frankrike (François Fillon kvar i franska valet, 7.2, nyhetsartikel).

5.10.4 Presidentkandidaternas åsikter om sina motkandidater
Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud och Philippe
Poutous uttalanden om sina motståndare förmedlades i Hufvudstadsbladet. Endast åsikterna
gällande Le Pen, Macron och Fillon fanns med i tidningen. Nedan presenterar jag närmare de
här uttalandena i mer detalj.
Marine Le Pens uttalanden
o Le Pens negativa kommentarer och benämningar på Fillon och Macron
I Hufvudstadsbladet kunde man läsa Marine Le Pens kommentarer om François Fillon och
särskilt om Emmanuel Macron. Hon kallade Fillon ”en oroväckande herre” och såg honom som
representant till eliten och bankerna som vill förstöra välfärdssamhället (Marine Le Pen kämpar
hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel).
Om Macron hade Le Pen mycket att säga. Hon kallade honom för ”oligarkernas bankir”
(Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel), ”Hollande Junior”, ”flinande
bankiren”, ”arrogant” och ”bortskämd” (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5,
nyhetsartikel). Enligt Le Pen ansåg Macron att ”allt är till salu” (Pengar, jobb och terror i fransk
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valspurt, 6.5, nyhetsartikel) och hävdade att han ”kommer att slakta Frankrike” (”Hollande
Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel).
Marine Le Pen talar om ”Välj Frankrike”. I det finns en udd mot Macron, en
önskemotståndare för Le Pen eftersom han är ”komplett i sin liberala hållning”(…). Hon
[Le Pen] kan koncentrera sig på att utmåla Macron som en person som saknar ambitioner
att skydda fransmännen och ställa upp för Frankrike och snarare är en kosmopolit, en
globalist som går det internationella kapitalets och Bryssels ärenden (…) (Duellen om
presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel).

För att få Mélenchons väljare att rösta på henne i andra omgången eller stanna hemma i stället
för att rösta på Macron, tvekade Le Pen inte att peka ut Macron som ”en tidigare
investeringsbankir” och ”representant för regeringen” (Kamp om de osäkra väljarna, 5.5,
ledare). Enligt mig är det värt att notera ordvalet ”valpropaganda” i citatet nedan:
I Le Pens valpropaganda har Macrons fyra år som bankman varit verkligt godis. Liksom
hans två år som ekonomiminister under Francois Hollande med ansvar för den hatade
arbetstidslagen (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage).

Le Pen sparade inte heller sina ord när hon och Macron talade om EU i valdebatten. Hon ansåg
att Macron lade sig för Tyskland och sade att ” Frankrike kommer att ledas av en kvinna, endera
mig eller fru Merkel” (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel).
Le Pen anklagade även Macron för att stödja terrorism:
(…) Le Pen ansåg Macron vara för mjuk i sin hållning och hon drog sig inte ens från att
hävda att Macron i praktiken stödjer den fundamentalistiska islamismen och terrorismen
eftersom det bland hans supportrar finns islamiska organisationer (”Hollande Junior” vann
över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel).

Emmanuel Macrons uttalanden
o negativa kommentarer och benämningar på Le Pen
Macrons uttalanden som förmedlades i Hbl bestod mest av utskällningar och kritik mot Le Pens
handlingar. Han kallade Le Pens uttalande om Frankrikes oskyldighet till judarnas deportation
under andra världskriget ”ett stort misstag” (Le Pen i kontrovers om deporterade judar, 11.4,
nyhetsartikel). Macron höll inte med Le Pen om hennes planer om att lämna euron och ansåg
att detta skulle sänka fransmännens köpkraft och innebära ett ekonomiskt krig samt nationalism.
För att få mer vikt på sitt uttalande slutade han med att säga att ”(…) Min hemtrakt är full av
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begravningsplatser”. (Okända kandidater dominerade debatt, 6.4, nyhetsartikel.) I en tv-debatt
inför andra omgången var Macron inte imponerad av Le Pens budskap och sade till henne flera
gånger att ”(…) [n]i pratar dumheter” och att ”fransmännen är inte idioter” (”Hollande Junior”
vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel). Macron kallade Le Pen bland annat ”hatets
företrädare” (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel) och hittade på många
andra utskällningar:
Emmanuel Macron kallade sin motståndare för en ”hatfull lögnare”, ”korrupt” och ”en illa
informerad” presidentkandidat som skulle driva Frankrike mot ett ”inbördeskrig”. (---)
Macron anklagade (…) Le Pen för att vara en ”fruktans prästinna” som skapar klyftor och
driver Frankrike mot ett ”inbördeskrig”, exakt såsom terroristerna önskar. (”Hollande
Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel.)

Enligt mig kan man sammanfatta Macrons åsikt om Le Pen i följande fras som han yttrade:
”Madame Le Pen, Frankrike förtjänar någonting bättre än ni!” (”Hollande Junior” vann över
”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel).
Nicolas Dupont-Aignans uttalande
o kritik mot Macron
Dupont-Aignan var inte nöjd med Macrons positiva inställning till Europeiska unionen. Han
sade före andra omgången i maj ”[att] välja Emmanuel Macron innebär att definitivt placera
Frankrike i EU:s fängelse (…)” (Het strejksommar väntar i Frankrike, 7.5, nyhetsartikel).
Nathalie Arthauds uttalande
o kritik mot Le Pen
Enligt Arthaud var Marine Le Pen ingen representant för arbetarna (Inget EU utan Frankrike!
12.4, reportage). Jag antar att Le Pens borgerliga bakgrund var en av anledningarna till Arthauds
åsikt.
Philippe Poutous uttalande
o kritik mot Le Pen och Fillon
Poutou var inte nöjd med Marine Le Pen och François Fillons handlingar. Han skyllde både på
Le Pen och Fillon för missbruk av allmänna medel och påminde dem att folket måste leva
mycket sparsamt. Poutou gav Le Pen en reprimand för att hon utnyttjat parlamentarisk
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immunitet för inte behöva svara på polisens frågor gällande missbruk av allmänna medel. (Inget
EU utan Frankrike! 12.4, reportage.)

5.11 Valmöten och debatter
Informationen i den här kategorin kan sammanfattas enligt följande:
o Valmöten
o Le Pen
o Macron
o Mélenchon
o Tv-sänd debatt före första omgången med alla kandidaterna
o Tv-sänd debatt före andra omgången mellan Macron och Le Pen
Hufvudstadsbladet rapporterade om att Marine Le Pen och Emmanuel Macron hade valmöten
i Lyon och att Le Pen avslöjade partiets valplattform där (Le Pen och Macron vädrar
morgonluft, 5.2, nyhetsartikel). Jean-Luc Mélenchon å sin sida använde sig av ny teknologi och
valtalade samtidigt på sju olika platser med hjälp av hologram (Mélenchon tar upp striden, 12.4,
nyhetsartikel). Enligt mig fanns det överraskande lite information om valmöten i
Hufvudstadsbladet eftersom alla kandidaterna säkert hade många möten. I tidningen hade man
dock troligen tyckt att rapportering om ”vanliga” möten inte hade tillräckligt med nyhetsvärde
för läsarna i Finland, vilket jag kan hålla med om.
Den första tv-sända valdebatten före första omgången
Tidningen presenterade följande information gällande den första tv-sända debatten:
o
o
o
o

deltagare
de lyckade och de misslyckade
händelseförlopp
de diskuterade temana

I den här andra stora debatten, som var dock vårens första på tv:n, deltog alla 11 kandidaterna
vilket var orsaken till att debatten blev kaotisk och drog ut på tiden (Okända kandidater
dominerade debatt, 6.4, nyhetsartikel). De okända kandidaterna dominerade debatten och
”stack upp som fräscha inslag” (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage) men var knappast
till någon nytta till de bäst kända presidentkandidaterna enligt skribenten i tidningen (Okända
kandidater dominerade debatt, 6.4, nyhetsartikel).
Ekonomiskt missbruk var ett av de behandlade temana:
Bara de två trotskisterna, läraren Nathalie Arthaud från Lutte Ouvrière och Philippe Poutou,
arbetare vid Ford i Bordeaux, för Le parti anticapitaliste, vågade ta upp de folkvaldas ofta
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skandalösa utnyttjande av sin ställning och vanligt folks lidanden. (Inget EU utan
Frankrike! 12.4, reportage)

Också Europeiska unionen debatterades under kvällen. Macron angrep sin viktigaste
motkandidat Le Pen med frågor om den ekonomiska politiken och nationalism och disputerade
med henne om Europa.
(…) För första gången fördes nu en verklig debatt om EU, lätt att skylla på i alla
sammanhang. Bara två av elva kandidater var helt beredda att försvara EU, Macron och
Fillon. De flesta ville ändå inte ge upp Europatanken, utan krävde i stället omförhandling
av EU-fördragen och ett nytt, mer demokratiskt Europa. (Inget EU utan Frankrike! 12.4.
Reportage.)

