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Abstrakt
En analys av EU-relaterade ledarartiklar i Expressen och Dagens Nyheter under 2004 
med retoriska och argumentationsanalytiska metoder. I uppsatsen undersöks hur 
ledarskribenterna argumenterar och vad det betyder i ett demokratiskt perspektiv. 
Slutsatserna som kan dras är att argumentationen ofta är slarvig och inte effektivt 
stöder skribenternas och tidningarnas åsikter. På så vis misslyckas ledarskribenterna 
att uppfylla journalisternas roll i demokratiprocessen: att göra det lättare för 
medborgarna att fatta väl underbyggda beslut i viktiga frågor.
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Introduktion

Syfte och frågeställning

Jag vill jämföra hur ledarsidorna i kvällstidningen Expressen och morgontidningen 
Dagens Nyheter skrev om EU under 2004 ur ett retoriskt och argumentationsanalytiskt 
perspektiv. Jag vill med argumentationsanalytiska och retoriska metoder undersöka hur 
ledarskribenterna försöker förmedla åsikter. Inte genom att beskriva vilka argument som 
används, utan hur de används. Detta innebär att jag inte kommer att redogöra för vilka 
åsikter ledarna uttrycker i specifika frågor. Syftet med min uppsats är inte att detaljbeskriva 
tidningarnas politiska ställningstaganden. För en sammanfattning av de huvudsakliga 
åsiktsfårorna, se sidan 25.

Min frågeställning lyder: Hur argumenterar Expressens och Dagens Nyheters 
ledarskribenter för sina åsikter och vad innebär det i ett demokratiskt perspektiv?

Teori

En välfungerande demokrati behöver en öppen dialog mellan makthavare och 
allmänhet, och där har medierna en viktig uppgift som informationsförmedlare.1. Brian 
McNair förklarar mediernas roll på följande vis: ”Modern politics are largely mediated 
politics, experienced by the great majority of citizens at one remove, through their print 
and broadcast media of choice.”2 För de flesta människor är medier och politik samma sak, 
för deras enda kontakt med den politiska sfären sker via medier.

Det finns en medvetenhet om detta i journalistkåren. I Den problematiska 
informationen skriver Svensson och Hedquist: ”Det finns en utbredd föreställning hos 
journalister att just rollen som medborgarnas företrädare och som innehållsförmedlare är 
mycket viktig.”3 Enligt Hadenius och Weibull anser 80% av journalistkåren att de ska ge 
nödvändig information för att allmänheten ska kunna ta ställning i viktiga samhällsfrågor4

Samtidigt är medierna själva politiska aktörer och det offentliga samtalet sker allt oftare  
på mediernas egna villkor. Brian McNair anser att journalistiska texter är politiskt laddade 
och att spridningen av politiska åsikter i vissa fall kan vara viktigare för tidningsägarna än 
kortsiktiga vinster. De har ett intresse av att forma det politiska klimat som de själva agerar 
inom5.

Även andra betänkligheter finns mot journalistkårens roll i demokratiprocessen. 
Svensson och Hedquist skriver: ”Framför allt har man ifrågasatt om de villkor som 
journalisterna arbetar under är sådana att de ger möjlighet för fördjupad information,” och 
att de gängse journalistiska teknikern kan vara ”en försvårande faktor när det gäller att 
skapa underlag för ett fungerade offentlig samtal och rationellt beslutsfattande.”6

Således är det av intresse att se hur det skrivs om EU på ledarplats. Vilket av 
ovanstående perspektiv präglar argumentationen på den mest öppet politiska delen av 
tidningarna – journalisten som demokratins väktare, eller den krassa ekonomiska 
verkligheten?

1 Svensson, Jan och Rolf Hedquist, Den problematiska informationen – dagspressens bevakning av EU-frågan  
inför folkomröstningen (Stockholm: Styrelsen för psykologiskt förslag, 1996), 10–12.

2 McNair, Brian, Journalism and Democracy – An Evaluation of the Political Public Sphere (London: 
Routledge, 2000), 1.

3 Svensson och Hedquist, 10.
4 Hadenius, Stig och Lennart Weibull, Massmedier – press, radio & TV i förvandling (Stockholm: Albert 

Bonniers Förlag, 2002), 354.
5 McNair, Brian, An Introduction to Political Communication (London: Routledge, 2003), 77-78.
6 Svensson och Hedquist, 11.
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Tidigare forskning

Det finns en större studie av ledare och ledarskrivande i svensk press, Makten bakom 
orden av Lars Nord. Nord studerar ledarsidorna med fokus på deras innehåll och 
produktionsvillkor och undersöka i vilken utsträckning det fortfarande finns en partipress i 
Sverige. Han använder europaparlamentsvalet 1995 och inledningen till Sveriges 
medlemskapsförhandlingar 1990 som exempel på ledarskribenternas partipolitiska 
följsamhet.7

En hel del har skrivits om EU-journalistik i allmänhet. Till exempel Hellström och 
Åkerströms Spegel eller vrångbild, en kvantitativ studie av åtta tidningar och fyra tv-sända 
nyhetsprogram under första halvåret 2001, när Sverige var ordförande i Ministerrådet.8

Med I nationens och marknadens intresse vill Göran Palm visa hur EU-journalistik 
produceras, med fokus på nyhetskällor. Han beskriver en fragmenterad EU-journalistik där 
enskilda händelser är svåra att sätta in i ett större sammanhang, och där journalistiken går i 
makthavarnas och företagens intressen, snarare än medborgarnas.9

Jan Svensson och Rolf Hedquist har gjort en studie av dagspressens täckning av 
folkomröstningen om Sveriges EU-medlemskap. Studien visar att mycket av det som 
skrevs saknade ett större sammanhang, samt att ja-sidan fick större täckning än nej-sidan. 
Intressant för min studie är kapitlet ”Opinion och argumentation” som beskriver vad som 
hände på ledarsidorna tiden innan omröstningen. Det sammanlagda intrycket av ledarna är, 
enligt författarna, en splittrad beskrivning av EU där det är svårt att få en helhetssyn utan 
att läsa ett flertal olika tidningar.10

Gemensamt för forskningen om ledarsidornas EU-täckning är att den är tämligen 
gammal. Nord behandlar inget efter 1995 och Svensson/Hedquist skildrar uteslutande 
1994. Detta lämnar en öppning för min studie om bevakningen 2004. Det är även tydligt 
att lite har skrivits om hur texterna ser ut, speciellt ur ett retoriskt och 
argumentationsanalytiskt perspektiv. Forskningen har snarare varit fokuserad på budskapet.

Ledarskrivandets villkor

Ledarsidan har traditionellt hög status. Brian McNair beskriver den som tidningens 
viktigaste röst, som ska representera tidningens politiska identitet. Dessutom menar han att 
ledaren ger sig ut för att representera folkets åsikter.11 Idealiskt ska ledarartikeln bestå av 
genomtänkt och intelligent argumentation från skribentens sida.12

Lars Nord konstaterar att ledarsidans åsikter är knutna till tidningens politiska linje, men 
att detta inte innebär att en läsare på förhand kan veta vad ledarsidan kommer tycka i en 
speciell fråga. Det viktiga är att kriterierna som ligger till grund för åsikten är stabila, att  
det finns en idémässig kontinuitet på ledarsidan.13

De svenska ledarsidorna har under lång tid fungerat som språkrör för de politiska 
partierna. Detta har förändras på senare tid. Nord ger exempel på hur flera tidningar ändrat 
sin politiska signatur från liberal till oberoende liberal, från socialdemokratisk till  
oberoende socialdemokratisk och så vidare. Han talar om ett oberoende ideal som spritt sig 

7 Nord, Lars, Makten bakom orden – en studie av ledarsidor och ledarskrivande i svensk dagspress 
(Östersund: Mitthögskolan, 1998).

8 Hellström, Anders och Marja Åkerström, Spegel eller vrångbild – En granskning av medierna under  
Sveriges EU-ordförandeskap med fokus på EU-utvidgning och Attac (Stockholm: Stiftelsen Institutet för 
Mediestudier, 2001).

9 Palm, Göran, I nationens och marknadens intresse – Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik  
(Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation, 2002).

10 Svensson och Hedquist, 85–106.
11 McNair, An Introduction to Political Communication, 77–78.
12 McNair, Journalism and Democracy, 64.
13 Nord, 20.

4/41



genom tidningssverige. Nord ger flera möjliga förklaringar till trenden. Den kan vara ett 
sätt för ledarskribenterna att understryka att de är professionella och självständiga, eller en 
insikt inom ledningen att tidningen inte längre kan stå bakom partiets åsikter, eller att  
ägarna tror sig kunna utvidga läsekretsen och därmed tjäna mer pengar14.

Ledarartikeln är traditionellt osignerad, men trenden i Sverige går mot att fler och fler  
ledare signeras av skribenten. I de tidningar jag undersöker, Dagens Nyheter och 
Expressen, är den yttersta majoriteten av ledarna fortfarande osignerade.

Nord avslutar med tre kriterier för ledare. Den ska vara värderande, egenproducerad och 
politisk konsekvent. Värderande innebär att texten ska uttrycka tydliga åsikter. Att artikeln 
är egenproducerad, alltså skriven av någon som jobbar på tidningen, skiljer den från 
exempelvis insändare och debattartiklar. Den politiska konsekvensen skiljer ledaren från 
krönikor, kåserier och övriga politiska analyser, som inte har det kravet.15

Trots ledarsidans höga status är det få personer som läser den i någon större 
utsträckning. Den är en av de minst lästa delarna av en tidningen. Hadenius och Weibull 
antyder att politiker läser ledare i högre grad än andra men har i övrigt lite att säga om 
vilka som egentligen läser artiklarna.16 

 Detta är ledarskribenterna medvetna om. I en artikel i Pressens Tidning skriver 
Barometerns politiska chefredaktör Peter Dahl att lederskrivandet är inne i en kris. Hans 
främsta oro är inte att så få läser ledare, utan snarare mot den inskränkthet detta får. Han 
skriver:

Man förskansar sig ofta i en skråanda, där verksamheten ses som så exklusiv att den blir 
ett mål i sig. En syssla för politikens riddersvakt, som ej bör smutsas av obehagliga frågor 
om måluppfyllelse. De skulle ju leda till följdfrågor om "bättre" eller "sämre", 
kvalitetsaspekter som stod oberoende av skråets interna bedömningar.17

Med Dahls synsätt blir ledarsidan en intern klubb där medlemmarna skriver för de redan 
frälsta.

Sverige och EU

Sveriges relation till EU är problematiskt. Valdeltagandet i valen till Europaparlamentet  
har alltid varit lågt. Det är bara i folkomröstningarna som det legat på ungefär samma nivå 
som i riksdagsvalen.

Tabell 1: Resultat i val med EU-anknytning18

År Val Valdeltagande (%)

1994 Folkomröstning om medlemskap i EU 83,30
1995 Val till Europaparlamentet 41,60

1999 Val till Europaparlamentet 38,80

2003 Folkomröstning om införandet av euron 82,60

2004 Val till Europaparlamentet 37,85

Dryga tio år efter inträdet finns det fortfarande partier i riksdagen som vill träda ut ur 

14 Ibid, 43–45.
15 Ibid, 21.
16 Hadenius och Weibull, 391.
17 Dahl, Peter, ”Krisartat på ledarsidorna”, http://www.pressenstidning.nu/Article.jsp?article=1876.
18  Källa: Valmyndighetens hemsida, http://www.val.se.
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EU och opinionen i landet är ännu skeptisk till unionen. Bara 29% av befolkningen var 
under våren 2004 benägna att lita på EU:s institutioner. Endast 1% av befolkningen 
betraktade sig som européer. Under samma period ansåg 37% att Sveriges medlemskap i 
EU var något bra. 33% tyckte det var dåligt och 29% ansåg att det var varken eller. 
Motsättningsfullt nog ansåg 59% att Sverige förlorat på att gå med i unionen. De 
vanligaste svaren på ”Vad betyder EU för dig personligen?” var ”Frihet att resa, studera 
och arbeta inom EU” (64%), ”Slöseri med pengar” (54%) och ”Byråkrati” (51%).19

Även i fråga om EU:s framtida utveckling är Sveriges medborgare skeptiska. 2004 var 
26% av befolkningen negativa till den nya konstitutionen. Det var flest nej-röster av alla 
EU-länder. Samma sak gällde i den mer specifika frågan om EU bör ha en egen 
utrikesminister. Där sa 38% nej. Samtidigt ansåg bara 25% av de tillfrågade att de var 
välinformerade om vad konstitutionen innebar.20 

Den svenska EU-journalistiken

I I nationens och marknadens intresse skissar Göran Palm upp en historik över den 
svenska EU-journalistiken21.

Historiskt har täckningen av EU i den svenska pressen varit dominerad av ekonomiska 
frågor, samt varit inriktad på elitpersoner. EU-nyheter värderades normalt lågt i slutet av 
80-talet. Endast de större dagstidningarna hade kontinuerlig rapportering om vad som 
hände i unionen. I början av 90-talet, när Sverige formellt sökt medlemskap i EU, 
förändrades rapporteringen i och med att det blev lättare att förklara varför nyheterna var 
relevanta. Fortfarande var EU en elitangelägenhet som förpassades till tidningarnas 
ekonomisidor.