Enligt skribenten var det dock Arthaud som lyckades bäst försvara EU:
Den som bäst, indirekt, lyckades försvara EU var Nathalie Arthaud. Ni makthavare, skyll
inte på EU, sade hon många gånger, det är ju ni själva som beslutar om arbetstagarnas usla
villkor och löner, inte EU. (…) (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage)

Enligt mig var det väntat att ekonomiskt missbruk och EU var några av de diskuterade temana.
Det vore dock hade varit intressant att läsa om flera valfrågor som togs upp under debatten.
Hufvudstadsbladet (Okända kandidater dominerade debatt, 6.4, nyhetsartikel) rapporterade om
opinionsundersökningarna enligt vilka Mélenchon var den mest övertygande kandidaten följd
av Macron, Fillon och Le Pen. Macron hade de bästa politiska förslagen enligt tittarna medan
Mélenchon kom på andra platsen följd av Fillon. Enligt mig är det värt att notera att Fillon var
i toppfyran trots skandalerna medan Le Pen inte övertygade tittarna med sina politiska förslagen
fast hon var mycket populär i andra opinionsundersökningar. Mélenchons popularitet synligt
började gå uppåt efter debatten.
Den tv-sända valdebatten före andra omgången
Den förmedlade informationen i Hbl om den tv-sända debatten före andra omgången kan
sammanfattas enligt följande:
o lyckande och misslyckande i debatten
o debattens vikt och betydelse
o analys om händelseförloppet och kvaliteten på debatten, också på de sociala medierna
Enligt en klar majoritet av tittarna var Macron klart trovärdigare och övertygande än Le Pen
(”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel). I Hufvudstadsbladet
påminde man dock att detta inte betydde att Le Pen skulle vara chanslös i finalen (Kamp om de
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osäkra väljarna, 5.5, ledare) Tv-debatten räknades vara en av de avgörande faktorerna inför
valet fast man trodde att de väljare som röstade på någon annan kandidat i första omgången
drog inte så mycket nytta av den (ibid).
Under debatten, som bedömdes som aggressiv och hetsig, behandlades många valfrågor.
Macron och Le Pen rök hårdast ihop om terrorismen:
Invektiven och förolämpningarna haglade i den direktsända tv-debatten som betraktas som
den smutsigaste någonsin i Frankrike. (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”,
5.5, nyhetsartikel).
I den avslutande tv-debatten såg programledarna närmast ut att vilja ta skydd när Macron
och Le Pen rök ihop om jobb som flyttar utomlands, om EU, en impopulär
arbetsmarknadslag och arbetare från andra EU-länder som påstås ta fransmäns jobb
(Pengar, jobb och terror i fransk valspurt, 6.5, nyhetsartikel).

Tv-debatten kritiserades av flera mediekommentatorer som en ”ovärdig” uppvisning
(”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel). Le Pen fick kritik till
och med från den egna leden men Macron blev inte heller besparad kritik.
I otaliga kommentarer i de sociala medierna under den pågående debatten förfärade sig Le
Pen-motståndare över att Macron riskerade att göra bort sig med att svara henne aggressivt.
Macron upprepade gång på gång att ”Ni pratar dumheter” och att ”fransmännen är inte
idioter”. Det ansågs kunna såra en del väljare. Å andra sidan använde Le Pen samma
uttryck, fast inte lika ofta. (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5,
nyhetsartikel.)

Då debatten var aggressiv, jämfördes den med debatterna mellan Hillary Clinton och Donald
Trump inför valet i USA (Kamp om de osäkra väljarna, 5.5, ledare). Med tanke på att Le Pen
jämfördes med Trump och man var rädd för att det franska valet också skulle sluta i
populismens seger (se t.ex. Laddad fransk valupptakt, 31.1,ledare), var jag inte förvånad över
jämförelser med presidentvalsdebatten i USA.
Tittarna blev inte heller förtjusta i Macrons problem med salivutsöndringen när han blev som
ivrigast. Detta oestetiska drag väckte diskussion på de sociala medierna och uppmärksammades
även i Hufvudstadsbladet. (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5,
nyhetsartikel.) De nya mediernas inverkan på de traditionella medier konkretiserades i
tidningens rapportering då Hufvudstadsbladet uppmärksammade händelser på sociala medier.
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Trots kritiken, ansåg man att Macron lyckades bra med att försvara sig i debatten. Le Pen kom
med ”fräcka påståenden om motståndarens åsikter” (Har Front National blivit rumsrent? 6.5,
reportage), ” (…) skyllde Frankrikes problem på den tidigare ministern Macron, tänjde på fakta
och beskrev Frankrike som svagt och utnyttjat av omvärlden” (Kamp om de osäkra väljarna,
5.5, ledare) medan ”(…) Macron lyckades lugnt avslöja ihåligheten i hennes [Le Pens] eget
program, ekonomiskt och politiskt ohållbart” (Har Front National blivit rumsrent? 6.5,
reportage). Franska mediernas faktagranskade också konstaterade att Le Pen sade mängder av
ogrundade påståenden (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel).

5.12 Analys och jämförelse av presidentkandidater
5.12.1 Humoristisk analys av presidentkandidater
En journalist var kreativ med en minnesregel om Macrons namn:
Att tänka på Emmanuel Macron som en mandelkaka underlättar när man vill komma ihåg
hans namn. Det typiskt franska bakverket med mandelmjöl som huvudingrediens heter
makron på svenska, macaron på franska. (---) En hacka på att det blir mandelkakan som
kommer att smaka bäst. (Mandelkakan versus Marine, 22.4, spalten Andras röster.)

Samma journalist syftade på Le Pen endast med hennes förnamn Marine. I de texter jag läste
om presidentkandidaterna hade man alltid använt kandidatens hela namn eller efternamn och
aldrig bara förnamn. Enligt mig passade den här detaljen i den humoristiska tonen i texten.

5.12.2 Åsikter om presidentkandidaternas duglighet till presidentposten
I Hufvudstadsbladet kunde man läsa tankar om hurdana förutsättningar man trodde att Macron
och Le Pen hade för presidentskapet. Om Marine Le Pen hittade jag endast negativa åsikter.
Hon tycktes vara ond och oduglig att leda i det terrordrabbade landet med sitt parti (Sauli
Niinistö i HBL-intervju: "Vårt viktigaste försvar sitter mellan öronen", 18.3, personporträtt;
Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel). Ytterhögern troddes inte
vara lösningen på alla problem i Frankrike.
Trots sin popularitet fyller hon [Le Pen] ändå inte de krav som majoriteten av de franska
väljarna har på en president, menar man (Populisterna står stadigt på sina lerfötter, 3.3,
krönika).
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Macron fick inte heller bara beröm. Att hans valseger mot Le Pen inte var helt säker orsakade
oro och man tvivlade på om han skulle ha allt som krävdes. Saknaden av ett stort parti bakom
honom väckte också tankar:
(…) [D]et finns en risk att Emmanuel Macron blir en svag president om han vinner
eftersom han inte har något av de stora partierna att luta sig tillbaka mot, inte heller
representerar han något ytterlighetsparti (spalten Andras röster, 26.4).

5.12.3 Jämförelse av presidentkandidater
I Hufvudstadsbladet jämförde man följande kandidater:
o Macron vs Le Pen
o Le Pen vs andra kandidater
Emmanuel Macron och Marine Le Pen jämfördes mest med varandra. Macron nämndes vara
den mest EU-vänliga av kandidaterna medan Le Pen den mest EU-kritiska- eller fientliga (Och
så föddes hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika). Bortsett från Benoît Hamon nämndes inga andra
presidentkandidater explicit i samband med dessa jämförelser. Man pratade om kandidaterna
kollektivt när man jämförde Le Pen med dem:
Migrationen har ”extremt allvarliga konsekvenser” för Frankrike (…) Den slutsatsen
ifrågasätts av flera av Le Pens motståndare, däribland Socialistpartiets presidentkandidat
Benoît Hamon, som förespråkar ett mer generöst asylmottagande. (29-åringen ger allt för
Le Pens kampanj, 21.3, nyhetsartikel.)

Marine Le Pen och Emmanuel Macron var ”varandras politiska motpoler” (Fördel Macron, men
inget är avgjort, 25.4, ledare) och deras politik skiljde sig åt på områden som ekonomi, landets
EU-medlemskap och eurosamarbete, frihandel, tullar, globalisering, arbetslöshet och arbetsrätt.
Tidningen jämförde också kortfattat Macron och Le Pens agenda och dess roll för deras
popularitet:
Le Pens paroller om traditionella franska värden har kanske starkare genklang än Macrons
modernare agenda (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare).

5.12.4 Jämförelse av presidentkandidater med politiker i andra länder
I tidningen jämförde man de följande politikerna:
o Le Pen- Trump
o Hamon- Corbyn och Sanders
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I Hufvudstadsbladet jämförde man Marine Le Pen med USA:s president Donald (se t.ex.
Laddad fransk valupptakt, 31.1, ledare), medan Benoît Hamon jämfördes med brittiske Jeremy
Corbyn och amerikanske Bernie Sanders (Laddad frank valupptakt, 31.1, ledare). Tidningen
tog upp USA:s överraskande presidentval 2016 som utföll till Trumps valseger och likställde
den med utsikten att Le Pen kan bli president (se t.ex. Laddad fransk valupptakt, 31.1,ledare).
Å andra sidan trodde man att ” (…) Le Pen inte förmår att göra en Trump” (första sidan, 25.4).
Man satte också Le Pens (och Trumps) trovärdighet i fråga: ”Även om Le Pen säger sig vilja
stoppa utlokaliseringar kommer hon nog att lura folket, precis som Donald Trump” (…) (Djup
ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel).

5.13 Opinionsmätningar och popularitet
Följande information var förmedlad i Hufvudstadsbladet:
o Jämförelser mellan presidentkandidaters popularitet och utsikter
o toppfyran
o topptrean
o finalisterna
o analys om mätningarnas reliabilitet
o Marine Le Pen
o Emmanuel Macron
o François Fillon
o Jean-Luc Mélenchon
o Benoît Hamon
o Presidentkandidaters väljare och orsaker till popularitet
o Kritik mot presidentkandidater och orsaker till impopularitet
I

texter

publicerade

i

Hufvudstadsbladet

hittade

jag

information

on

enskilda

presidentkandidaters popularitet men även jämförelser mellan kandidaterna och deras utsikter
till valseger. Enligt mig blev läsaren bra informerad om situationen i kampanjen gällande
toppkandidaternas popularitet och utsikter till valsegern. Marginalerna var små mellan
presidentkandidaterna under hela första delen av kampanjen och därför trodde man inte att en
av kandidaterna skulle kunna få över 50 % av rösterna redan i första valomgången (se t.ex.
”Radikal islamism största faran för den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel).
Emmanuel Macron, Marine Le Pen och François Fillon tillhörde i topptrean. (Frankrikes
socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage; Upplagt för
fransk rysare, 21.4, ledare.) Då visade väljarundersökningarna att Le Pen skulle säkert förlora i
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finalen oberoende om motståndaren var Fillon eller Macron (Laddad fransk valupptakt, 31.1,
ledare). I Hbl påminde man dock om att man inte borde lita på mätningarna för de hade visat
fel i andra sammanhang som i USA:s presidentval och brexit- omröstningen (Val och rapporter
gav lyft, 30.4, krönika) Fillon hängde envist kvar i topptrean ganska länge trots skandalerna
men den negativa publicitetens effekter började synas i opinionsmätningarna. Till slut förlorade
Fillon sin plats i topptrean till Jean-Luc Mélenchon men blev kvar i toppfyran (Mélenchon tar
upp striden, 12.4, nyhetsartikel). I början tillhörde Macron, Le Pen, Fillon och Hamon toppfyran
och deras popularitet i opinionsundersökningarna varierade lite (Frankrikes socialister går till
vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage). Senare i kampanjen blev Hamon
alltmer opopulär och Mélenchon tog hans plats i toppfyran. Toppkandidaterna och de troliga
finalisterna antogs vara Emmanuel Macron och Marine Le Pen som tycktes vara starka
motståndare (se t.ex. Le Pen och Macron vädrar morgonluft, 5.2, nyhetsartikel). Det visade sig
att opinionsmätningarna lyckades förutspå första omgången resultat ganska exakt (Kamp om
de osäkra väljarna, 5.5, ledare). Enligt undersökningarna gjorda efter vallokalernas stängning
placerades Macron i topp med med 23-24% av rösterna, Le Pen på andra platsen med dryga 2123% följd av Fillon och Mélenchon flera procentenheter bakom dem (Väntade ledare i spänt
val, 12.4, nyhetsartikel).
Mellan omgångarna visade mätningarna att Macron ledde ganska stadigt med ca 20 % (se t.ex.
Macron i stabil ledning, 6.5, nyhetsartikel). Man trodde att Macron skulle få drygt 60 % av
rösterna och Le Pen knappt 40 % i finalen (se t.ex. Ljumma väljare hett byte i Frankrike, 4.5,
nyhetsartikel). Marginalen mellan kandidaterna tycktes inte vara så stor och ovissheten om hur
många väljare skulle ta sig till vallokalerna var stor (se t.ex. ”Radikal islamism största faran för
den europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel). Le Pens seger ansågs möjlig eftersom man
trodde att nästan alla som hade sagt att de skulle rösta på henne skulle göra det, medan
röstningsbeteendet bland Macrons väljare verkade mera osäkert (Ljumma väljare hett byte i
Frankrike, 4.5, nyhetsartikel). Man spekulerade också i hur valets slutresultat skulle komma att
se ut om Le Pen med sina anställda skulle hitta negativ information om Macron (”Macron
vinner om han håller sig i mitten”, 25.4, nyhetsartikel).
Fast Marine Le Pen var framgångsrik i sin kampanj, hade ett starkt stöd inför valet i
opinionsmätningar och sågs som en sannolik finalist och röstmagnet, var man övertygad,
speciellt i Paris, att hennes valseger i andra omgången vore något omöjligt (Inget EU utan
Frankrike! 12.4, reportage). Att Le Pen vore Frankrikes nästa president tycktes inte vara
sannolik men inte omöjlig heller. Varnande röster i tidningen påminde dock om att hennes
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möjligheter till en valseger inte borde underskattas. (se t.ex. EU fortsätter hanka sig fram på
tunn is, 3.1, nyhetsartikel.)
Emmanuel Macron blev snabbt populär och förhandsfavorit. Han tappade lite i stöd mellan
omgångarna men hade trots det mer stöd än Le Pen (Ljumma väljare hett byte i Frankrike, 4.5,
nyhetsartikel). Man ansåg att Macrons stora utmaning var att ta sig till andra omgången och väl
där skulle han säkert segra (Upplagt för fransk rysare, 21.4, ledare). Även på tal om Macrons
goda utsikter i andra omgången påminde man om att opinionsundersökningar inte var val (Och
så föddes hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika).
François Fillon var en storfavorit innan skandalerna inträffade men började tappa i popularitet
efter korruptionsanklagelserna (se t.ex. Okända kandidater dominerade debatt, 6.4,
nyhetsartikel). Fillons hederlighet blev ifrågasatt och hans utsikter till att ta sig till andra
omgången blev dystra. I Hufvudstadsbladet trodde man att utan skandalerna skulle han ha haft
goda förutsättningar att bli näste president. (Le Pen och Macron vädrar morgonluft, 5.2,
nyhetsartikel.) Bréchon (2017a: 2) å sin sida konstaterade att Fillon började tappa i popularitet
redan i december på grund av hans svårigheter att samla partiet bakom sig.
Hufvudstadsbladet rapporterade om att Mélenchon nådde till toppfyran tack vare sina starka
insatser i valdebatter under april (Mélenchon tar upp striden, 12.4, nyhetsartikel). Man tyckte
att han hade någorlunda utsikter till valsegern fast han inte utgjorde ett seriöst hot mot Le Pen
eller Macron. Hamon å sin sida ansågs vara helt ute ur kampen.