Efter folkomröstningen 1994 fick unionen en boom i media. Upp till tio gånger fler EU-
relaterade artiklar publicerades än året innan. Ämnet framför andra var 
medlemskapsförhandlingarna och vad ett medlemskap skulle innebära för Sverige. 
Fortfarande var det främst elitaktörer som kommer till tals.

Efter omröstningen var det åter ekonomin som kom i centrum av EU-bevakningen, nu 
tillsammans med frågor om EU:s framtida utveckling och relationer till länder utanför EU.

Under valet till Europaparlamentet 1999 riktade medierna till stor del in sig på frågor 
rörande spelet om platserna i parlamentet. Alltså inte om sakfrågor. Även artiklar och 
inslag om enskilda individer var vanligt förekommande. Ofta var det samma personer som 
behandlades.

När Sverige var ordförande i EU, det första halvåret 2001, handlade rapporteringen i 
huvudsak om två saker. EU:s utvidgning och Attacrörelsen. Det tidigare berodde troligen 
på att utvidgningsfrågan drevs hårt av Sverige under denna tid. Det senare var ett resultat 
av kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg i juni 200122.

Den svenska EU-journalistiken kan sammanfattande beskrivas ha varit, och fortfarande 
vara, ekonomisk, inriktad på elitaktörer, samt händelsefokuserad. Den är även inriktad på 
det politiska spelet snarare än sakfrågor.

19 Europabarometer 61, Nationell rapport – Sverige, 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb61/nat_sweden.pdf.

20 Flash Eurobarometer 159/2, The Future European Constitution (Wave 2), 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl159_2en.pdf.

21 Palm, 95–110.
22 Hellström och Åkerström.
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Metod

Material

Materialet för denna uppsats består av 224 ledarartiklar från Dagens Nyheter (100 
stycken) och Expressen (124 stycken) som alla publicerades under 2004. En fullständig 
förteckning av alla artiklar finns i bilaga 1.

Mitt val av Expressen och Dagens Nyheter var tämligen enkelt. Eftersom jag ville göra 
en jämförelse av en dagstidning och en kvällstidning med avseende på ledarsidornas EU-
material, föll det sig naturligt att välja två tidningar som båda betecknar sig som oberoende 
liberala och ägs av Bonniers. Detta gör att skillnaderna och likheterna mellan just 
kvällstidningen Expressen och dagstidningen Dagens Nyheter blir lättare att ringa in. I en 
jämförelse av exempelvis Aftonbladet och Dagens Nyheter skulle andra strukturer träda 
fram och behöva vägas in i analysen. Olika ägare, olika politisk färg. Genom att göra som 
jag hoppas jag att jämförelsen blir tydligare.

Anledningen till mitt val av 2004 var att det hände mycket inom EU då. Unionen 
utvidgades och det var val till Europaparlamentet. Detta garanterade ett tillräckligt antal  
artiklar för att en analys skulle vara givande.

Jag har inte tagit hänsyn till eventuella bilder och illustrationer i artiklarna. Detta av 
rena utrymmesskäl – ytterligare ett analysmoment skulle göra uppsatsen ohanterlig. 
Eftersom jag inte analyserar bilder, kommer jag inte heller att analysera bildtexter.

Söktermer

Ledarartiklarna är hämtade från PressText23. Valet att använda PressText istället för att 
gå igenom papperstidningarna för hand var helt enkelt en fråga om tid. Att söka igenom ett 
år av ledarsidor manuellt skulle ta orimligt lång tid i förhållande till vad som är avsatt för  
den här uppsatsen. En manuell genomgång medför även större risk att EU-referenser 
missas, speciellt i artiklar där EU inte är det huvudsakliga ämnet.

Tabell 2: Sökvariabler i PressText
Sökfält Variabel

Fritext EU
Datum 040101-041231

Källa Expressen / DN

Artikeltyp Ledare

Jag är medveten om att PressText har sina nackdelar. Sökresultaten varierar beroende på 
vilka söktermer som används. Använde jag ”Europeiska unionen” istället för ”EU” hittade 
sökmotorn två träffar istället för 124 i Expressen. I Dagens Nyheter, fem istället för 100. 
Valde jag ”ledare” i fältet Avdelning istället för Artikeltyp fick jag 301 träffar i Expressen 
och 445 i Dagens Nyheter.

Att jag valde att söka på ”EU” framför ”Europeiska unionen” berodde helt enkelt på de 
orimliga i att det bara skulle finnas två respektive fem ledare om EU under ett valår.  
Bevisligen fanns det fler.

Valet av Artikeltyp istället för Avdelning var inte lika självklart. Efter att ha gjort en rad  
testsökningar fick jag intrycket av att sökningar begränsade på Avdelning gav ett bredare 
resultat med fler irrelevanta artiklar. Sökningar på Artikeltyp gav däremot ett snävare urval  

23 PressText, http://www.presstext.se.
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med färre irrelevanta träffar. Trots att Avdelning, som alltså ska avgränsa träffarna till 
redaktionell avdelning, spontant kändes som det naturliga sökkriteriet så valde jag 
Artikeltyp.

Procedur

Min metod består av fyra olika delar: en kvantitativ, en argumentationsanalytisk, en 
retorisk och en komparativ analys. Den kvantitativa delen kommer jag använda för att få 
en överblick av materialets innehåll. Jag kommer sedan använda argumentationsteoretiska 
och retoriska instrument för att beskriva tendenser i materialet. Detta görs i två steg. Dels 
genom en översiktlig beskrivning, dels genom djupare analyser av enskilda texter. 
Slutligen jämför jag  resultaten från de två tidningarna med varandra.

Den kvantitativa analysen

Jag använder mig av Åsa Nilssons version av kvantitativ analys24. Det är viktigt att 
poängtera att syftet med den kvantitativa delen av min metod är att få en överblick av 
materialet och att den således bara utgör ett hjälpmedel för övriga metoder.

Jag kommer dela in artiklarna på tre huvudsakliga sätt. Dels efter vilken relevans 
artikeln har för min uppsats, dels efter vilket ämne artikeln behandlar och slutligen efter 
vilka retoriska eller argumentativa tekniker som användes.

Relevansindelning

Relevansindelningen innebär att materialet  Denna indelning är långt ifrån enkel och 
självklar. Många artiklar ligger i gränslandet mellan relevansnivåerna och vart de hör blir  
en ren tolkningsfråga. Jag har så långt det varit möjligt använt följande kriterier för att dela 
in artiklarna:

• Relevansnivå 1: Artikelns fokus ligger på EU. Artikeln handlar om EU. Dessa 
artiklar kommer utgöra huvudmaterialet för min uppsats.

• Relevansnivå 2: Artikeln innehåller åsikter om EU. I artikeln framkommer 
implicita eller explicita åsikter om EU, men artikeln handlar inte huvudsakligen om 
unionen. Eller artikeln nämner bara EU i förbigående men inga åsikter 
framkommer. Dessa artiklar kommer jag inte använda i uppsatsen över huvud taget.

Tabell 3: Antal artiklar efter relevansnivå
Tidning Relevansnivå 1 Relevansnivå 2

Dagens Nyheter 36 64
Expressen 29 95

Av det empiriska materialets 224 artiklar utgör de 65 artiklarna i relevansnivå 1 
materialet jag kommer använda i uppsatsen.

Ämnesindelning

Kriteriet för varje kategori är att tidningarna tillsammans har minst två artiklar som kan 
sorteras in i kategorin. Detta gäller ej kategorin ”Övrigt”. Se bilaga 1 för vilka artiklar som 
tillhör vilken kategori.

24 Nilsson, Åsa, ”Kvantitativ innehållsanalys”, i Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats Ekström och 
Larsåke Larsson, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 111–139.
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Tabell 4: Ämnesindelning
Kod Kategori Artikeln handlar om Artiklar

Expressen
Artiklar

DN

1.0 Utvidgning EU:s geografiska utvidgning. 7 3

2.1 Utrikespolitik EU:s gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik.

2 3

2.2 Maktspelet Det politiska spelet i EU. 5 7

2.3 Ekonomi och handel Ekonomi- och/eller handelspolitik. 3 2

2.4 Tjänstedirektivet Kommissionens förslag till tjänstedirektiv. 1 1

2.5 Arbetsmarknad Arbetsmarknaden i EU. 0 3

3.0 EU:s konstitution Förslaget till och arbetet med konstitutionen. 3 8

4.0 Val Valet till Europaparlamentet 2004. 8 8

5.0 Övrigt Övriga ämnen. 0 1

Indelning efter retoriska tekniker

Denna indelning består av att jag räknar och listar de artiklar som använder sig av en 
viss teknik. Dessa ska ses som övergripande tendenser och den kvantitativa indelningen 
kommer vara tämligen grovmaskig. En artikel kan finnas i fler än en kategori. 
Kategorierna förklaras i kapitlet Resultat och diskussion.

Tabell 5: Artiklar efter retoriskt teknik
Teknik Artiklar Expressen Artiklar DN

Vag tes 8 10
Svag argumentation 19 21

Icke-argumentativ artikel 2 0

Argumentationsanalys

För argumentationsanalysen utgår jag från Gunnar Björnssons bok 
Argumentationsanalys25. Hans metod består av två delar. Den deskriptiva och den 
värderande analysen.

Den deskriptiva analysen

Björnsson använder sig av flera termer och begrepp i sin bok. Jag kommer kort beskriva 
dem här, utförligare definitioner finns behändigt samlade i bokens sista kapitel.

Tes (T): Textens huvudsakliga budskap. Det skribenten argumenterar för.
Pro-argument (P): Ett argument för tesen.
Contra-argument (C): Ett argument mot tesen.
Premiss (ϕ): Ett påstående som ämnar öka ett arguments (pro eller contra) relevans 

gentemot tesen.

Björnsson använder sig av en metod där pro- och contra-argument radas upp mot 
varandra enligt ett system som finns noggrant beskrivet i hans bok. Syftet med systemet är 

25 Björnsson, Gunnar, Argumentationsanalys (Stockholm: Natur och Kultur, 1994).
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att få en överskådlig bild av argumentationens struktur, vilka argument som stöder eller 
underminerar andra argument. Grunden i systemet fungerar enligt följande. Argumenten 
numreras från 1 och uppåt. P1 och P2 är således två olika pro-argument till en tes. I en 
argumentationskedja står det ursprungliga argumentet längst till höger. C1P1 är det första 
contra-argumentet till det första pro-argumentet. P1C1 är det första pro-argumentet till det 
första contra-argumentet.

Den värderande analysen

I den värderande analysen använder Björnsson tre begrepp för att bedöma en 
argumentation. Hållbarhet, relevans och beviskraft.

Hållbarhet definieras som: ”Hållbarheten hos ett påstående (ett argument eller en tes) 
beror på hur rimligt det är att acceptera detta påstående.”26

Jag använder mig av fyra grader av hållbarhet. Björnsson definierar nio olika nivåer av 
hållbarhet men för att göra analysen mer överskådlig har jag slagit ihop dem till fyra. Alla 
exempel är tagna från Björnsson.27 

1. Logiska, matematiska och språkliga sanningar. Exempel: ”Om alla människor är 
dödliga, och Pär är en människa, så är Pär dödlig”, ”2+2=4”, ”Alla ungkarlar är 
ogifta”.

2. Påståenden vi kan vara säkra på utan att de faller under hållbarhet 1, vetenskapliga 
sanningar, eller väletablerade vetenskapliga teorier. Exempel: ”Det finns 
människor”, ”Jorden är rund”, ”Rökning är cancerframkallande”.

3. Påståenden om framtiden, eller vars hållbarhet är svåra att kontrollera, eller som 
antingen kan vara falska eller sanna. Exempel: ”Nästa år blir det fler soltimmar i 
Tjust skärgård [...] än i Bohuslän [...]”, ”Antalet nu levande kaniner är udda”.

4. Påståenden som är uppenbart falska eller kan falsifieras genom en enkel empirisk 
undersökning. Även åsikter som inte underbyggs. Exempel: ”Alla nu levande 
människor är högerhänta”.

Björnsson definierar relevans som:

Antag att P är ett pro-argument för T; ju större relevans P har i förhållande till T, desto 
mindre rimligt är det att förkasta T om man samtidigt accepterar P. [...] Antag att C är ett 
contra-argument mot T; ju större relevans C har i förhållande till T, desto mindre rimligt 
är det att acceptera T om man samtidigt accepterar C.28

Jag använder mig av fyra grader av relevans. Definitionerna finns inte explicit hos 
Björnsson utan är mina egna tolkningar utifrån bokens kapitel ”Fullständiga analyser”.

1. Relevansen är självklar. Argumentets relevans är uppenbar och går rimligen inte att 
bestrida.

2. Relevansen är stark. Argumentets relevans ger stort stöd för/mot tesen men det kan 
finnas invändningar mot det.

3. Relevansen är måttlig. Det finns betydande invändningar mot argumentets relevans.
4. Relevansen är svag. Argumentet är långsökt eller har inte alls med saken att göra.