5.13.1 Presidentkandidaters väljare och orsaker till popularitet
I Hufvudstadsbladet klargjorde man vem var Le Pen, Macron, Fillon, Mélechon och Hamons
väljare. Möjliga orsaker till populariteten förklarades i samband med beskrivningarna av Le
Pen, Macron och Mélenchon. Mest information fanns om Marine Le Pen och Emmanuel
Macron medan minst om Benoît Hamon.
Marine Le Pen
Marine Le Pen var populär speciellt bland arbetare och de mindre bemedlade. Hennes
popularitet växte bland de utbildade vilket tycktes vara chockerande. (Marine Le Pen seglar i
medvind, 4.1, första sidan; Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel.)
Tisserant och Cherfaoui (2017: 2) menade dock att man för ofta antar att bara de lågutbildade
och fattiga röstar på Le Pen. Enligt dem (ibid.) beror detta på vetskapen om en demokratisk
konflikt i en politiserad omgivning. Gethin och Jenmana (2017: 9, 14) visade att extremhögern
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har blivit populärare bland unga, och särskilt de som är mycket onöjda med sitt liv (oberoende
åldern) brukar sympatisera Nationella fronten. Gethin och Jenmana (2017: 5, 9) hävdade att
Front National hade blivit förvandlad från ett arbetarklassparti till ett parti för de olyckliga och
pessimister, fast partiet hade förstås fortfarande starkt fäste bl. a. bland de lågutbildade.
Le Pens ”Frankrike först-politik” nådde ut till de breda massorna (Populisterna står stadigt på
sina lerfötter, 3.3, krönika) och orsaken bakom hennes popularitet bland de fattiga troddes vara
att de ansåg att Le Pen var den enda som såg de vanlottade. Att rösta Le Pen var ett sätt att ropa
på hjälp. (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel.) Fast hon inte hade
ett bra rykte i medier fanns det viljan att rösta och pröva Le Pen i önskan om att saker skulle
förbättras eftersom hon ansågs inte vara en del av etablissemanget (Djup ilska gror bland
Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Andra orsaker bakom hennes stöd troddes vara
ogjorda reformer (första, 1.5), utslagning (Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1,
nyhetsartikel), ökad arbetslöshet (Populisterna står stadigt på sina lerfötter, 3.3, krönika),
ojämlikhet och växande inkomstklyftor (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage).
Tisserant och Cherfaoui (2017: 2) var inte överraskade över Nationella frontens popularitet och
hade liknande spekulationer som man kunde läsa i Hbl: Ogjorda reformer i internationella
samarbetsavtal och andra reformer som den föregående regeringen inte hade gjort och känslan
att de traditionella partierna hade glömt folket var några av anledningarna till Le Pens och
Nationella frontens popularitet. Terroristhotet och dådet på polisen före första omgången
troddes kunna gynna Le Pen enligt tidningen. Hon anklagades även för att ha försökt politisera
attentatet och dra nytta av det. (Terrorn kan spela Marine Le Pen rakt i händerna inför den
franska rysaren, 22.4, nyhetsartikel). Enligt opinionsmätningar gynnades Marine Le Pen inte
mycket av attentaten och terrorhotet (Tisserant & Cherfaoui 2017: 1).
Emmanuel Macron
Bakom Macrons framgång troddes vara hans förmåga att anpassa sin politik enligt moderna
behov och krav och att han lyckades genomdriva sin politiska rörelse i ett år samt förnya det
politiska fältet (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare). Att han inte var en
elitkandidat från ett stort parti var till hans fördel men hans oerfarenhet, svaga
väljarstödsgrupper och osäkerheten om ”(…) rörelsen med honom själv i centrum bärs av
tillräcklig optimism och framtidstro för att ge honom segern (…)” (ibid). Han ansågs kunna ena
folket med sin mittenpolitik och troddes därför kunna locka väljare även i andra omgången bara
han skulle hålla sig tillräckligt i mitten (Macron vinner om han håller sig i mitten”, 25.4,
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nyhetsartikel). Enligt Bréchon (2017b) fick Macron röster från de som villa pröva på
centerpolitikern för de var missnöjda med vänstern och högern.
Skandalen kring Fillon troddes kunna gynna honom (Laddad fransk valupptakt, 31.1, ledare).
Till hans sympatisörer tillhörde enligt Hufvudstadsbladet b.la många liberala högerpolitiker,
förra premiärministern Manuell Valls och försvarsministern Jean-Yves Le Drian, båda från
socialistpartiet. Det är värt att notera att ingendera av dem stödde socialistpartiets kandidat
Benoît Hamon. (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage.) Även tre prominenta religiösa
ledare, muslimers ledare, överrabbinen och den protestantiska kyrkans ledare, stödde öppet
Macron och uppmanade folk att rösta på honom (”Hollande Junior” vann över ”Fruktans
prästinna”, 5.5, nyhetsartikel).
François Fillon
François Fillon stöddes av de reaktionära katolska rörelserna Manif pour tous, L’avenir pour
tous och Sens Commun (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel).
Speciellt efter skandalerna formade mestadels högerpartiet republikanernas katolska
ytterhögerflygel hans stödgrupp (Inget EU utan Frankrike! 12.4, reportage). Stödgruppen
formades dessutom mestadels av äldre människor (Bréchon 2017a: 2-3).
Benoît Hamon var populär bland de unga (Frankrikes socialister går till vårens presidentval
med radikal vänsterman, 6.2, reportage). Jag undrar om den begränsade väljarkåren tillsammans
med Socialistpartiets förminskade stöd var orsakerna bakom Hamons valförlust.
Jean-Luc Mélenchon
Anledningen till Mélenchons bifall troddes vara bristen på en annan stark vänsterkandidat och
att många Le Pen-sympatisörer gick till hans sida lite före första omgången (Upplagt för fransk
rysare, 21.4, ledare; Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare). Marine Le Pen och
Jean-Luc Mélenchon hade alltså delvis samma väljarkår. Enligt Hufvudstadsbladet hade de
några likadana åsikter, till exempel i frågor om internationella samarbetsavtal samt viljan att
skaka det politiska systemet i Frankrike. Bréchon (2017c: 2) påstod också att divisionen inom
Socialistpartiet var bakom Mélechons popularitet. Enligt Gethin och Jenmana (2017: 10-11)
vann Mélenchon röster från många (medelklass)sympatisörer från Socialistpartiet genom att
behandla de sociala- och miljöpolitiska frågorna som socialisterna hade sedan länge debatterat
för. Man såg Mélenchon som en kandidat som skulle kunna bjuda på en förändring (Mélenchon
tar upp striden, 12.4, nyhetsartikel).
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I Frankrike har både extremhögern och -vänstern blivit populärare sedan början av 2000-talet
medan de traditionella partierna har förlorat väljare, vilket konkretiserades i det franska
presidentvalet 2017 (Gethin & Jenmana 2017: 3-4). Frankrike var inte kluvet endast enligt
geografin. Gethin och Jenmana (2017: 4) menade att de som var pessimister och mest missnöjda
med sitt liv tänkte rösta främst Marine Le Pen eller möjligen Jean-Luc Mélenchon. Optimister
och de som var nöjda med sitt liv hade däremot intentionen att rösta Emmanuel Macron följd
av François Fillon och Benoît Hamon. Extremistpartiernas framgång har att göra med
missnöjdhet och det verkar att de här människorna är mera missnöjda med sina liv än andra.
Extremvänstern har börjat locka även de äldre och medelklassen. (Gethin & Jemana 2017: 14.)

5.13.2 Utländska politikers stöd till presidentkandidater och internationella
möten
Innehållet i den här kategorin kan sammanfattas enligt följande:
o stöd från utlandet till Macron och Le Pen
o Le Pens möte med Putin
Hbl rapporterade om att Macron fick stöd, överraskande nog, från Greklands förre
finansminister Yannis Varoufakis som representerar yttervänster. Orsaken var att Varoufakis
ansåg att Macron var den ende som hade försökt hjälpa det krisdrabbade Grekland. (Har Front
National blivit rumsrent? 6.5, reportage.) Macron fick också stöd från USA:
Även USA:s ex-president Barack Obama ställer sig bakom Macron. Han [Obama] säger
att han stöder Macron som vädjar till ”människors hopp, inte rädsla”. (”Hollande Junior”
vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel)

Marine Le Pen fick däremot stöd från Ryssland och Putin (”Macron vinner om han håller sig i
mitten”, 25.4, nyhetsartikel). Tidigare hade hon med sitt parti fått finansiering från Ryssland
(se t.ex. Svenska Yle 26.5.2015). Under valkampanjen reste Le Pen till Ryssland för att
officiellt träffa dumans talman men träffade även Rysslands president. ”(…) [D]e förstod
varandra, de var på samma våglängd (…) (Putin önskar Le Pen lycka till, 25.3, nyhetsartikel).
Hufvudstadsbladet rapporterade om att Le Pen pratade med Putin bland annat om internationell
politik, bekämpning av terrorismen men väldigt lite om valet. Eftersom Le Pen har speciella
kontakter till Ryssland började det uppstå diskussion om Putin har avsikt att blanda sig i det
franska valet. Hufvudstadsbladet rapporterade att Rysslands president dementerade påståenden
och sade att han har rätt att träffa vem han vill. (ibid.) Under de senaste åren har det dock visat
sig att Ryssland har försökt påverka val i andra länder, som till exempel i Frankrike. Några
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länder, som USA och Nederländerna, har anklagat Ryssland för valpåverkan. (se t.ex. SVT
Nyheter 17.9.2017.)

5.13.3 Kritik mot presidentkandidater och orsaker till impopularitet
Jag har i tabell 5 sammanfattat de teman som kom fram i denna kategori.
Tabell 5. Kritik mot presidentkandidater och orsaker till impopularitet som informationen
förmedlades i Hufvudstadsbladet.

Le Pen
Macron

Fillon
Hamon

Orsaker bakom
Kritik
kritik/impopularitet
orsaker bakom kritik mot agerande och
åsikter
orsaker bakom
mot programmet,
impopularitet
hans politik och
agerande
orsaker bakom
impopularitet
orsaker bakom
mot hans politik
impopularitet

Kritiker

Annat

motståndare

-

motståndare

kritik mot
oestetiska drag

-

-

motståndare

-

Nedan presenterar jag närmare den förmedlade informationen i tidningen:
Marine Le Pen
Kritikerna kallade Marine Le Pen för opportunist och röstfiske samt ifrågasatte hennes politik
(se t.ex. Frankrikes nästa president? 23.4, tv-sidorna). Hennes program beskrevs som ett
budskap som förmedlade främst ilskan vilket som skulle förhindra byggandet av ett
välfungerande samhälle (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Att
Marine Le Pen försökte politisera dådet på en polis före andra omgången tycktes kunna vara
skadligt för hennes framgång ifall dådet avslöjades att inte ha kontakter till terrorism (Terrorn
kan spela Marine Le Pen rakt i händerna inför franska rysaren, 22.4, nyhetsartikel). Hennes
planer om att lämna euron eller EU fick inte brett stöd från fransmännen:
Det kan finnas andra orsaker till att fransmännen tvekar. Le Pen ser brexit som ledstjärna
för Frankrike- men rimmar inte den bilden illa med hur de flesta fransmän ser på sitt land?
Frankrike vill gärna vara den ledande nationen i Europa men inte isolera sig. Är en ledarroll
möjlig om Frankrike ska ta itu med samma mödosamma process som britterna har framför
sig? Knappast. (Populisterna står stadigt på sina lerfötter, 3.3, krönika.)

Le Pen ansågs inte av alla som en pålitlig kandidat eftersom hennes vilja att hålla sina vallöften
sattes i fråga (se t.ex. Marine Le Pen kämpar hårt för presidentposten, 4.1, nyhetsartikel).
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Nationella frontens satsningar på kvinnors röster fick också kritik eftersom Le Pens feminism
inte troddes vara äkta (Le Pen och feminismen, 18.3, tv-sidorna). Andra orsaker till misstron
mot Le Pen var likheter mellan henne och Trump (Professor: Trumps metoder kan fresta
Sannfinländska politiker, 31.1, nyhetsartikel). Också hennes kontakter till Ryssland och Putin
troddes kunna stöta bort en del väljare: ” [f]ransmännen är sannerligen inga rysskramare”
(”Macron vinner om han håller sig i mitten”, 25.4, nyhetsartikel). På grund av sina kontakter
till Ryssland kallade man henne för en ”arvtagare till republikens fiender” (Har Front National
blivit rumsrent? 6.5, reportage). Le Pens kommentarer om judarnas deportation under andra
världskriget noterades även utomlands och fick kritik från Israel (Le Pen i kontrovers om
deporterade judar, 11.4, nyhetsartikel).
Emmanuel Macron
Alla fransmän litade inte på Macron eftersom de var oroliga för att Macron skulle fortsätta med
Hollandes misslyckade politik:
Emmanuel Macron med sin finansbakgrund och sitt tidigare uppdrag som ekonomiskt
sakkunnig för president Francois Hollande gör att han också uppfattas som en del av det
etablissemang han vill utmana och förändra (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4,
ledare).

Tidningen rapporterade om att Macrons program möttes av kritik och skepsis bland annat för
sitt relativt liberala ekonomiska program, sin EU-vänlighet och öppenhet för handel (Duellen
om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel). Hans förslag om mer flexibel arbetsmarknad
med förnyade regler och längden på arbetsveckan samt förhandling om villkor för anställda på
företagsnivå fick inte heller fullt stöd av fransmän (Pengar, jobb och terror i fransk valspurt,
6.5, nyhetsartikel; Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare). Man menade i Hbl att
Macron inte kunde räkna med att få mycket stöd från arbetarna, från de besvikna republikanska
väljare som ville sätta Frankrikes intressen främst, och från de som motsatte sig Macrons idéer
om frihandel och mera integrerat EU (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare). Han
kritiseras för att inte ha visat medlidande med de mest utsatta i samhället (Djup ilska gror bland
Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Efter första omgångens resultat ansåg man att han
verkade vara för säker på sin seger (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel).
Macrons problem med salivutsöndringen i tv-debatten före andra valomgången satt
spekulationer i gång om detta oestetiska drag skulle kunna påverka valresultatet. Macron
jämfördes nämligen med den svettande amerikanske presidentkandidaten Richard Nixon i en
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debatt mot John. F. Kennedy1960 vilket som ansågs ha bidragit till Nixons valförlust.
(”Hollande Junior” vann över ”Fruktans prästinna”, 5.5, nyhetsartikel.)
François Fillon
Till François Fillons minskade popularitet och trovärdighet bidrog korruptionsanklagelserna
som fick till och med hans egen kampanjstab att tappa tron på honom (se t.ex. François Fillon
ger inte upp, 2.3, nyhetsartikel). Även hans religiositet hade något att göra med hans
misslyckande: eftersom ”(…) religionen ofta anses hota demokratin i Frankrike [och då] kan
stödet [från katolska rörelser] ha bidragit till hans misslyckande (Djup ilska gror bland
Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Se avsnitt 5.5 för vidare diskussion om religionens
ställning och laïcité i Frankrike.
Benoît Hamon
En orsak till Hamons dåliga framgång var hans program som kritiserades som ”dröm och utopi”
(Frankrikes socialister går till vårens presidentval med radikal vänsterman, 6.2, reportage).
Hans idé om medborgarlön kritiserades eftersom planen om finansiering inte var färdig och
summan som skulle ha behövts skulle ha tagit alla pengar i statsbudgeten (ibid; Inget EU utan
Frankrike! 12.4, reportage). Även att Hamon tillhör samma parti som den impopulära
presidenten François Hollande påverkade hans framgång negativt (Macron vinner om han håller
sig i mitten, 25.4, nyhetsartikel). Att han skulle få en majoritet av socialistpartiet att sluta upp
bakom honom verkade inte troligt (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med
radikal vänsterman, 6.2, reportage).
Det som var intressant enligt mig var att storfavoriterna i primärvalen, Fillon och Hamon, till
slut förlorade stödet från sina egna partier. Att en kandidat är impopulär bland ”de egna” säger
ju mycket om kandidatens misslyckande i kampanjen. Tisserant och Cherfaoui (2017: 3) ansåg
dock att Socialistpartiet själv inte hade gjort tillräckligt för att stöda sin kandidat och därmed
kunde man inte endast skylla på Hamon för partiets dåliga framgång i valet.

5.14 Utmaningar och krav på presidenten
Innehållet i den här kategorin kan sammanfattas enligt följande:
o
o
o

Utmaningar och krav på den blivande presidenten oberoende vinnaren
Utmaningar som Macron troligen skulle möta som president
Utmaningar som Le Pen troligen skulle möta som president

Man antog att Frankrikes blivande president inte kommer att ha det så lätt:

85
Både internationellt och nationellt väntar rejäla utmaningar på Frankrikes nästa presidentsom allra först behöver säkra sin förmåga att regera (Het strejksommar väntar i Frankrike,
7.5, nyhetsartikel).

Utmaningar och problem som den blivande presidenten väntades försöka lösa var svår
ekonomisk situation, hög arbetslöshet och splittrat folk (ibid). Den blivande presidenten skulle
även hitta lösning på radikalisering och terrorhot (”Radikal islamism största faran för den
europeiska civilisationen”, 21.4, nyhetsartikel).
Man trodde att de Macron skulle komma att möta speciellt ekonomiska problem. Den franska
traditionen att motsätta sig global handel samt personer marginaliserade av globaliseringen
troddes utmana Macron (Parlamentariker: Fransmän och britter lider av stormaktsillusioner,
6.5, nyhetsartikel). Macron väntades göra något för Frankrikes mindre bemedlade:
Ja, ska Frankrike i framtiden kunna undvika allvarsamma upplopp, som skett så många
gånger tidigare i landet, måste Macron göra något gott för alla Frankrikes fattiga- om han
nu väljs till president (…) (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel).

Det är intressant att spegla de ovanstående citaten i det här kapitlet till stora strejker och upplopp
ordnade i Frankrike under Macrons första åren i makten, som till exempel tågstrejken under
första halvan av året 2018 (se t.ex. Svenska Yle 22.3.2018) eller den aggressiva och våldsamma
”gula västarna”-rörelsen, börjad i november 2018 (se t.ex. Sydsvenskan 19.1.2019).
Ekonomiska problem troddes plåga också Marine Le Pen ifall hon skulle ha lyckats bli
president. Man spekulerade i Hufvudstadsbladet att Marine Le Pen, skulle ”(…) tvingas hantera
ett rejält börs- och valutaras, sannolikt i kombination med landsomfattande demonstrationer
mot Nationella fronten” (Het strejksommar väntar i Frankrike, 7.5, nyhetsartikel).
Presidentkandidaternas ställning till bekämpning av radikalisering och terrorism väckte
diskussion (”Radikal islamism största faran med den europeiska civilisationen”, 21.4,
nyhetsartikel). Frankrike har ju skakats av de senaste årens terroristattacker och hotet är
fortfarande mycket högt, som attacken i Strasbourg i december 2018 visade. Man önskade sig
höra flera konkreta förslag från kandidaterna gällande bekämpning av radikalisering och
terrorism. Trots att Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud, Benoît Hamon och Jean-Luc
Mélenchon hade tagit upp faran med terrorismen ansåg man ändå att de inte hade insett faran
med den. (ibid.)

86

5.14.1 Terrorism och hotet av terrorism
Hufvudstadsbladet förmedlade följande information gällande (hotet av) terrorism under
valkampanjen:
o hotet på terrorism
o terrordåd
o reaktioner till attentatet
Terrorism och hotet av terrorism närvarade under valkampanjen och väckte diskussion. Det
avslöjades det att presidentkandidaterna var under hot i april:
Frågan om hur man ska bekämpa terrorism har ökat betydligt i Frankrike sedan det i tisdags
avslöjades att två terrorister förberett attacker mot en eller flera presidentkandidater
(”Radikal islamism största faran för den europeiska civilisationen, 21.4, nyhetsartikel).

I april några dagar före första valomgången drabbades Frankrike igen av terrorism då en polis
sköts till döds på Champs-Élysées (Luttrat Paris biter ihop över terrorn, 22.4, nyhetsartikel).
I Hufvudstadsbladet kunde man läsa om Macron, Le Pen och Mélenchons reaktioner efter
dådet. De här tre kandidaterna samt Fillon ställde in planerade programpunkter i sina kampanjer
för att inte belasta säkerhetsapparaten men ställde inte in sitt kampanjande. Macron och
Mélenchon hade tämligen likadana reaktioner.
Emmanuel Macron sade att Frankrike inte ska ge efter för rädslan och att kandidaterna
borde försöka undvika att dra nytta av dådet. (…) Vänsterkandidaten Jean-Luc Mélenchon
sade att kandidaterna inte bör ge efter för våldet: −Medan vi väntar på mer definitiv
information tror jag att vi måste fortsätta med våra medborgerliga plikter: ingen panik, inte
avbryta vår demokratiska process. (Terrorn kan spela Marine Le Pen rakt i händerna inför
den franska rysaren, 22.4, nyhetsartikel.)