Beviskraft definieras: ”Ett arguments beviskraft i förhållande till ett påstående T är en 
funktion av två faktorer: dess relevans i förhållande till T, och dess hålbarhet.”29

26 Ibid, 158.
27 Ibid, 56.
28 Ibid, 159.
29 Ibid, 52.
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Beviskraften är argumentets sammantagna stöd för tesen. Beviskraften ska ses som en 
slutlig, värderande sammanfattning av argumentet i fråga. I likhet med både relevansen och 
hållbarheten använder jag mig av fyra olika nivåer av beviskraft: Utmärkt, Stark, Måttlig, 
och Svag.

Retorikanalys

Till retorikanalysen använder jag mig av Kurt Johannessons bok Retorik eller konsten  
att övertyga30 och Birgitte Mrals kapitel i Metoder i kommunikationsvetenskap31. Enligt 
Johannesson använder retoriken alla språkets möjligheter för att påverka och övertyga 
människor.32 Mral skriver att ”retorikanalys [ger] verktyg för att kritisk kunna bedöma 
andras budskap”33 och nämner tre huvudsakliga medel som används för att övertyga en 
ointresserad. Logos, pathos och ethos.34 Logos är argument som vädjar till publikens 
förnuft och tänkande. Pathos vädjar till känslor. Ethos avser talarens trovärdighet, status 
och karaktär.

Argumentationsanalysen undersöker en texts beviskraft utifrån hållbarhet och relevans, 
och anser i någon mening att ju mer sanningsenlig en argumentation är, desto bättre är den. 
Retoriken har däremot inte pretentioner på att handla om sanningar. Johannesson menar att 
för retoriken är språket bara ett sätt att övertyga människor. Han skriver:

För retoriken tenderar alltid sanningsfrågan att te sig irrelevant; vid behov bearbetas fakta 
eller tillförs rent fiktiva element, i den mån de tjänar talarens syften. Det åhörarna 
upplever som sannolikt är den enda gräns talaren måste iaktta vid bearbetningen av 
materialet.35

En text kan alltså vara argumentationsanalytiskt perfekt och samtidigt retoriskt usel.  
Och tvärt om.

Retoriken innehåller en avsevärd mängd latinska och grekiska termer som beskriver 
olika retoriska figurer. Jag kommer inte att använda mig av dem i någon större 
utsträckning. Detta av rena läsbarhetsskäl. I den mån jag använder mig av termerna 
kommer jag omedelbart definiera dem.

Komparativ analys

Den komparativa analysen är den sista delen av min metod. Den går ut på att jämföra 
resultaten från argumentations- och retorikanalysen i de två tidningarna. Detta gör jag 
löpande i uppsatsen.

30 Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga ( Stockholm: Norstedts förlag, 1998).
31 Mral, Birgitte, ”Retorikanalys”, i Metoder i kommunikationsvetenskap, red. Mats Ekström och Larsåke 

Larsson, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 151-165.
32 Johannesson , 22.
33 Mral, 157.
34 Ibid, 154.
35 Johannesson, 53.
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Resultat och diskussion

Kvantitativa resultat

I de kvantitativa resultaten (se bilaga 1) syns både likheter och olikheter mellan 
tidningarna. Att valet till Europaparlamentet är ett av de vanligaste ämnena är inte  
överraskande med tanke på att 2004 var ett valår. Intressantare är att Expressen skriver 
betydligt mer om utvidgningen än vad DN gör, medan DN skriver nästan lika mycket om 
konstitutionen som om valet. Maktspelet är ett populärt ämne för båda tidningarna medan 
tjänstedirektivet är bland de minst vanliga. Det bör noteras att tjänstedirektivet även kan 
förekomma i artiklar kategoriserade som ”Arbetsmarknad”.

När det gäller retoriska tekniker, ser tidningarna lika ut. Vanligast är Svag 
argumentation, följd av Vag tes. Det är bara Expressen som har artiklar i kategorin Icke-
argumentativ artikel.

Vag tes

I många artiklar är det svårt att fånga vad det egentligen är skribenten vill säga, vad 
budskapet är. Tesen är vag, svår att precisera och ibland tycks det finnas ett flertal teser 
som alla skulle kunna vara giltiga. Här ska jag undersöka vad detta kan bero på. Först gör 
jag argumentationsanalyser av texterna, sedan tittar jag närmre på dem ur ett retoriskt 
perspektiv

Expressen

I åtta av artiklarna från Expressen är tesen att betrakta som vag (se bilaga 1). Som 
exempel på problemet använder jag artikeln ”Europas växtvärk” (se bilaga 2). Ledaren 
handlar om EU och dess ekonomi och vid en första genomläsning framträder två möjliga 
teser:

• T1: EU måste förbättra sin konkurrenskraft.
• T2: Den nya kommissionen har många problem framför sig.

För att utläsa vilken tes som är mest trolig krävs en noggrann genomgång av 
argumenten i förhållande till teserna.

Deskriptiv analys, T1

T1 EU måste förbättra sin konkurrenskraft.
P1 2010 ska EU vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.

P1P1 Det är målet i Lissabonprocessen.
C1P1P1 Datumet i Lisabonprocessen är för ambitiöst.

P1C1P1P1 Försöken med arbetstidsförkortning i Frankrike och Tyskland har kostat 
dessa länders ekonomier dyrt.

P2C1P1P1 I Italien tickar en pensionsbomb.
P3C1P1P1 De tre stora medlemsländerna har budgetunderskott som överstiger tre 

procent.
P1P3C1P1P1 Det strider mot stabilitetspakten.

P4C1P1P1 José Manuel Barroso tycker det.
C2P1P1 Lisabonagendan ska revideras.

C1C2P1P1 Det är José Manuel Barrosos fel.
C1C1C2P1P1 Det ska inte lastas den nya ledningen.

P1C1C1C2P1P1 De tidigare EU-ledarna hade högtflygande visioner men liten reformvilja.
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P2 Medlemsländernas ekonomier växer långsamt.
P1P2 Medlemsländernas ekonomier växte med två procent under andra kvartalet 

2004.
ϕP1P2 Detta är långsam tillväxt.

P1ϕP1P2 USA hade dubbelt så snabb tillväxt.
P2P1P2 Det säger färska siffror från Eurostat.

P3 Den nya EU-kommissionen vill förbättra EU:s konkurrenskraft.
ϕP3 Detta betyder att konkurrenskraften måste förbättras.

P1P3 Kommissionen efterlyser reformer i medlemsländerna.

P4 Den rossliga ekonomin väntar fler utmaningar de kommande åren.
ϕP4 Detta innebär att konkurrenskraften måste förbättras.

P1P4 Utvidgningen fortsätter.
P2P4 Medlemstaterna ska förmås att godkänna den nya konstitutionen.
P3P4 Sprickan i den transatlantiska pakten måste lagas.

P1P3P4 Barroso kan sannolikt stärka unionens strategiska relation till USA.
P1P1P3P4 Barroso har en balanserad inställning till utrikespolitik.

Värderande analys, T1

P1
Hållbarhet 4. P1 är en åsikt som i sig själv inte har någon egentlig hållbarhet alls. 

Underargumenten förstärker detta. P1P1 undergrävs effektivt av de underliggande contra-
argumenten. P1C1P1P1, P2C1P1P1 och P3P1C1P1 är alla mycket hållbara, empiriskt 
kontrollerbara argument som undanröjer alla tvivel om P1P1:s hållbarhet. P1 blir således 
en åsikt som inte får något stöd, och är därför inte hållbart över huvud taget.

Relevans 4. Samma sak gäller för P1:s relevans. För sig själv hade relevansen varit 
självklart, men underargumenten vittrar sönder den mycket effektivt. Hänvisningen till 
Lisabonprocessen (P1P1) visar sig vara helt irrelevant, då det effektivt argumenteras för att 
den är för ambitiös (C1P1P1) och även ska arbetas om (C2P1P1). P4C1P1P1:s relevans är 
svag. Barrosos åsikt i frågan gör inte påståendet att Lisabonprocessen ska revideras mer 
relevant. Men detta gör ingen större skillnad för argumentationen som helhet. C1C2P1P1 
har extremt låg relevans. Det är en attack på personen istället för saken. Det besvaras i sin 
tur med ett annat argument av samma slag, P1C1C1C2P1P1. Inget av argumenten har 
något med saken att göra.

Beviskraften är svag.

P2
Hållbarhet 3. P1P2 och underordnade argument utger sig för att vara 

faktakonstateranden. Och deras sanningshalt kan mycket riktigt kontrolleras empiriskt. 
Problemet är att det är svårt för en lekman att kontrollera dem, speciellt om ϕP1P2 vägs in. 
Ett sådant påstående kräver specifika ekonomisk kunskaper för att kontrollera.

Relevans 2. Relevansen är å andra sidan stark. Om tillväxten är låg ger det ett gott själ 
att acceptera tesen. Förutsatt att ökad konkurrenskraft ger ökad tillväxt.

Beviskraften är måttlig.

P3
Hållbarhet 2. Detta argument är oproblematiskt. Konstateranden av fakta.
Relevans 1. Kommissionen vill öka konkurrenskraften och eftersom detta är ett av deras 

ansvarsområden finns det ingen anledning att tro något annat än att det behövs. 
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Beviskraften är utmärkt.

P4
Hållbarhet 2. Även P4 är ett oproblematiskt argument. P1P4, P2P4 och P3P4 ger 

konkreta exempel på de framtida problemen.
Relevans 4. Det är svårt att se hur P4 ger stöt till tesen. Premissen ϕP4 är långt ifrån 

självklar, speciellt som den resterande argumentationen inte förstärker relevansen på något 
sätt. 

Beviskraften är svag, i och med den obefintliga relevansen.

Deskriptiv analys, T2

T2 Den nya kommissionen har många problem framför sig
P1 Lissabonprocessen måste revideras

P1P1 Den säger att EU ska vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi 2010
ϕP1P1 En revidering av en sådan vision innebär problem.
P2P1 Datumet är för ambitiöst.

P1P2P1 Försöken med arbetstidsförkortning i Frankrike och Tyskland har kostat 
dessa länders ekonomier dyrt.

P2P2P1 I Italien tickar en pensionsbomb.
P3P2P1 De tre stora medlemsländerna har budgetunderskott som överstiger tre 

procent.
P1P3P2P1 Det strider mot stabilitetspakten.

P4P2P1 José Manuel Barroso tycker det.
C1P1 Det är Barrosos fel

C1C1P1 Det ska inte lastas den nya ledningen.
P1C1C1P1 De tidigare EU-ledarna hade högtflygande visioner men liten reformvilja.

P2 Den nya EU-kommissionen vill förbättra EU:s konkurrenskraft.
P1P2 Kommissionen efterlyser reformer i medlemsländerna.

P1P1P2 Reformer kan vara smärtsamma.
C1P1P1P2 Det finns folklig förståelse för smärtsamma förändringar.

P1C1P1P1P2 Det visar de franska och tyska exemplen med 35-timmarsvecka.
P1P1C1P1P1P2 Fackföreningar har frivilligt accepterat förlängda arbetstider utan 

motsvarande lönepåslag.

P3 Medlemsländernas ekonomier växer långsamt.
ϕP3 En långsamt växande ekonomi är ett problem.

P1P3 Medlemsländernas ekonomier växte med två procent under andra kvartalet 
2004.

ϕP1P3 Detta är långsam tillväxt.
P1ϕP1P3 USA hade dubbelt så snabb tillväxt.

P4 EU:s utvidgning fortsätter.

P5 Medlemstaterna ska förmås godkänna den nya konstitutionen.
P1P5 Folkomröstningar väntar i de mest kritiska länderna de närmaste åren

P1P1P5 EU-vännerna måste klara åtminstone ett par av detta.
P1P1P1P5 Annars förlorar Europaparlamentet sin legitimitet.

P6 Sprickan i den transatlantiska pakten måste lagas.
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C1P6 Barroso kan med stor sannolikhet stärka unionens strategiska relation till 
USA.

P1C1P6 Han har en balanserad inställning till utrikespolitik.

Värderande analys, T2

P1
Hållbarhet 2. P1 argumenterar för att Lissabonprocessens revidering utgör ett problem 

för kommissionen. P1P1 talar om vad Lissabonprocessen är för något och lägger fram den 
underförstådda premissen att det är svårt att ändra ett sådant dokument. P2P1 förklarar 
varför processen måste revideras och underargumenten ger gott stöd med sina exempel. De 
har alla hög hållbarhet och kan kontrolleras mot andra källor. C1P1 har mycket låg 
hållbarhet då det är så gott som omöjligt att kontrollera vems ”fel” något så komplicerat är.