Jag undrar om Emmanuel Macrons uttalande om att kandidaterna inte borde försöka dra nytta
av dådet var först och främst riktat till Marine Le Pen. Le Pens uttalande var skarpt som vanligt
och hon presenterade genast konkreta förslag:
Marine Le Pen sade i ett tal morgonen efter attacken att gränskontroller borde återinföras
och att alla utlänningar som står under bevakning av säkerhetstjänsterna borde utvisas. (--) Hon sade till och med i början av veckan att ’med mig vid makten hade inget av de senaste
årens terrordåd inträffat’. Det är jäkligt vågat att säga något sådant (…). (Terrorn kan spela
Marine Le Pen rakt i händerna inför den franska rysaren, 22.4, nyhetsartikel.)
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5.15 Röstande
Information i den hän kategorin kan sammanfattas i sex punkter:
o
o
o
o
o
o

spekulation om röstningsbeteende
orsaker till tvekande attityd gällande röstande
förändrade krav på presidentkandidater
uppmaning att rösta och testamentering av röster
uppskattning av valdeltagande i valomgångarna
enstaka gruppers vikt i valresultatet

Det här presidentvalets andra omgång var i hög grad byggd på att många röstade emot Marine
Le Pen och inte för Macron (se t.ex. Macron i stabil ledning, 6.5, nyhetsartikel).
Hufvudstadsbladet rapporterade om att många fransmän kände att man var tvungen rösta rätt
och möjligen emot sina egna värderingar (Att rösta rätt. 7.5, krönika). Även kraven som man
ställde till kandidaterna hade ökat enligt en skribent i tidningen:
I allt högre utsträckning kräver väljare kandidater som speglar dem själva både politiskt
och identitets- och livsstilsmässigt (Att rösta rätt, 7.5, krönika; för vidare läsning se
Bréchon 2017c: 3).

Bréchon (2006: 1-3; för vidare läsning se Bréchon 2010) associerar de ökade kraven med en
mera individualiserad värld vilket i politiken syns i förändrat röstningsbeteende och vägran att
rösta, speciellt bland de unga, om man inte vet vem och varför man skulle rösta. Bréchon (ibid.)
tillägger att individualisering, att man vet för vad man agerar, orsakar tveksamhet vid val där
det finns flera kandidater (för vidare läsning se även Bréchon 2014: 6-7). Som vi kan se, är
detta fenomen inte helt nytt eftersom Bréchon granskade detta ämne redan 2006.
Individualisering gäller inte enbart Frankrike utan också andra europeiska länder (Bréchon
2010:2). Att inte rösta har blivit vanligare sedan slutet av 1980 i Frankrike men man röstar om
valet känns betydelsefullt. Franska väljare röstar inte längre bara för principens skull utan vill
ha en god orsak att rösta efter en grundlig fundering (Bréchon 2014: 4-5; Bréchon 2010:2.)
Också den växande missnöjdheten mot den franska politiska eliten är en av orsakerna till att
fransmän ibland stannar hellre hemma än tar sig till vallokalerna (Bréchon 2014: 5).
I Hufvudstadsbladet förmedlades oron för att många kommer att stanna hemma i
finalomgången eftersom de inte visste vem de skulle vilja rösta på eller att de inte kände
förtroende för någondera av finalisterna (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5,
nyhetsartikel). Vänstern hade det svårt att stöda finalisterna och ”de högersinnade men inte
högerextrema” hade inget bra alternativ i stället för Fillon (Mandelkakan versus Marine, 22.4,

88

spalten Andras röster). Många vägde att rösta blankt och uttrycka sin åsikt på det viset (Har
Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage). Tisserant och Cherfaoui (2017: 2) menade att
bland annat ett stort antal kandidater, deras åsikter om Europa, globalisering,
korruptionsanklagelser och en sorts motvilja mot politiken förvirrade väljare och gjorde det
svårt att välja en kandidat före första omgången. Bréchon (2017c: 2) ansåg att inför den andra
omgången gällde det bara att veta om man var för eller emot extremhögern.
”Sannolikheten att Le Pens väljare, oavsett om de deklarerat stöd för henne eller inte i förväg
tar sig till vallokalen är större (…)” medan Macrons väljare ansågs vara mindre trogna (Ljumma
väljare hett byte i Frankrike, 4.5, nyhetsartikel). Frågan inför valet var om Macron med sitt nya
parti skulle lyckas att mobilisera väljarna (första sidan 25.4). ”Förenklat bygger resonemanget
på att en del väljare i mätningarna inte vill säga att de ska rösta på Le Pen, ett slags skämsfaktor”
(Ljumma väljare hett byte i Frankrike, 4.5, nyhetsartikel). Antagandet att några skämdes över
sitt beslut att rösta på Le Pen hade enligt mig möjligen något att göra med politisk korrekthet.
De som inte ville medge sina Le Pen-sympatier var troligen medvetna om vad som var ”allmänt
acceptabelt” gällande politiska åsikter.
Före andra omgången deklarerade man behov av förenat höger och vänster för att hindra Le
Pen bli nästa president (EU fortsätter hanka sig fram på tunn is, 3.1, nyhetsartikel), men
Hufvudstadsbladet rapporterade om gymnasister som ”häpnadsväckande” marscherade för
”varken- eller attityden” (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage). Otaliga enskilda
politiker utmanade folk att inte rösta på Le Pen medan inga demokratiska partier gjorde det
(ibid). Före valdagen blev det klart att det inte skulle bli någon ”republikansk front” mot Le
Pen som i presidentvalet år 2002 mot Jean-Marie Le Pen (Har Front National blivit rumsrent?
6.5, reportage):
Att det inte blir någon front mot Marine Le Pen beror på att en presidentkandidat, tidigare
gaullisten Nicolas Dupont-Aignan, har gjort gemensam sak med henne. Och alltför många
väljare tar risken att varken rösta på Le Pen eller den närmast socialliberale Emmanuel
Macron. (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage.)

Bréchon (2017c: 3) betonar hur Marine Le Pen lyckades bättre än sin far att samla röster från
flera olika andrahandsväljare i andra omgången och försvaga den republikanska fronten mot
henne och partiet.
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Före första omgången kämpade högern för att få folk att rösta på Fillon men det räckte inte till.
Det var speciellt många katoliker som väntades rösta på Le Pen i andra omgången trots hennes
främlingsfientlighet (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel).
Man spekulerade över hur resultatet i första omgången skulle komma att se ut om väljarna
bestämde sig för att utöva taktik.
Opinionsmätningarna kan helt ställas på huvudet om fransmännen redan i första omgången
vänder ryggen till sin favoritkandidat om hen finns bland de sju kandidater som utanför
toppkvartetten förefaller chanslösa. I stället vill man kanske vara med och påverka vem
som går till andra valomgången. Frågan är också vad som sker om en del av Fillons och
Macrons anhängare inser att det kan bli en mardrömsfinal mellan en ytterhöger- och en
radikal vänsterkandidat om inte rösterna koncentreras på den av Fillon eller Macron som
anses ha större chanser. (Upplagt för fransk rysare, 21.4, ledare.)

Också det inträffade terrordådets inflytande på valet var oklart men man trodde att de som redan
hade bestämt sig inte blev påverkade av terrordådet på en polis medan det hade kunnat ha en
effekt på några av de som inte än hade bestämt sig (Terrorn kan spela Marine Le Pen rakt i
händerna inför den franska rysaren).
I andra omgången spekulerade man i att en stor del av socialisterna, speciellt partiets
högerfalang, skulle rösta på Macron (Frankrikes socialister går till vårens presidentval med
radikal vänsterman, 6.2, reportage). Även de som röstade på Manuel Valls i socialisternas
primärval antogs rösta på Macron eftersom de hade tidigare samma politiska linje (Laddad
fransk valupptakt, 31.1, ledare). Av Mélenchons väljare antogs knappt hälften att rösta på
Macron medan andra delen troddes vägra göra det för de såg Macron som en del av systemet
de ville göra slut med (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5, nyhetsartikel). Mélenchons
väljare var dock inte heller nöjda med Marine Le Pen eftersom knappt 20 % av Mélenchons
sympatisörer tänkte rösta på henne medan resten tänkte rösta blankt eller röststrejka (Har Front
National blivit rumsrent? 6.5, reportage). Le Pen försökte dock vädja om stöd från den hälften
av Mélenchons väljare som inte tyckte om Macron (Duellen om presidentposten hårdnar, 1.5,
nyhetsartikel). François Fillon och Banoît Hamon uppmanade sina väljare att rösta på Macron
i andra omgången. Mellan Fillons väljare troddes rösterna delas mellan Macron med drygt 40
% av rösterna och Le Pen med knappt 30 % av rösterna. Principen ”vem som helst utom Le
Pen” skulle troligen räcka till Macrons seger men stödet från besvikna socialister och
republikaner var inte självklart. (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare). Man
spekulerade även om partiers nya ”anti Marine Le Pen- retoriken” bara uppmanade ilskna
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väljare att sluta upp bakom Le Pen och orsakade en motsatt reaktion hos väljarna (Rätten att
välja, 26.4, krönika). Macron fick stöd från flera politiska läger före andra omgången, bland
annat från den före premiärministern Jean-Pierre Raffarin (Väntade ledare i spänt val, 24.4,
nyhetsartikel), och från en populär centerminister, Jean-Louis Borloo, som redan lämnat
politiken. Man uppfattade dock att det inte räckte med uppmaningar utan det krävdes aktivt stöd
för Macron. (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage.) Katolska opinionsbildare å
sin sida uppmanade folk att rösta på Le Pen om de ville men helst inte på Macron (Djup ilska
gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel). Även Mélenchon vägrade att rösta på
Macron och testamenterade inte sina röster till ingendera av finalisterna (Har Front National
blivit rumsrent? 6.5, reportage). Tidningen tog upp även den kände fotbollsspelaren Zinedine
Zidanes uppmaning att inte rösta på Marine Le Pen (Zidane: Rösta inte på Le Pen, 29.4. notis
Bréchon (2017b) konstaterade att både Macron och Le Pen lyckades samla väljare från både
höger och vänster i den andra omgången.
Man kunde läsa i Hufvudstadsbladet om uppskattningen av valdeltagandet. Det troddes före
första omgången att valdeltagandet skulle bli mindre än tidigare men röstdeltagandet var
positivt nog knappt 80 % (Och så föddes hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika). Köerna
rapporterades ha varit långa till skillnad från senaste presidentvalet. Man trodde att de oväntade
valresultaten runt om i världen hade engagerat människorna att rösta. (Rätten att välja, 26.4,
krönika.) Hufvudstadsbladet rapporterade att det finns 47 miljoner röstberättigade i Frankrike
men i första omgången godkändes det 37 miljoner röster. Många lät bli att rösta eller röstade
blankt. Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5, nyhetsartikel.) I andra omgången
troddes valdeltagandet vara lite högre än i första omgången med ca 80 % som det brukar vara
(Kamp om de osäkra väljarna, 5.5, ledare). I materialet kom det inte fram hur högt
valdeltagandet i andra omgången slutligen var eftersom dessa resultat blev publicerade troligen
först 8 maj 2017 medan det insamlade materialet sträcker sig fram till 7 maj. Valdeltagandet
ansågs spela en avgörande roll för utgången och att vägra rösta i andra omgången sågs
”förmätet” (Att rösta rätt, 7.5, krönika). Macron sågs som ett svar för att kunna garantera frid i
landet:
De som vill rösta varken eller förbereder själva repet för att hänga sig (…). Det enda sättet
att undvika kaos är att rösta på Macron. Man behöver inte vara ense med Macron om hans
program (…) (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage).

Muslimers röst ansågs väga tungt i valet (Djup ilska gror bland Frankrikes fattigaste, 1.5,
nyhetsartikel).
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5.16 Valresultat
Eftersom jag i min undersökning granskade texter fram till den andra valomgången den 7 maj,
kommer jag att redogöra endast för rapportering av valresultatet efter första omgången. Den här
kategorin innehåller följande information:
o Röstbyte
o Macron
o Le Pen
o Mélenchon
o Hamon
o Dupont-Aignan
o Analys av resultatet
o Reaktioner till resultatet
I Hufvudstadsbladet förmedlades valresultaten efter första omgången kortfattat. Läsaren fick
veta att Emmanuel Macron hade vunnit med 24,1% av rösterna följd av Marine Le Pen med
21,3% av rösterna (Ljumma väljare hett byte i Frankrike, 4.5, nyhetsartikel). Tisserant och
Cherfaoui (2017: 3) trodde att Macron gynnades av att många inte var säkra på vem de ville
rösta på. François Fillon blev trea med ca 20 % rösterna (Le Monde 24.4.2017) men
överraskande nog tog Hufvudstadsbladet inte alls upp Fillons framgång i valet. Däremot
rapporterades det att Jean-Luc Mélenchon blev fyran med nästan sju miljoner väljare. Benoît
Hamon fick bara drygt sex procent av rösterna och Nicolas Dupont-Aignan fick lite under fem
procent av rösterna. (Har Front National blivit rumsrent? 6.5, reportage.) Om deras placering i
kampen om nyckeln till Élyséepalatset fick man inte veta mera noggrant i Hbl men i Le Mondes
(24.4.2017) artikel kunde man läsa att Hamon blev femma och Dupont-Aignan sexa. Mellan
förhandsfavoriterna Macron och Le Pen, som tidningen kallar dem (”Macron vinner om han
håller sig mitten, 25.4, nyhetsartikel), fanns en väldigt liten marginal och man påpekade att
Macrons seger i andra omgången inte ännu var avgjord. Om Marine Le Pens framgång i första
omgången fick man även veta detaljer. Hon fick nämligen 46,5% av rösterna i kommunen
Hénin-Beaumont men detta resultat var sämre jämfört med förra presidentvalet och val av Le
Pen som regional regeringschef för några år sedan (Le Pen tyr sig till sopor och nöjen, 5.5,
nyhetsartikel).
Valresultatet i april avslöjade att Frankrike var ett kluvet land på basis av fördelning av röster
mellan Macron och Le Pen:
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Resultaten i presidentvalets första omgång visar på ett klart kluvet Frankrike. Storstäder,
universitetsområden och de västra delarna av landet föredrog förre finansministern
Emmanuel Macron. Landsbygd och slitna industristäder, inte minst i öster, lade främst sina
röster på Le Pen. (Le Pen tyr sig till sopor och nöjen, 5.5, nyhetsartikel.)

Enligt Tisserant och Cherfaoui (2017: 2) var valresultat efter första omgången en symbol för
”ett organiserat kaos” och visade hur kaotisk det politiska fältet hade blivit. Enligt Vayssière
(2017: 1, 4) var fördelningen gällande olika valfrågor närvarande också i valen 2007 och 2012
men man kunde märka att frågan kring EU hade börjat dela folket mer och mer. En skribent i
tidningen antog att orsaken till ett delat land var besvikelsen som människor kände för de gamla
traditionella partierna:
Resultatet är en sorts protest från väljarnas sida. De är trötta på föråldrade partier vars
politik inte är förankrad i nutiden. Och då många politiker och partier också uppfattas som
moraliskt dubiösa bli det naturligt att man söker andra alternativ (…). (”Macron vinner om
han håller sig i mitten”, 25.4, nyhetsartikel.)

Bågenholm (2012: 119) påstår att de franska traditionella partierna hade misslyckats att lösa
problem i det högindustrialiserade konsumtionssamhället, vilket för sin del kan bero på en svag
partiorganisation.
Hufvudstadsbladet rapporterade om reaktioner och tankar efter valresultatet då det blev klart
att finalisterna var Emmanuel Macron och Marine Le Pen. I Europa blev man lättade och
förväntansfulla eftersom stödet för den EU-vänliga Macron var större än för euromotståndaren
Le Pen. (Och så föddes hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika.) Även marknadsreaktioner blev
positiva på börser runt om i världen (Val och rapporter gav lyft, 30.4, krönika). Macron själv
ansåg att hans valseger visade att fransmän längtade efter förändring (Väntade ledare i spänt
val, 24.4, nyhetsartikel). Alla reaktioner på resultaten var såklart inte positiva. Jean-Luc
Mélenchon vägrade att erkänna sin förlust och i Hufvudstadsbladet trodde skribenten att detta
hade att göra med Mélenchons förväntningar att klara sig bättre än Bernie Sanders i USA:s
presidentval 2016 (Och så föddes hoppet i EU på nytt, 25.4, krönika). Marine Le Pens framgång
väckte inte förtjusning i tidningen:
Marine Le Pen ska inte räknas ut. Det är bara att hoppas att fransmännen väljer att stå upp
för frihet, jämlikhet och broderskap också den sjunde maj och inte låter Marine Le Pen slå
igen dörren åt Europa. (25.4, spalten Andras röster.)
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Denna påminnelse fick även större betydelse då man i tidningen jämförde Macrons och kanske
även EU:s popularitet till röstfördelningen:
Att Macron stöder både EU och euron är goda nyheter för unionen som har skamfilats av
brexit och växande nationalism och populism. Men hans knappt 24 procent av rösterna ska
mätas mot att över 40 procent av väljarna stödde de markerat EU-kritiska Marine Le Pen
och yttervänsterns Jean-Luc Mélenchon. Lägger man till de röster som gick till kandidater
som bara fick marginellt stöd röstade 49 procent av väljarna på kandidater med mer eller
mindre populistisk framtoning. (Fördel Macron, men inget är avgjort, 25.4, ledare.)