Relevans 1. Lissabonprocessens revidering utgör ett problem för kommissionen, det står 
klart efter P1:s argumentation. P1P1 görs relevant av sin premiss och förklarar varför 
revideringen är ett problem. P2P1 med underargument visar att en revidering måste göras 
och stärker på så vis P1:s relevans avsevärt. Endast P4P2P1:s relevans kan ifrågasättas. Det 
är tveksamt om Barrosos åsikt i sig är ett relevant argument för P2P1. Invändningen C1P1 
är fullständigt irrelevant och hade varit så även om underargumenten saknats.

Beviskraften är utmärkt.

P2
Hållbarhet 3. Poängen med P2 är att få fram att den nya kommissionens ambition att 

förbättra EU:s konkurrenskraft kommer innebära problem. Det lyckas inte hela vägen. Det 
centrala problemet (P1P1P2) undergrävs delvis av C1P1P1P2 och underordnade led där det 
förklaras att reformer inte behöver vara så problematiska.

Relevans 3. P1P2 stärker P2:s relevans genom att visa att kommissionen faktisk vill 
förbättra konkurrenskraften. P1P1P2, själva kärnan i argumentet, får dock sin relevans 
bortblåst av C1P1P1P2. Om reformerna inte blir så smärtsamma, faller argumentet platt.

Beviskraften är måttlig.

P3
Hållbarhet 3. Premisserna ϕP3 och ϕP1P3 är centrala i det här argumentet. Deras 

hållbarhet avgör hela P3:s hållbarhet. Problemet med premisserna är att de är mycket svåra 
att kontrollera, och därför lider hållbarheten mycket.

Relevans 1. Om premisserna accepteras är argumentet mycket relevant för tesen och 
visar hur kommissionen står inför problemet att öka tillväxten i Europa.

Beviskraften är måttlig. Den svaga hållbarheten undergräver argumentet.

P4
Hållbarhet 2. Ett enkelt konstaterande. EU:s utvidgning, eller planerna därtill, fortsätter 

bevisligen.
Relevans 4: Eftersom inga skäl ges till varför EU:s utvidgning är ett problem, blir 

relevansen obefintlig.
Beviskraften är svag.

P5
Hållbarhet 3. P5 och P1P5 har stor hållbarhet. Beslut ska tas om konstitutionen och 

många länder ska hålla folkomröstning om den. P1P1P5 och P1P1P1P5 är däremot 
svagare. Speciellt det senare är mycket spekulativt och är omöjligt att kontrollera.

Relevans 1: Om EU:s framtid hänger på folkomröstningarna om konstitutionen så är 
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P5:s relevans självklar.
Beviskraften är stark, mycket tack vara den höga relevansen. 

P6
Hållbarhet 3. Argumentationen är svag. Den ger inga skäl till varför den påstådda 

sprickan måste lagas, eller ens några försök att bevisa att den finns.
Relevans 4. Problemet som P6 tar upp, raderas omedelbart av C1P6 och P1C1P6 som 

hävdar att problemet egentligen inte alls är ett problem. 
Den totala beviskraften är svag.

Jämförelse av T1 och T2

Till en början verkar det som att texten argumenterar för T1. Artikelns titel och första 
mening, ”År 2010 ska EU vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi” antyder båda 
att så skulle vara fallet.

Vid en närmre analys visar det sig att den argumentation som förs i texten inte riktigt 
passar in på den. Pro-argumentet P1 blir svårhanterligt. Eftersom det är textens centrala 
argument blir det även märkligt att det har så svag beviskraft. Även de andra pro-
argumenten blir dåliga stöd för tesen. 

T2 visar sig då vara en mer givande väg att gå. P1 blir en tät sammanhållen 
argumentation med hög beviskraft. Visserligen är flera av de andra argumenten likväl 
svaga, men huvudargumentet står sig starkt.

Det är även intressant att se hur argumenten i de två olika argumentationerna är så pass 
löst kopplade till varandra. Speciellt intressant är att de två teserna kan fungera som pro-
argument åt varandra. Det är möjligt att se T1 som en sidotes medan T2 är huvudtesen.

Beviskraften i T2 är större än i T1. Det beror nästan uteslutande på att huvudargumentet 
för T2, P1, är mycket starkare än motsvarande för T1, samt att relevansen för T1:s 
argument är generellt svagare än i T2.

T2 är, som tes, betydligt mindre intressant än T1. T2 uttalar egentligen bara en 
självklarhet. Visst kommer den nya kommissionen ställas inför problem. Varför är det 
viktigt för skribenten att konstatera detta? Svaret finns i retoriken.

Retorikanalys

Varför argumenterar skribenten på ett så tvetydigt sätt när argumentationen blir splittrad, 
dåligt sammanhållen och i slutänden föga övertygande? Svaret på den frågan står inte att 
finna i argumentationsanalysen utan i retoriken. Huvudsaken är nämligen inte att 
argumentera logiskt, utan att övertyga läsaren på ett känslomässigt plan.

Även med det i åtanke är ”Europas växtvärk” märklig. Sättet att argumentera strider mot 
en av retorikens grundbultar. Johannesson skriver: ”Det väsentliga i dispositio är alltså att 
utforma talet eller texten så att man steg för steg leder åhörarna mot målet: en bestämd 
övertygelse.”36 Med dispositio menas helt enkelt dispositionen i en text.

Notera Johannesson ordval. En bestämd övertygelse. God retorik strävar att få läsarna 
att acceptera en enskild sak, ett påstående. Att det går att utläsa två skilda teser ur en text 
kan ur det perspektivet bara vara kontraproduktivt.

Johannesson ger en möjlig förklaring: ”Argument, uttryck, bilder, allt kan vara bra i 
politiska tal, tidningsledare, debattartiklar, reportage – men dispositionen förefaller ofta 
vag, ryckig eller motsägelsefull.”37 

Kan det vara slarv som ligger bakom de vaga teserna? Slarvig argumentation till följd 
av ledarskribenternas arbetsvillkor eller kompetens? Det finns tecken på att det inte är så. 

36 Johannesson, 68.
37 Ibid, 68–69.
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Den vaga tesen får texten att tala till en större publik, dels de som kan tänka sig köpa T1, 
men även de som kan ställa sig bakom T2. På så vis är det tänkbart att läsaren kan fås att 
acceptera påståenden som hon annars skulle varit skeptisk till.

Låt oss titta på de tre huvudsakliga argumentkedjorna i texten. Först har vi 
resonemanget kring Lissabonprocessen (P1 i både T1 och T2). I T1 är Lissabonprocessen 
ett dåligt argument med mycket låg relevans. I T2 är argumentet utmärkt, med mycket hög 
relevans. Samma sak gäller i argumentationen om den långsamma ekonomiska tillväxten i 
EU (P2 i T1, P3 i T2). I T2 har argumentet relevans 1, i T1 relevans 2. Det sista större 
resonemanget, att problem väntar för den nya kommissionen, är P4 i T1 och utgör tesen 
själv i T2. T2 är, som har visats, en väl underbyggd tes medan P4 i T1 är ett argument med 
den lägsta nivån av relevans.

Irrelevanta argument i T1 är alltså mycket relevanta i T2. Eftersom tesen i texten är så 
svår att utläsa kan detta medföra att läsaren ser argument för T2 som argument för T1. 
Detta innebär att, för läsaren, T1 får starkt stöd av argumenten i texten. Att detta är möjligt 
beror på att T2 är en så pass mycket mer generell tes än T1, så att alla större argument få en 
hög relevans. Budskapet i texten är egentligen den mer specifika tesen T1. Den vaga tesen 
är en retorisk teknik för att ge ett sken av relevans till egentligen svaga argument.

Det finns flera varianter av den svaga tesen. I artikeln ”Parlamäntligen!” (se bilaga 1) 
används samma teknik. Artikeln handlar om hur den nye kommissionens ordförande, José 
Manuel Barroso, backar i frågan om kommissionens sammansättning. Två teser 
utkristalliserar sig snabbt: att EU:s medborgare vinner på att Barroso backar, alternativt att 
Europaparlamentet bör få mer makt. Den första tesen, om Barroso, verkar till en början 
som den enda. Artikelns inledning handlar uteslutande om honom och kommissionen. Det 
visar sig emellertid att hela argumentationen mynnar ut i ett stöd till ett tyst påstående,  
nämligen att det bör vara mer demokrati i EU. Detta påstående fungerar i sin tur som ett 
pro-argument till tesen om att Europaparlamentet bör få mer makt.

Tekniken förstärks genom andra retoriska knep. Kommissionen kopplas ständigt 
samman med ”stök och mygel” och avsaknad av ”folklig förankring”, medan 
Europaparlamentet associeras med demokrati, ”nya styrkeförhållanden” och ”öppen 
politisk process”.

Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter finns 10 artiklar med vag tes. De följer i stort sett samma mönster 
som i Expressen med vissa skillnader. Här ska jag använda mig av artikeln ”Avspark 
Europa” (se bilaga 2) som exempel i en retorisk analys.

Retorikanalys

Texten är uppbyggd som en jämförelse mellan valet till Europaparlamentet och EM i 
fotboll. Problemet med texten är att det är svårt att förstå vad det är skribenten vill säga 
med denna jämförelse. Bör fotboll och EU-val vara lika varandra, bör de inte det, eller 
kanske både och? Argumentationsanalytiskt väger tesen ”Politiken bör vara mer som 
idrotten” tyngst.

Artikeln inleds med att konstatera att EM och valet äger rum ungefär samtidigt. På så 
vis kopplas de två händelserna ihop. Därefter konstaterar skribenten att EM är mer populärt 
är valet – att fler människor engagerar sig. Här menar hon att EU och EM inte hör ihop.

Texten fortsätter med att konstatera att valet är viktigt men svårt att ta till sig. Idrotten 
sägs vara ”lättare att ta till sig”, och underförstått inte lika viktig som EU. Skribenten byter 
riktning än en gång, och förklarar att idrott kan ha en politisk genomslagsklart. Sydafrika 
ges som exempel.

EU och EM ställs återigen emot varandra i en jämförelse mellan hur nationalismen 
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fungerar på de två arenorna. Fotboll påstås förena ”patriotism och internationalism” medan 
politiken är främst nationalistiskt. Svenskarna skulle aldrig ”acceptera att en tysk, en grek 
eller en holländare representerade Sverige i EU-parlamentet.” Fotbollen beskrivs som att 
ha kommit långt i fråga om integration.

Likheter dras ännu en gång mellan de två företeelserna. ”Traditionella kulturer har en 
förmåga att överleva integration och globalisering, vare sig det gäller idrott eller politik.”

Artikeln avslutas med att det som främst skiljer EU och EM åt, är det folkliga 
engagemanget. ”Och kanske är det så det ska vara.”

Slutklämmen på artikeln säger alltså att EU inte bör vara mer som EM. Att politiken 
inte ska vara som idrotten. I resten av artikeln tycks det vara just det skribenten är ute efter. 
EU och EM likställs om och om igen, för att sedan slitas isär. Tonläget i artikeln är att EU 
och EM inte har så mycket gemensamt, men att de borde ha det.

Skribentens explicita tes, ”Idrottens engagemang hör inte hemma i politiken”, får alltså 
inget stöd i argumentationen. Speciellt inte på det retoriska planet. Fotboll målas 
genomgående upp som något bra och gott, kopplas samman med ”integration”, som att ha 
tagit ”verkliga steg mot en union” och idrotten hjälpte till att få apartheiden på fall i  
Sydafrika.

Jämförelse DN och Expressen

Till skillnad från Expressen-artiklarna med vag tes, verkar det inte finnas någon retorisk 
fint i DN. Det är genomgående för DN:s artiklar med vag tes, att det beror på att skribenten 
inte lyckas få fram vad det är hon vill förmedla. Eller möjligtvis att hon själv inte riktigt är  
på det klara med vad hon vill säga. Självklart förekommer denna typ av vaga tes även i 
Expressen 

Det är möjligt att tolka Expressens variant som slarv den också. Faktiskt är det rimligare 
att tolka det så än som en retorisk fint. Det är svårt att se poängen i att medvetet använda 
en så invecklad teknik för att argumentera för sin sak. Då borde det vara mer effektivt att 
leta upp vettiga argument.

Svag argumentation

Svag argumentation, i den mening jag avser här, karaktäriseras på ett två övergripande 
sätt. Dels kan en artikel innehålla alldeles för många pro-argument, vilket i 
retoriksammanhang är fler än fyra38. Detta ger argumentationen ett fragmentariskt, 
korthygget intryck, då det inte finns utrymme att utveckla alla argument. 

Dels kan artikeln sakna contra-argument, eller i varje fall några betydande sådana. 
Johannesson skriver att en god retoriker använder sig dels av pro-argument, dels av ”ett 
'vederläggande' av de invändningar som redan gjorts eller kan tänktas komma [...]. Det var 
viktigt, för om man förteg kritiken, kunde det tolkas som att man var försvarslös.”39

Slutligen kan dispositionen vara dåligt genomtänkt så att argument som normalt skulle 
stött varandra inte gör det. Resultatet blir låg hållbarhet och relevans, och för läsaren blir 
det svårt att få en överblick av argumentationen.