Då man tar i beaktande att knappt hälften av väljarna röstade på EU-kritiska populister föreföll
Macrons stöd på 24,1% mindre hoppingivande och EU:s framtid osäker.
Tisserant och Cherfaoui (2017:3) ansåg att förlorare i valet var både vänstern och franska folket
eftersom vänstern inte ens lyckades ta sig till andra omgången och att folket var tvunget att
välja mellan ”en organiserad oligarki” och en extremnationalist. Tonen i benämningarna
avslöjar att Tisserant och Cherfaoui var sannolikt inte sympatisörer till varken Macron eller Le
Pen.
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6. AVSLUTNING
Syftet med föreliggande avhandling var att undersöka hur den franska presidentvalskampanjen

2017 förmedlades i tidningen Hufvudstadsbladet. Jag ville undersöka vilka teman och hur
presidentkandidaterna presenterades i tidningen och vad man hade skrivit om dem. Materialet
bestod av 136 texter publicerade i Hufvudstadsbladet 1.1.2017- 7.5.2017. Bilder, bildtexter eller
insändare togs inte med. Det är värt att notera att alla texter publicerade i Hufvudstadsbladet
inte var skrivna av tidningens egna journalister, utan även till exempel kolumnister eller
nyhetsbyråers texter finns med i materialet. Därmed är inte alla åsikter Hufvudstadsbladets
journalisters, och till exempel de intervjuades åsikter syns i resultatet. Undersökningens syfte
var att granska den förmedlade informationen i Hufvudstadsbladet, inte vem som uttryckt sin
åsikt eller vem som skrivit texten. Jag analyserade materialet med hjälp av materialbaserad
kvalitativ innehållsanalys. Trots risken att egna förhandsantaganden eller åsikter kan påverka
analysen när man använder sig av materialbaserad innehållsanalys anser jag att denna metod
passade bäst i undersökningens syfte eftersom det inte fanns färdiga vetenskapliga teorier att
använda. Med hjälp av denna metod kunde jag analysera en stor mängd material, tolka det och
generera ny information.
Jag anser att Hufvudstadsbladet lyckades bra i sin rapportering om den franska
presidentvalskampanjen. Enligt mig var beskrivningen av den franska presidentvalskampanjen
pålitlig och omfattande. Jag kunde skapa 27 kategorier vilket som visar att valet och
valkampanjen diskuterades ur olika synvinklar och teman. Informationen i Hufvudstadsbladet
var korrekt enligt min granskning och i samma linje med andra källor som jag hittade. Det fanns
dock några små fel i beskrivningar av Macron och Le Pens valprogram men det är möjligt att
de här felaktiga påståendena kom till exempel från en intervjuade och inte från
Hufvudstadsbladets journalister. Jag antar att ”den genomsnittliga” läsaren blev tillräckligt
informerad om de viktigaste vändningarna och intressanta samtalsämnen gällande det franska
presidentvalet. Hufvudstadsbladet lyckades enligt mig att klargöra det franska presidentvalets
vikt och betydelse både i nationell och internationell sammanhang. Ur en nationell synvinkel
förstod man att i och med presidentvalet 2017 genomlevde det franska politiska fältet stora
förändringar och att Frankrike hade blivit ett kluvet land. Den traditionella högern och vänstern
var de stora förlorarna medan En Marche! och Nationella fronten, som båda ansågs komma
utifrån det politiska etablissemanget, hade framgång i valet. Det franska presidentvalet
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jämfördes med den internationella politiken och dess roll i den. Brexit samt USA:s presidentval
2016 hade skakat det politiska systemet och synen på politiken, vilket som syntes i
Hufvudstadsbladets rapportering. Politiska och samhälleliga händelser och förändringar, som
till exempel globalisering, säkerhet, immigration, andra viktiga val i EU-länder, populismens
frammarsch, desinformation och valpåverkan, var några av de företeelserna som diskuterades
under valkampanjen.
Hufvudstadsbladets egna redaktörers reportage, ledare och krönikor skulle ha kunnat lyfta fram
den finländska synpunkten mer i texten men även de här texterna hade sitt ursprung i de franska
mediers nyheter eftersom valet utspelar sig i Frankrike. Det kan dock vara möjligt att
Hufvudstadsbladets journalister koncentrerade sig mer på vissa presidentvalskandidater eller
händelser eftersom de antog att några personligheter eller vändpunkter i presidentvalet skulle
intressera deras läsare mer än några andra händelser i valet och på det viset förstärkte
tystnadsspiralen (se kapitel 2.4 Politiska skandaler).
Det som dock saknades enligt mig var en fullt omfattande lista och presentation av
presidentkandidaterna. Läsaren som inte var så insatt i den franska politiken skulle haft det
lättare att få en bild på alla kandidaterna med en lista. Totalt 11 politiker kandiderade i det
franska presidentvalet 2017. I tidningen låg fokus på de fyra största kandidaterna Le Pen,
Macron, Fillon och Mélenchon. Hamon var den femte mest omtalade av åtta presenterade
kandidater men han fick inte lika mycket synlighet i tidningen som de ovannämnda
kandidaterna på grund av hans impopularitet under valkampanjen. I Hufvudstadsbladet
saknades det helt benämningar på tre högerextrema presidentkandidater och de partier som de
presenterade i valet. Också mera information om det franska politiska systemet och partifältet
vore ha varit nyttigt för en finländsk läsare. Tidningen presenterade närmare endast Nationella
fronten, Socialistpartiet, Republikanerna och En Marche!. La France insoumise som Mélenchon
presenterade i valet var inte presenterad i tidningen fast han blev en av de populäraste
kandidaterna före den första valomgången.
Le Pen var den mest omtalade kandidaten i Hufvudstadsbladet: Hon nämndes i totalt 74 texter
följd av Macron i 53 texter. Fillon nämndes i totalt 27 texter och Mélenchon nämndes i 22
texter. Hamon kom på femte platsen med benämningar i 11 texter. Det här visar att
Hufvudstadsbladets rapportering speglade resultaten i de franska opinionsmätningar samt
resultatet i första omgången, även om Macron var populärare och fick mera röster än Le Pen.
Påståendet i tidningen att den starkaste strålkastaren var riktad mot Le Pen var alltså korrekt,
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åtminstone gällande rapportering i Hufvudstadsbladet. Enligt min undersökning informerades
läsaren mest om Marine Le Pen och beskrivningarna av henne brukade vara de mest omfattande
men ofta ganska negativa. François Fillon var välbeskriven endast i samband med skandaler.
Informationen gällande sakfrågor, som till exempel Fillons valprogram eller politiska linje, var
oväntat knapp trots att François Fillon var en av de populäraste kandidaterna under
valkampanjen och blev trea i första valomgången. Rapportering om Emmanuel Macron var näst
mest omfattande efter beskrivningarna av Marine Le Pen. Information om Jean-Luc Mélenchon
och Benoît Hamon var inte heller mycket omfattande. Jag anser dock att läsaren ändå blev
tillräckligt välinformerad om dem eftersom Hamon inte ens hade utsikter att bli president och
Mélenchon blev populär först i april lite före första omgången. Om de andra, mindre populära
kandidaterna, fanns inte mycket information i tidningen.
Le Pen beskrevs i tidningen mestadels med negativa eller neutrala kommentarer och
benämningar. Hon ansågs som EU-fientlig och ett hot för sitt eget land, för EU samt för andra
länder speciellt inom Europeiska unionen. Hon ansågs vara oduglig att leda Frankrike och hon
var känslig för folkopinionen och visste hur man tilltalar de onöjda väljarna. Le Pen var inte
rädd att uttala något negativt eller kontroversiellt och hon beskrevs som en hetlevrad debattör,
som inte var rädd att skrämma eller kritisera sina motkandidater. Enligt mig föreföll Macron i
tidningen som en modern, självsäker, EU-vänlig och hoppingivande presidentkandidat som
hade blick för det politiska spelet. Han kom utanför det politiska etablissemanget och
överraskade med sin framgång. Man trodde att han kunde lösa problem och garantera frid i
Frankrike som Le Pen hotade med sin retorik. Enligt mig fick läsaren också en bild av honom
som en bra make. Trots att Macron beskrevs också positivt i Hufvudstadsbladet, trodde man
inte att han var en självklar garanti för framtiden eftersom man tvivlade på hans förutsättningar
och kunskaper. Man var också orolig för de utmaningarna som han skulle ha som president.
Fillon beskrevs som en stark och bestämd kandidat som inte gav lätt upp men som var
skandalomsusad. Fillon var präglad av skandalerna runt honom men förblev en relativt okänd
kandidat för läsaren gällande till exempel hans politik. Bilden som man fick av Hamon var inte
positiv. Man ansåg att han var en politiker med orealistiska politiska mål och var okunnig att
kompromissa. Han var den kandidat som även det egna partiet lämnade. Mélenchon framstod
som en showman, modern, framåtblickande kandidat med många politiska planer som nästan
lyckades i sina aspirationer att bli Frankrikes näste president. Mélenchon kallades dock populist
och hans idéer gällande ekonomi oroade särskilt finansvärlden.
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I denna avhandling granskade jag endast en tidning, Hufvudstadsbladet, men i framtida
undersökningar skulle man kunna granska och jämföra även andra finlandssvenska tidningar
med utländska tidningar. På detta sätt skulle man kunna få en bredare bild av hur exempelvis
Frankrike presenteras i pressen.
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