Expressen

Fler än hälften, 18 stycken, av Expressens ledarartiklar har svag argumentation (se 
bilaga 1). I många artiklar, bland annat ”Säg ja till Turkiet” och ”Det ratade Europa”, 
slängs ett ensamt contra-argument in, för att sedan avlivas genom att säga att det inte är 
relevant. I andra artiklar, till exempel ”Den sista såpoperan” och ”Säg nej idag”, finns inte 

38 Ibid, 92.
39 Ibid, 68.
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contra-argument alls, texterna är rena listor av pro-argument. Ledarskribenterna använder 
sig istället av andra retoriska metoder för att övertyga sin läsare. För att illustrera några av 
dessa aspekter kommer jag analysera ”Vi vill bli större” (se bilaga 2) både argumentations- 
och retorikanalytiskt. Texten är en argumentation för att Turkiet bör bli en fullvärdig 
medlem i EU.

Deskriptiv analys

T Turkiet bör bli medlem i EU.
P1 Det positiva suget från EU leder till snabba ekonomiska, politiska och legala 

framsteg.
ϕP1 Sådana framsteg är bra.

P1P1 Flera forna öststater har blivit stabila efter att de lovats medlemskap.
P2P1 Löftet om EU-medlemskap har lett till demokratiska reformer i Turkiet.

P1P2P1 Utsatta grupper i Turkiet ser EU som en garant för säkerhet och rättvisa.

P2 Ett turkiskt medlemskap skulle förbättra EU:s ställning i arabvärlden och Iran.
ϕP2 Ställningen är i behov av förbättring.

P1P2 Medlemskapet skulle förändra bilden av EU som en vit, kristen klubb.
P2P2 Medlemskapet vore en seger över talet om civilisationernas kamp.

ϕP2P2 En sådan seger är önskvärd.

P3 EU-sfären ska sträcka sig runt medelhavet.
ϕP3 Turkiets medlemskap är ett led i detta.

C1 Unionen är ett exklusivt, västeuropeiskt projekt.
P1C1 En del européer känner främlingskap inför utvidgningen.

P1P1C1 En utvidgad union får elastiska gränser.
ϕP1P1C1 Elastiska gränser bidrar till européernas främlingskap.

C1C1 Unionen håller på förändras och bli mångkulturell.
C2C1 Den visionära glöden måste hålls vid liv.

ϕC2C1 Ett turkiskt medlemskap skulle hålla glöden vid liv.

Värderande analys

P1
Hållbarhet 2. Om ϕP1 accepteras är hållbarheten i detta argument god. Vissa forna 

öststater har bevisligen stabiliserats, även om det inte är helt klart vad skribenten menar 
med ordet stabilisering. Likaså har det genomförts demokratiska reformer i Turkiet. P2P1 
är inte självklart, det är svårt att avgöra i vilken utsträckning just löftet om EU-
medlemskap bidragit till reformerna. Hållbarheten sänks också av att skribenten inte ger 
några contra-argument. 

Relevans 1. Argumentet ger gott stöd åt tesen i och med resonemanget om förbättrad 
ekonomi och demokrati.

Beviskraften i P1 är god.

P2
Hållbarhet 3. P1P2 kan visserligen sägas ha hög hållbarhet i sig, eftersom Turkiet 

faktiskt skulle bli det första muslimska landet i EU. P2P2 är vagt och svårt att kontrollera. 
Vilket ”tal” är det som avses? Vad menas med ”civilisationernas kamp”? Det går inte att  
utläsa ur texten, och alltså inte att kontrollera. Således lider hållbarheten. P2 är som helhet 

19/41



spekulativt.
Relevans 3. Med den rådande argumentationen är det svårt att se varför P2 skulle ge 

något större stöd till tesen. Den saknar tillräcklig underbyggnad för att relevansen ska 
framgå.

P2s beviskraft är svag.

P3
Hållbarhet 4. Skribenten ger inga som helst skäl till varför läsaren ska acceptera P3. ϕP3 

ger ett mycket starkt stöd till P3. Men eftersom P3 i sig är en lösryckt åsikt blir 
hållbarheten ändå mycket svag.

Relevans 1. Det är uppenbart att om EU:s inflytande ska sträcka sig kring hela 
Medelhavet, så vore Turkiets medlemskap en stor hjälp på vägen. 

P3:s beviskraft är svag. Eftersom hållbarheten i det närmsta är obefintlig spelar 
relevansen ingen roll.

C1
Hållbarhet 2. P1C1 har utmärkt hållbarhet. Det är empiriskt lätt att kontrollera att ”en 

del européer” har svårt för utvidgningen. P1P1C1:s exempel på varför så är fallet ger 
ytterligare styrka åt P1C1, under förutsättning att premissen godtas. C1C1:s hållbarhet är 
dålig, eftersom påståendet är vagt och svårt att kontrollera, samt att inga vidare argument 
ges. C2C1 är även det vagt och underbyggt. Ingen förklaring ges till vad en ”visionär glöd” 
är för något, eller varför den måste hållas vid liv. Contra-argumentens hållbarhet är svagare 
än pro-argumentets.

Relevans 2. P1C1 med underargument har svag relevans. Att ett fåtal är osäkra på 
utvidgning gör inte EU till ett västeuropeiskt projekt. C1C1 är mycket relevant. Om EU 
håller på bli mångkulturellt är det självklart att det inte längre är exklusivt västeuropeiskt.  
C2C1 har måttlig relevans, främst beroende på att skribenten inte förklarar vad hon menar 
med ”visionär glöd.” En precisering av begreppet skulle varit önskvärd.

C1:s beviskraft är mycket svag. Detta trots att contra-argumenten både har dålig 
hållbarhet och relevans. Det är tydligt att C1 är ett sätt för skribenten att få fram sina 
åsikter om visioner och mångkultur.

Sammanfattning av argumentationsanalysen

Argumentationen ger måttligt till svagt stöd åt tesen. I stort sett är det bara P1 som ger 
stöd över huvud taget, och utan den hade tesen knappt varit underbyggt alls. De andra 
argumenten är svaga eller irrelevanta. Avsaknaden av vettiga contra-argument till tesen gör 
argumentationen svagare än nödvändigt och bidrar till att den bitvis bara ter sig som en rad 
lösa åsikter. Det enda contra-argumentet, C1, är så svagt att det knappt behövs vederläggas, 
utan faller på egen hand. Speciellt sett till textens retoriska uppbyggnad (se nedan).

Retorikanalys

Skribenten utger sig för att tala för fler än sig själv. ”Vi” i rubriken ”Vi vill bli större” är 
till en början odefinierat. Om det handlar om Expressens ledarredaktion, svenskar i 
allmänhet eller bara skribenten och läsaren går inte att utläsa förrän senare i texten. Där 
talas det om att ”en del européer känner främlingskap inför utvidgningen [av EU]”. Dessa 
avfärdas sedan som ”gamla statsmedborgare” som är oroliga, rädda för andra kulturer och i 
förlängningen kvävande för den ”visionära glöd” skribenten anser EU behöver. Vidare 
talas det om EU-medborgare som inte är ”lagda åt idealism och optimism” och inte ”strött 
blommor i sitt hår” inför tanken på Turkiets medlemskap.

Vi:et kommer att betyda skribenten själv samt alla EU-medborgare som inte besitter de 
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ovanstående negativa egenskaperna. Läsaren står inför valet att acceptera skribentens 
åsikter eller sälla sig till de gamla, oroliga, tråkiga, trångsynta statsmedborgarna som, 
underförstått, är lite rasistiska. Det är helt enkelt inte mycket av ett val.

I textens början används jordbruksmetaforer för att beskriva EU:s verksamhet. ”EU är 
en såmaskin i världen”, resultaten av unionens politik kallas ”utsäde” och ”Miljoner 
människor har skördat demokrati”. De forna öststaterna är ”en knippe länder”. Detta ger 
onekligen positiva bilder av EU men kan också initialt ses som en ironi över unionens 
mycket kritiserade jordbrukspolitik. Efter första stycket överges jordbruksmetaforen och 
det framgår allt mer att ingen ironi var avsedd.

EU och dess framtida utvidgning omnämns uteslutande i positiva termer. Den ”mjuka 
makten” beskrivs som ”exempellöst framgångsrik” och bildar en antites mot ”USA:s hårda 
försvarsgarantier” och spelar på den i Sverige utbredda misstron mot USA. Andra termer 
som kopplas till EU är ”Det positiva suget”, ”nyktra kontakter”, ”demokratiska reformer” 
och ”garant för säkerhet och rättvisa”.

Samma sak gäller för allt som rör Turkiets framtida medlemskap. Det är något som 
borde ha hälsats med att ”strö blommor i sitt hår” och ”pompa och ståt”. Turkarna kallas 
för ”våra grannar” och deras införlivande i EU är en del av en ”europeisk vision” och 
hjälper den ”visionära glöden att hållas vid liv”. I textens sista stycke målas ett utopiskt 
framtidsscenario upp och ställs mot dagens ”flyktingbåtar”. Antitesen är stark och effektiv.

Skribenten använder sig nästan uteslutande av pathos. Texten spelar hela tiden på 
läsarens känslor, använder mängder av värdeladdade ord och försöker få läsaren att känna 
sig tvingad att ställa sig på skribentens sida. Det är svårt att säga nej till tal om demokrati,  
mångkultur, rättvisa och glödande visioner. 

I texten vädjar skribenten sällan eller aldrig till läsarens förnuft, logos, utan vänder sig 
uteslutande till känslorna. På det stora hela förlitar hon sig på sitt eget, eller snarare 
Expressens, pålitlighet och status, ethos. Men riktigt säker verkar hon inte vara, utan 
hänvisar i textens slut till en större auktoritet än sig själv, ”Steven Everts på Centre for 
European Reform”. En något märklig hänvisning kan tyckas, då Steven Everts knappast är 
känd bland större delen av Expressens läsare, eller ens ledarsidans läsare. Det kan vara 
relevant att hänvisa till honom då han jobbar med frågor som just handlar om EU:s 
utvidgning med Turkiet40, men effekten går delvis förlorad då han är tämligen okänd.

Sammanfattning

Texten utger sig för att vara resonerande, men är det egentligen inte. Avsaknaden av 
någon egentligt argumentation gör att skribenten hela tiden måste vända sig till läsarens 
känslor. Detta görs mycket väl, vid en första genomläsning av texten är det svårt att inte 
acceptera skribentens ståndpunkt. Men som jag visat ovan är texten vi närmare granskning 
en rad positiva argument för Turkiets medlemskap i EU blandat med känslomässigt 
laddade ord och fraser. Som en resonerande texten är den långt ifrån övertygande – i vissa 
fall är argumenten mot tesen starkare än dem för – men de retoriska tekniker som används 
gör att detta inte märks utan en närmre undersökning.

Dagens Nyheter

20 av artiklarna från Dagens Nyheter har rörig disposition, eller svag argumentation på 
annat sätt. Argumenten kommer utan inbördes ordning. De upprepas flera gånger, pro- och 
contra-argument förekommer i en helt annan del av texten än argumenten de tillhör. 

Ett exempel på detta är artikeln ”Säkerhetspolitiken på valsedeln” (se bilaga 2). Artikeln 
handlar om huruvida EU bör ha militär kapacitet eller ej.

40  Center For European Reform Online. http://www.cer.org.uk/.
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Deskriptiv analys

T EU bör kunna ägna sig åt civil och militär krishantering
P1 EU bör vara en motvikt till USA.

ϕP1 För att vara en motvikt måste EU ägna sig åt civil och militär krishantering.
 P1P1 EU tvingas in i den av USA plöjda fåran.
 P2P1 EU:s ledare har inga alternativ till USA:s dominans.
P3P1 Det behövs med den nuvarande regimen i Washington.

C1P3P1 USA:s politik är inte statisk.
C1P1 Nej, det ska EU inte vara.
C2P1 USA och EU bör dra åt samma håll.
C2P1 Det skulle kräva en ökning av försvarsbudgeten i medlemsländerna.

P1C2P1 I Europa sänker staterna försvarsbudgeten.

P2 Det är uppenbart att EU behöver militär kapacitet.

P3 EU ska vara smalare men vassare.

P4 Med militära muskler klarar EU säkerheten i Europa.

P5 Möjligheten att förhindra ett gemensamt agerande måste minskas.
P1P5 EU måste tala med egen röst.

P6 Uppbyggnaden av EU:s krishanteringssystem bör full följas
P1P6 Då kan EU agera fredsbevarande och fredsframtvingande.

P7 EU ska ha kapacitet att komplimentera NATO.
P1P7 EU bör ta större ansvar för säkerheten i Europa.

P1P1P7 Det visade kriget på Balkan.

P8 EU är i teorin beredd att ta större ansvar för säkerheten i Europa.
P1P8 Tanken har ett antal år på nacken.
P2P8 Det finns en långtgående solidaritetsklausul i den säkerhetsstrategi unionen antagit.

P9 EU blir bättre.

C1 Sverige är neutralt.
ϕC1 Sverige kan inte vara neutral om EU ägnar sig åt civil och militär krishantering.

C1C1 Centerpartiet vill stärka EU militärt.
P1C1C1 Centerpartiet är neutralitetsvurmande.

C2 Inga parallella institutioner bör byggas upp.
C1C2 Folkpartiet har motionerat om medlemskap i NATO.

C3 Detta är fel.
P1C3 EU är fel.

C1P1C3 Fråga istället vad EU ska göra.

Värderande analys

P1
Hållbarhet 3. För P1P1 ges inga exempel, vilket gör argumentet meningslöst. Ett sådant 
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påstående kräver exempel för att få effekt. Samma sak gäller med P2P1. P3P1 fälls 
effektivt av C1P3P1 i och med att argumentet helt är beroende av nuet. C1P1 är ett 
påstående utan hållbarhet över huvud taget. C2P1 är även det en åsikt och har således låg 
hållbarhet. 

Relevans 2. P1 i sig själv har hög relevans men får ingen hjälp av de argumenten, som 
alla har tämligen låg relevans. C2P1:s relevans minskas av contra-argumenten, som kan ses 
om invändningar mot C2P1:s relevans. De motsäger inte argumentet som så, de förklarar 
bara att det är orealistiskt.

Måttlig beviskraft. Argumenten för och mot P1 väger ungefär lika tungt vilket 
underminerar stödet till tesen.

P2
Hållbarhet 3. Ett löst påstående som inte underbyggs på något sätt. Relevans 1. Om 

argumentet accepteras har det en självklar relevans. Beviskraften är måttlig. Avsaknaden av 
underargument uppvägs delvis av den höga relevansen.

P3
Hållbarhet 3. En löst stående åsikt som inte underbyggs. Relevans 4. Det är oklart hur 

P3 är tänkt att stöda tesen. Beviskraften är usel.

P4
Hållbarhet 3. Ytterligare ett ej underbyggt påstående. Relevans 1. Om säkerheten i 

Europa gynnas av ett EU med militär kapacitet, är relevansen mycket hög. Speciellt som 
inga contra-argument förekommer. Beviskraften är dock måttlig på grund av den dåliga 
hållbarheten.

P5
Hållbarheten 3. Åsikter som inte motiveras i någon egentlig utsträckning. Relevans 3. 

Argumentet kan med god vilja ses som relevant, men tycks dåligt formulerat. Beviskraften 
är måttlig.

P6
Hållbarhet 3. Åsikter. Relevans 3. Argumentet är relevant i den mån P1P6 gör P6 

relevant. Själv är P6 irrelevant. Beviskraften är måttlig.

P7
Hållbarhet 2. I och med exemplet P1P1P7 skänks P7 en betydligt högre hållbarhet än 

många andra argument i texten. Relevans 1. Det är uppenbart att om förslag som läggs 
fram i tesen kan förhindra ett nytt Balkan, så är det önskvärt. Beviskraften är stark.

P8
Hållbarhet 2. Detta är konstateranden av fakta som går att kontrollera. Relevans 2. Om 

EU är förberedda i teorin borde steget till praktik inte vara långt. Beviskraften är stark.

P9
Hållbarhet 3. Ett påstående om framtiden, omöjligt att kontrollera. Relevans 1. Blir EU 

bättre av tesen, är relevansen självklar. Beviskraften är måttlig.

C1
Hållbarhet 2. Sverige är neutralt, och ett militärt EU skulle göra att landet inte kan 
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fortsätta ha den hållningen. Relevans 1. C1C1 och P1C1C1 är relevansinvändningar som 
försöker säga, att om det neutralitetsälskande Centerpartiet kan tänka sig ett militärt EU så 
spelar neutraliteten ingen roll. Detta är dock inte relevant, då Centerpartiets åsikter inte 
förändrar det faktum att Sverige inte skulle kunna vara neutralt om EU blir militärt.  
Beviskraften är stark.

C2
Hållbarhet 3. Argumentet är en åsikt. Relevans 3. C1C2 vill göra C2 relevant genom att 

visa att det finns planer på att gå med i NATO. Detta fungerar dock inte. Att något har 
motionerats i riksdagen, innebär inte att det kommer hända. Beviskraften är måttlig.

C3
Hållbarhet 3. Argumentet består av åsikter som inte underbyggs. Relevans 1. C1P1C3 är 

irrelevant som contra-argument. Relevansen blir således mycket hög. Beviskraften är 
måttlig.

Sammanfatting

Argumentationen är en röra. Argumenten tycks komma i den ordning skribenten råkar 
komma att tänka på dem, och kopplas inte till varandra alls. Sammantaget finns det 
argument som tillsammans skulle kunna ge en god argumentation, både relevant och 
hållbar, om texten var disponerad annorlunda. Men som texten ser ut blir argumentationen 
mycket svag. I P1 argumenterar skribenten både för och emot EU som motvikt till USA. 
Hon hänvisar ofta till vad olika partier tycker, men det är svårt att urskilja i vilken mån hon 
själv håller med. Som i fallet med Centerpartiet och EU:s militarisering. I texten 
formuleras partiets ställning som något bra, men i argumentationen används det bara som 
en tämligen svagt contra-argument till en invändning mot tesen.

”Säkerhetspolitik på dagordningen” visar även upp andra kännetäcken på det jag kallar 
Svag argumentation. Antalet pro-argument, nio stycken, bidrar till de dispositionella 
bristerna. Majoriteten av pro-argumenten är lösa påståenden som inte sätts in i något 
sammanhang. Helt enkelt för att det inte finns plats att utveckla nio olika argument i texten.

De flesta contra-argument till tesen är svaga, vilket är typiskt för dålig argumentation. 
Undantaget är C1 som förhållandevis är ett bra argument.

Jämförelse Expressen och Dagens Nyheter

I den här kategorien är likheterna mellan tidningarna stora. Båda präglas av en slarvig 
argumentation. I artiklarna ovan har Dagens Nyheter fler pro-argument än Expressen. Men 
i materialet i stort behöver så inte vara fallet. Expressen-artikeln ”Lathund till EU-valet” 
(se bilaga 2) består till exempel enbart av pro-argument. Däremot är det vanligare i Dagens 
Nyheter med många pro-argument. Förmodligen beror det på att artiklarna är längre i DN 
än Expressen. Annars finns det inte några egentliga skillnader mellan tidningarna i det här 
fallet. Båda präglas av en dispositionell oordning som motarbetar skribentens mål att 
övertyga läsaren. Båda förlitar sig även på känslomässig snarare än logisk övertalning.

Icke-argumentativa artiklar

En mindre vanlig variant av artikel är den som inte utger sig för att vara en 
argumentation alls. Totalt finns det två av dessa artiklar i materialet, båda i Expressen. 
”Jakten på Makten” och Lathund till EU-valet” (se bilaga 2). Men de är så pass intressanta 
– speciellt med tanke på att de även faller in under kategorierna Vag tes och Svag 
argumentation – att jag tänker titta närmre på dem ur ett retorisk perspektiv. 
Argumentationsanalytiskt är de å andra sidan ointressanta. De är båda uppradningar av pro-
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argument.

”Jakten på makten”

Denna artikel tycks till en början präglas av ironi och sarkasm. Den har fler likheter med 
en krönika än en ledare. Den ger tips till de nyvalda europaparlamentarikerna. En närmre 
titt visar att tipsen alla antyder att arbetet i Europaparlamentet präglas av mygel och 
rävspel. Tipsen handlar bland annat om hur parlamentarikerna ska tjäna pengar på sina 
resor, hur de ska göra för att få inflytande, var de kan höra skvaller, och hur de blir 
populära på hemmaplan. Istället för en humoristisk artikel, blir ”Jakten på makten” en 
argumentation för tesen att parlamentet är fyllt av maktspel och mygel. Varje påstående 
kan ses som ett pro-argument för denna. Till och med rubriken, ”Jakten på makten”, 
antyder att det pågår ett maktspel.

Texten avslutas med ”Men glöm inte att arbeta hårt – vi har ögonen på er.” 
Ledarskribenten antyder att Expressen minsann vet vad som försiggår i Europaparlamentet 
och att den bara väntar på att en svensk parlamentariker ska göra bort sig. I detta ljus kan 
textens andemening sägas vara att Europaparlamentet inte bör vara fyllt av mygel och 
rävspel. Detta är dock en mindre sak. Textens huvudsakliga poäng är inte att argumentera 
för en tes, utan att förmedla ovanstående känslomässiga bild till läsaren.

”Lathund till EU-valet”

Den här artikeln ska ge läsaren vägledning om hur hon ska rösta i parlamentsvalet. Den 
är utformad som flera små recensioner med getingbetyg. Detta ger känslan att artikeln inte 
är en vanlig ledare, utan en recension som ska vara, i någon mening, objektiv. Upplägget i 
är som följer: Varje parti listas med en beskrivning av dess inställning i valet till 
Europaparlamentet samt ett getingbetyg.

Partierna som fått flest getingar är Moderaterna och Folkpartiet med fyra getingar 
vardera. Minst fick Miljöpartiet och Junilistan (varsin överstruken geting). 
Argumentationsanalytiskt är varje ”recension” ett pro-argument till tesen ”Rösta på 
Folkpartiet eller Moderaterna i parlamentsvalet”. 

Socialdemokraterna utmålas som passivt och beskrivs som en ”åldrig, lågmäld 
sjuksköterska” som bara vill lugna patienten, inte bota. Detta ger knappast positiva 
associationer. Socialdemokraterna blir något gammalt och förlegat som för länge sedan 
borde vetat att pensionera sig. 

Centerpartiet antyds gilla EU bara för att hälften av EU:s budget är jordbruksstöd. Här 
anspelat på stereotypen att endast jordbrukare röstar på centerpartiet och att dessa självklart 
är intresserade av att behålla sina EU-bidrag.

Junilistan antyds vara ute efter pengar och beskrivs som ”sura” och att de inte ens själva 
vet vad de ska göra i parlamentet. Ett typiskt missnöjesparti utan andra ambitioner än att  
klaga.

Folkpartiet vill ”utveckla” och är ”konstruktiva”. Det som skribenten ser som negativt 
är en ”trist detalj” som går att överse. Partiet beskrivs alltså som framåtskridande och 
driftigt, raka motsatsen till Socialdemokraternas påstådda passivitet.

Miljöpartiets recension inleds med ”Suck”. Det påpekas att deras krav inte har med 
parlamentet att göra. Deras kandidater kallas för ”okunniga”. Alltså avfärdas partiet som 
irrelevant, som om de egentligen inte vet tillräckligt om EU för att få lov att ha en åsikt.

Moderaterna har ett ”piggt” program och har ”gasen i botten”. De ”identifierar” EU:s 
problem och har ”lösningar”. Återigen raka motsatsen till Socialdemokraterna. 

Kristdemokraterna ”omfamnar” EU:s kristdemokratiska arv. De är på väg ”mot 
framtiden i kvarnhjulshatt.” En positivitet med förbehåll skönjs i ordvalen. 
Kvarnhjulshatten visar att partiet fortfarande är ålderdomliga, eller traditionstyngda, i  
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skribentens ögon. Ändå lyckas det vara på väg om framtiden.
Vänsterpartiet vill ”ut ur logikens trånga tröja”. De anklagas för att deras politik inte 

”går ihop” och att de ägnar sig åt önskedrömmar istället för ansvarstagande. En skarp 
kontrast till Moderaternas ”gasen i botten” och folkpartiets ”utveckling”.

Lathunden till valet visar sig alltså vara en guide till att rösta borgerligt. Det är 
intressant att inget parti fick fem getingar, förmodligen ett resultat av att inte vilja framstå  
som alltför okritiskt hyllande av ett enskilt parti.

Budskap

Ovan har jag visat hur skribenterna argumenterar. Men vad är det egentligen för buskap 
de vill få fram? Det finns två huvudströmmar bland ledarna: Att EU är bra och att 
Socialdemokraternas politik är dålig. Dessa två påståenden kan ses som teser i vilka den 
absoluta merparten av de enskilda ledarartiklarna utgör pro-argument. Detta gäller både i 
Expressen och Dagens Nyheter.

EU är bra

Både Expressen och Dagens Nyheter är EU-positiva. De vill se en utvidgad union med 
bland annat Turkiet som medlem. De vill att EU ska ta mer ansvar för säkerheten i Europa, 
med en utökad och förbättrad gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. De vill att Sverige 
ska vara med i EMU. De är för fri handel med både varor och tjänster. De anser att EU:s 
nya konstitution ska antas så fort som möjligt och är för ett mer federalt EU. 

Men tidningarna har även kritik. De anser att EU är alldeles för byråkratiskt, att det 
förekommer för mycket fusk och mygel, och att det är för lite insyn i många av 
institutionerna. De vill att parlamentet ska få mer makt och att unionen ska demokratiseras 
i så stor utsträckning som möjligt. De vill se ett öppnare EU med en human flyktingpolitik. 
Artiklarna handlar mycket om det politiska spelet, om hur politik förs snarare än varför. 

Socialdemokraternas politik är dålig

Varken Expressen eller Dagens Nyheter är särskilt positiva till den socialdemokratiska 
regeringen och det socialdemokratiska partiet. Sossarna, och speciellt Göran Persson, anses 
fatta märkliga beslut. Mycket möda läggs på att visa det konstiga i hur Persson först ivrar 
för EU:s utvidgning och sedan helt plötsligt börja tala om social turism och 
övergångsregler. Perssons ledarskap beskrivs som inkonsekvent och kortsiktigt.

Socialdemokraternas politik beskriv i allmänhet som ålderdomlig och felinformerad. De 
anklagas speciellt för att bidra till det låga engagemanget för EU hos allmänheten och för 
att ha en nonchalant inställning till EU. Här är tjänstedirektivet ett tydligt exempel. Båda 
tidningarna är mycket positiva till fri handel med tjänster inom EU, och 
socialdemokraternas motvilja mot direktivet beskrivs om obegriplig och inkonsekvent.
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Generell diskussion
Jag kan dra två slutsatser av min undersökning. Den ena är att skribenterna inte 

argumenterar, de propagerar. Det finns inga tecken på en ambition att med hjälp av logiska 
och väl genomtänkta argument föra över läsarna till sin sida. Istället spelar skribenterna på 
publikens känslor. Den andra slutsatsen är att argumentationen i artiklarna är slarvig och 
rörig, och på så vis inte förmedlar skribentens och tidningens åsikter på ett tillfredställande 
sätt. Gemensamt för båda slutsatserna är att tidningarna retorisk sett använder sig av 
pathos, samt att de är negativa ur ett demokratiskt perspektiv.

Först och främst är det uppenbart att tidningarna försöker lansera sina egna politiska 
åsikter på ledarsidorna. Detta kommer knappast som en överraskning, det är ju det som är 
syftet med ledarartiklar (se s. 2). Det oroväckande är att det görs på ett så undermåligt sätt. 
Med tanke på den genomslagskraft som dessa tidningar har, är det märktvärdigt att inte 
mer möda läggs på att framföra vettiga argument. Det är bara 14 av 65 artiklar som inte 
faller under någon av de tre retoriska/argumentationsanalytiska tekniker jag beskrivit i 
uppsatsen.

Att som i Expressens fall skriva artiklar med vag tes för att på så vis kunna tala till så 
många läsare som möjligt är demokratiskt farligt. Det medför att åsikter förmedlas som om 
de vore fakta, och att läsarna kan komma att fatta beslut på helt felaktiga grunder. Det bör 
poängteras att detta inte nödvändigtvis behöver vara en medveten teknik. Det är fullt 
möjligt att det bara är resultatet av en annan sorts slarv än det som finns i Dagens Nyheter.

Hur det än må vara med det så strider det mot den journalistiska uppgiften att bidra till 
väl underbyggda beslut bland medborgarna (se s. 2). Här misslyckas både Expressen och 
Dagens Nyheter. Det går visserligen att argumentera att ledarsidan, så som ett åsiktsorgan, 
inte kan hållas till samma regler som den förment objektiva nyhetsjournalistiken. Delvis är 
det så. Åsiktsjournalistik kan inte vara opartisk, objektiv och reflektera alla parters 
ställning – det går emot själva definitionen av ”åsikt”. Men det står inte i 
motsatsförhållande till ovan nämnda uppgift. Jag anser tvärtom att det är rimligt att begära 
att en ledarskribent ska ge goda skäl för sina åsikter, och att ledarsidan inte ska användas i 
syfte att förmedla åsikter med svag grund. Det ger i värsta fall intrycket att det finns andra 
skäl bakom åsikterna, som tidningen inte vill eller vågar uppge.

Ledarsidan har en förhållandevis ringa betydelse för den genomsnittlige läsaren. Det är 
därför vanskligt att dra för stora slutsatser av skribenternas argumentationstekniker. Det 
faktum att denna i någon mån manipulativa argumentation förekommer i så pass stor 
utsträckning i mitt material, ger skäl till eftertanke. I min mening är det inte rimligt att  
acceptera att tidningar på ledarplats försöker övertala läsarna med retoriska knep och 
irrelevanta argument. Speciellt inte inför ett EU-val där valdeltagandet är traditionellt lågt.  
Det är förvisso möjligt att se det som att ledarsidorna försöker öka intresset för 
parlamentsvalet. De uppmanar ständigt till att gå att rösta. Det emotionella innehållet säger  
att läsaren bör rösta på ett EU-vänligt högerparti. Men det är glest med resonerande 
underlag varför.

I den andra delen av mina resultat, att argumentationen påfallande ofta är slarvig och 
rörig, kommer en annan aspekt in i bilden. Det verkar ligga något i Johannessons tanke att 
argumentationen i ledarartiklar kan vara bra på många sätt, men sällan när det gäller 
dispositionen.41 Här är det lätt att hålla med kritiken att de journalistiska arbetsvillkoren, 
med den tidspress de innebär, inte är en bra utgångspunkt för djupare, väl genomtänkta 
analyser av politiska händelser.42 Om den röriga dispositionen verkligen beror på 
skribenternas arbetsvillkor, eller på andra faktorer, kan denna uppsats inte besvara. Men det 

41 Johannesson , 68–69.
42 Svensson och Hedquist, 11.
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är tydligt att detta slarv också bidrar till att göra det svårare för läsaren att skaffa sig en 
välgrundad åsikt om EU. Återigen misslyckas skribenterna att ge underlag för rationella 
beslut.

Trots att ledarsidorna inte blir lästa av så många tror jag inte att jag drar för stora 
slutsatser med att säga att de kan bidra till att människor fattar beslut som de inte skulle ha 
tagit om de fått ta del av en mer välgenomtänkt argumentation. De kan även tänkas bidra 
till det ointresse för EU som redan finns i landet. För när inte ens DN:s ledarskribenter 
verkar ha koll på vad de säger, hur ska då en vanlig medborgare kunna ha det? Dessutom 
lär det knappast få fler personer att läsa ledarsidor. Det är tveksamt om det finns någon 
sådan ambition. Enligt Peter Dahls artikel så finns det inte det. Ledarsidan är en intern 
angelägenhet, avsedd för de redan frälsta.43 

Det är intressant att det finns så få skillnader mellan tidningarna. Både när det gäller 
innehåll och form är Dagens Nyheter och Expressen lika. Detta är knappast överraskande. 
Om medierna är aktörer på den politiska arenan följer det att ägarna vill att deras tidningar 
går på samma politiska linje. Internationellt är det största exemplet på detta Rupert  
Murdochs News Corporation.44 I motsats till detta finns skribenternas egna åsikter om sin 
vardag. Enligt Lars Nord säger 60% av ledarskribenterna på liberala tidningar att de väljer 
ämne i samråd med sina kollegor. Mindre än 20% uppger att de får ämnet tilldelat av 
chefen. Vidare menar 80% att ämnesvalet styrs av vad som aktuellt för dagen.45 Även om 
detta är korrekt, betyder det inte att ägarnas önskemål är oväsentliga. Enligt Noam 
Chomsky får en journalist aldrig möjligheten att skriva sina åsikter i tidningen utan att först 
ha blivit godkänd av ledningen. En person får bara möjlighet att skriva vad hon vill om hon 
redan visat att det hon skriver passar ägarna.46

Även om de kan vara negativa till enskilda aspekter av EU, är tidningarna i sin helhet 
positiva till europaprojektet. Detta skiljer sig avsevärt från den allmänna opinionen i 
Sverige, som fortfarande är tveksamma (se s. 3). Även om det är svårt att avgöra säkert, 
ska detta förmodligen ses som ett sätt att få läsarna att i sin tur bli positiva till EU. Om så 
är fallet blir det naturligt att se till de ämnen ledarna tar upp. Enligt EU:s egna 
undersökningar är svenskarna mest intresserade av hälso- och sjukvård, arbetslöshet och 
den ekonomiska situationen.47 Dessa frågor berörs visserligen i ledarna men de är sällan 
huvudsaken. Istället handlar de om valet, utvidgningen, maktspel och konstitutionen (se s. 
11). Om skribenterna vill få läsarna att intressera sig för EU, skriver de om fel saker. Detta 
förutsätter att skribenterna vänder sig till den breda allmänheten. Som jag skrivit tidigare är 
detta inte självklart. Det är i alla fall uppenbart att ledarsidorna inte ger röst åt majoriteten 
av befolkningens åsikter.

Sett till de tidigare forskningsresultaten (se s. 2) finns det mycket som känns igen. 
Politiken beskrivs ofta som ett spel. Detta är vad Brian McNair kallar för det intentionella 
felslutet, ett överdrivet fokus på maktspelet bakom kulisserna.48 Denna typ av politisk 
rapportering har fått mycket kritik för att reducera politiken till ett maktspel 49. McNair 
anser däremot att motsättningen mellan politisk policy och politisk process är felaktig ”in 
so much as there can, in today's political enviorment, be no meaningful analysis of policy 

43 Dahl. 
44 Manning, Paul, News and News Souces – A Critical Introduction (London: Sage Publications Ltd, 2001), 88–

92.
45 Nord, 140–143.
46 Chomsky, Noam, What Makes Mainstream Media Mainstream, 

http://www.chomsky.info/articles/199710--.htm
47 Europabarometer 61, Nationell rapport – Sverige.
48 McNair, Journalism and Democracy, 77.
49 Strömbäck, Jesper, ”Valjournalistiken och demokratin”, i Medierna och demokratin, red. Lars Nord och 

Jesper Strömbäck (Lund: Studentlitteratur, 2004), 277.
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without analysis of the process of policy design and presentation.”50 Det är inte vad som 
kommenteras – för det bestäms i stort av vad som händer inom politiken vid varje givet 
tillfälle – utan det är kvaliteten på kommentarerna som är det viktiga. Men även med denna 
inställning får Expressen och Dagens Nyheter nyheter bakläxa. Beskrivningen av 
maktspelet följer samma tendenser som övriga ledare.

I övrigt handlar ledarna om samma ämnen som ofta anges i tidigare studier av EU i 
medierna. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, ekonomiska frågor, samt 
frågor på en hög abstrakt nivå, vars konsekvenser för den enskilde medborgaren är svår att 
greppa (här till exempel EU:s utvidgning och den nya konstitutionen). Även om det inte 
ingår i min undersökning kan jag se att det fortfarande är elitpersoner, främst politiker, som 
mestadels omnämns i ledarna.

50 McNair, Journalism and Democracy, 77.
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Bilaga 1: Empiriskt material och kvantitativ redovisning
Om inget annat anges, är artiklarna osignerade och står på sidan 2 i tidningens första del.

Artiklar med relevansnivå 1, Expressen
Rubrik, datum Ämne Vag tes Svag arg. Icke arg.

”Brobyggaren”, 041106 2.1 X

”Dagens stora fråga”, 040211 3.0 X X

”Den fega vänstern”, 040518 2.4

”Den sista såpoperan”, 040619 3.0 X

”Det ratade Europa”, 040614 4.0 X

”Därför euro”, 040913 2.3

”En pakt att styra”, 040114 2.3 X

”Europas växtvärk”, 040822 2.3 X X

”Följ inte Blair”, 040421 3.0

”Gamla trötta Europa”, 040225 1.0 X

”Jakten på makten”, 040722 2.2 X X X

”Lathund till EU-valet”, 040521 4.0 X X

”Låt Margot stanna”, 040507 2.2 X

”Lär av EU”, 040929 2.2 X

”Malmström vann”, 040612 4.0 X

”Moralisk turism”, 040206 1.0 X

”Parlamäntligen!”, 041028 4.0 X

”Sverige in i EU”, 040214 4.0

”Säg ja till Turiket”, 041213 1.0 X

”Säg nej idag”, 040428 1.0 X X

”Säg nej till Kina”, 041207 2.1

”Turkiets tur”, 040515 1.0

”Upp till bevis”, 040731 2.2 X

”Vi vill bli större”, 041216 1.0 X

”Välkomna!”, 040501 1.0 X

”Värt att rösta”, 040611 4.0

”Väx upp”, 040524 4.0 X X

”Äntligen Europa”, 040605 4.0 X

Nilsson, P.M., ”Hellre demokrati än 
Fru Wallström”,040815

2.2 X

Artiklar med relevansnivå 1, Dagens Nyheter
Rubrik, datum Ämne Vag tes Svag arg. Icke arg.
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”Aldrig mer ett Madrid”, 040327 2.1

”Avspark Europa”, 040612 4.0 X

”Bada EU-fritt,” 040603 2.2 X

”Bryssel och de billiga stolarna”, 040201 2.3 X

”Bryssels grönaste ros”, 040716 2.2 X

”Dags att stoppa missbruket”, 040907 3.0 X

”Debatten kan börja”, 040523 4.0 X X

”Det europeiska missnöjets grunder”, 040619 4.0 X

”Det svenska missnöjets grunder”, 040618 4.0

”Endast ett halvt klartecken för Turkiet”, 041007 1.0

”Ett krävande val”, 040518 4.0 X X

”Ett val som alla andra”, 040613 4.0 X

”EU – öppna dig”, 040608 5.0

”EU-tåget rullar igen”, 040324 2.1 X X

”Europa i motvind”, 040614 4.0 X

”Europa måste hålla dörrar öppna”, 041010 2.5 X

”Europa och Muhammed”, 040604 3.0

”Falks välfärdsnationalism”, 040127 4.0 X

”Främlingar i folkpartiland”, 040205 2.5

”Fästning Sverige”, 040222 2.5 X

”Fördomarnas triumf”, 040204 1.0

”Författning på remiss”, 040621 3.0

”Försiktigt med principerna”, 040801 3.0 X

”Högt spel i bryssel”, 041018 2.2

”Kattens lek med kommisssionären”, 040731 2.2 X

”Monopolets sista seger”, 040209 2.3 X

”Paus i europabygget”, 040615 3.0 X

”Pessimisternas Europa”, 040124 2.2 X

”Regeringen fegar ur”, 040310 3.0 X

”Räddningsplanka för pariet”, 040601 2.4 X

”Säkerhetspolitiken på valsedeln”, 040605 2.1 X

”Uppdrag – europademokrati”, 041001 3.0 X

”Vart tog EU-viljan vägen”, 040115 2.2 X X

”Vi börjar om”, 040902 3.0 X

”Vårt enade, kära, krånliga Europa”, 040430 1.0 X

”Välj rätt man för Europa”, 040628 2.2 X

Artiklar med relevansnivå 2, Expressen
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”(S)våger-politik”, 041221
”Ansvarig minister”, 041215
”Atomhotet lever”, 040708
”Avsändare okänd”, 040529
”Befria försvaret”, 040228
”Björklunds fiasko”, 041214
”Bort med tassarna”, 041125
”Bråka med Putin”, 040316
”Cyperns chans”, 040424
”Dags för en Natodebatt”, 
040516
”Det blå Europa”, 040309
”Det glömda kriget”, 040510
”Det här är Maudellen”, 040225
”Diktaturens kreatur”, 041206
”Döden i Darfur”, 040801
”En mur mot fred”, 040224
”En sjuk sjukvård”, 040326
”Enade vi stå”, 041126
”Endräkt sökes”, 040923
”Ett farligt mord”, 040323
”Ett ödesval”, 041030
”Europa 11/3”, 040312
”Extrema Europa”, 040328
”Fettskatt får fetbort”, 040717
”Fiasko, Göran”, 040429
”Folkets seger”, 041204
”Frihetens seger”, 041227
”Född till döds”, 040603
”Georgien visar vägen ut”, 
040106
”Glöm inte Vitryssland”, 041016
”Glöm inte Zimbabwe”, 040511
”Gnosjö är framtiden”, 040808
”Granne med terrorn”, 040313

”Grundlagen duger bra”, 040704
”Han enade Europa”, 040607
”Hejdå, Alf”, 040404
”Hellre öl än sprit”, 040810
”Hysteriske Hans”, 040306
”Häxor vi gillar”, 040408
”Högerns haveri”, 040319
”I väntan på pophögern”, 040618
”Ideal på glid”, 040527
”In med mp i regeringen”, 
040814
”Indiens skam”, 040804
”Israelisk arrogans”, 040119
”Kampen mot spriten”, 040517
”Kommunistkramaren”, 040113
”Landet utanför”, 040327
”Livet efter Arafat”, 041111
”Låt kvasten gå!”, 040718
”Lägg er”, 040829
”Lägg in Persson”, 040525
”Lägg ner!”, 040111
”Med fingret i luften”, 040322
”Medan EU sov”, 040720
”Medan Sverige sov”, 040330
”Monopolets sista huvudvärk”, 
041122
”Nationens son”, 041127
”Offer för Persson”, 040828
”Orättvi(s)t”, 040531
”Perssons present”, 041029
”Perssons val – men inte 
väljarnas”, 041025
”Pussla ihop er”, 040831
”Rättvisare handel”, 040317
”Rörige Göran”, 040702

”Sjukt, Karlsson”, 041019
”Skarpt läge”, 040915
”Skatter! Skatter!”, 041222
”Skål för fosterlandet!”, 040215
”Slut er samman”, 040621
”Sluta mobba östarbetare”, 
040701
”Snusförnuft”, 040331
”Stick upp mot ELBOLAGEN. 
Ge dem en stöt”, 040109
”Stoppa folkmordet”, 040705
”Straffskatt på folket”, 040229
”Stäng inte Sverige”, 040116
”Stöd Ukraina nu!”, 041123
”Svensk folkeparti”, 040204
”Saab och friheten”, 041114
”Sätt press på Iran”, 040920
”Ukraina i Europa!”, 041121
”Ukrainas stora dag”, 041226
”Utan vett och vilja”, 041109
”Verklig solidaritet”, 040506
”Viktigare än sprit”, 040728
”Vägval Gudrun”, 041208
”Värdigare kriminalvård”, 
040606
”Ännu ett steg framåt”, 041113
”Ännu ett svek”, 040213
Ej rubriksatt artikel, ”040203
Ej rubriksatt artikel, ”040607
Ej rubriksatt artikel, 040320
Ej rubriksatt artikel, 041105
Ej rubriksatt artikel, 041106
Ej rubriksatt artikel, 041113

Artiklar med relevansnivå 2, Dagens Nyheter
”Alkohol i upplösning”, 040818
”Allas rätt till marknaden”, 
040524
”Blair godkänd – BBC 
underkänt”, 040129
”Cypern tog aldrig chansen”, 
040426
”Dagen efter energipolitiken”, 
040528
”De bevakade spelen”, 040813
”Den demokratiska 
enpartistaten”, 040311
”Den suveräne väljaren”, 040331
”Drottningen av Almedalen”, 
040712
”Efter Göran Persson”, 040418
”Efterlyses: blågrön ordning”, 
040814

”En kamp mot den egna myten”, 
040905
”En politisk hoppjerka”, 040122
”En statsminister i New York”, 
040923
”En traditionell Ringholmare”, 
040405
”En trevande tysk start”, 040104
”En tävling i rädsla”, 040525
”En vision för fiskepolitiken”, 
040229
”Ett annorlunda hav”, 040928
”Ett avskräckande exempel”, 
040425
”Ett missbrukat instrument”, 
040505
”Ett parti förvaltar sitt arv”, 
040703

”EU och USA – bäst 
tillsammans”, 040407
”Fjärde gången gillt”, 040620
”Franskt vin och svenska supar”, 
040606
”Friare mat”, 040803
”Frågorna om folkpartiet”, 
040424
”Grön munsbit i ett rött gap”, 
040708
”Göran Persson bidar sin tid”, 
040706
”Ha åsikter själva, snälla 
politiker”, 040805
”Haken i utrikespolitiken”, 
040212
”Han trodde på idéer”, 040607
”Hängslen och livremmar”, 
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040429
”Konsten att skapa svartjobb”, 
040109
”Kontorschefen tackar för sig”, 
040828
”Lenin i underlandet”, 040220
”Med gräsrötterna mot sig”, 
040522
”Naturgasen har blivit rumsren”, 
040830
”Ny farlig rusningsspiral”, 
040927
”Orörligt i stormens öga”, 
040914
”Politiker pressas på fel svar”, 
040622
”På väg til Europa”, 040509
”Raka besked om brotten”, 

040611
”Regeringen står i vägen”, 
040414
”Ryskt val i skymundan”, 040314
”Rätt beslut på rätt nivå”, 040517
”Rörligheten som försvann”, 
040326
”Sen värld bör klara mer”, 
040827
”Socialdemokratin går mot 
grönt”, 040903
”Socialdemokratins konsulter”, 
040427
”Sveket mot Darfur”, 040718
”Tacka inte televerket”, 040714
”Tomrummet efter Anna Lindh”, 
040911
”Trygga jobb åt alla”, 040609

”Uppvaknandet kom för sent”, 
040727
”Vad vill Sverige egentligen?”, 
040223
”Val på parti eller person”, 
040617
”Varning för varningar”, 040722
”Vetenskapens speakers corner”, 
040825
”Vår lediga lyckolista”, 040720
”Ännu en glömd konflikt”, 
040519
”Överge inte Irak”, 040628
Lönnroth, Johan. ”Vi legitimerar 
kommunismen”, 040705
Reinfeldt, Fredrik, ”Skicka hem 
utländska brottslingar”, 040605
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Bilaga 2: Artiklar i fulltext
De artiklar jag gjort nämre analyser av, bifogas här i fulltext inklusive PressTexts 

artikelinformation.

Källa: Dagens Nyheter
Avdelning: LED
Sida: A02 (A6A2)
Storlek: M
Illustration: G
Datum: 040612
Artikeltyp: LEDARE
Ämnesord: SPORT-OCH-POLITIK, FOTBOLL, EUROPAMÄSTERSKAP-EM
Geografi: EU-SVERIGE

Avspark Europa
I dag börjar fotbolls-EM. I morgon är det val till EU- parlamentet. Skillnaden i folkligt engagemang är stor, 

och det är nog som det ska vara.
DET ÄR VÄL KNAPPAST vågat att påstå att intresset för fotbolls-EM vida överstiger intresset för valet till 

EU-parlamentet.
Det är inte ens någon djärv gissning att de fotbollsälskare som kommer att följa matchen mellan Frankrike 

och England på söndag kväll är fler än de politiskt intresserade som har ögon och öron klistrade vid valvakor. 
Hade Sveriges första match i turneringen spelats på valdagen hade kontrasten blivit ännu tydligare.

Åtskilliga frågor diskuteras och analyseras i detalj. Ska Anders Svensson eller Kim Källström spela? Ska de 
rent av få plats på mittfältet båda två? Samma glöd och detaljrikedom är svår att tänka sig när det så kallade 
tjänstedirektivet kommer på tal.

Det är lätt att raljera. Men jämförelsen är egentligen orättvis.Parlamentsvalet är viktigt, det är ju ett val till 
den enda folkvalda församlingen på EU-nivå. Och det svala intresset, som kan yttra sig i ett lågt valdeltagande, 
kan sända illavarslande signaler om att EU-projektet ännu inte är förankrat hos väljarna (de svenska, inte minst).

Idrotten är lättare att ta till sig. Det är här och nu, det är vinna eller försvinna. Men den politiska betydelsen 
kan likväl vara stor.

Ett givet exempel är Sydafrika. Idrottsbojkotten mot apartheid-regimen slog hårt. Den vanlige (vite) 
sydafrikanen kunde leva med störningar i handeln, men att landslagen utestängdes från alla mästerskap var 
svårare att smälta.

I det nya Sydafrika har idrotten därför en framträdande roll. Segern i rugby-VM för några år sedan var en  
verklig vattendelare. Från att ha varit de vita boernas sport, och därmed en symbol för förtrycket, blev rugbyn 
åtminstone för en tid allas sport. Framgångarna på planen gjorde att det nyligen frigjorda landet kunde enas.

Sydafrikanskt deltagande i stora mästerskap har sedan dess blivit vardag - nu väntar till och med värdskap för 
fotbolls-VM. Normaliteten har bekräftats.

Det starka engagemang som vi känner för landslagsfotbollen är egentligen lite märkligt. Få skulle nog 
acceptera att en tysk, en grek eller en holländare representerade Sverige i EU-parlamentet. Att en svensk leder  
det engelska landslaget väcker dock föga uppmärksamhet, inte heller att den stora stjärnan i engelska Premier 
league är fransman.

I den startelva som Sverige sannolikt spelar med mot Bulgarien på måndag är det på sin höjd målvakten 
Andreas Isaksson och mittfältaren Mikael Nilsson som spelar i Sverige. Ändå hejar vi.

Det kan bero på att fotbollen är både global och lokal på samma gång. Patriotism och internationalism kan 
sägas gå hand i hand.

Fotbollen var exempelvis tidigt ute med europeisk integration. "När statsmannen Robert Schuman 
dagdrömde om en gemensam europeisk marknad, tog europeiska fotbollsklubbar verkliga steg mot en union", 
skrev författaren och journalisten Franklin Foer för en tid sedan i Foreign Affairs. Europacuperna var födda, och 
därmed också storklubbarnas jakt på unga talanger världen över.

Men fotbollen är också lokal. Sättet att spela sitter djupt. Supportrarna är lokalpatrioter, de håller på sitt lag 
även om inte en enda spelare är egen produkt eller ens från det egna landet.

Här finns en parallell till EU. Traditionella kulturer har en förmåga att överleva integration och globalisering, 
vare sig det gäller idrott eller politik. Det går till och med att argumentera för att de stärks.

Men så var det det här med det folkliga engagemanget. Där skiljer sig EM och EU åt. Och kanske är det så 
det ska vara.

Den dag då horder av jublande människor draperade i flaggor drar fram längs gatorna efter att deras regering  
vunnit en "seger" vid förhandlingsbordet är EU verkligt illa ute.
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DN 12/6 2004
***

Källa: Expressen
Avdelning: LED
Sida: 02 (S1)
Storlek: M
Illustration:
Datum: 040822
Artikeltyp: LEDARE
Ämnesord: EU, EKONOMI

Europas växtvärk
År 2010 ska EU vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.
Så lyder målet i den så kallade Lissabonprocessen som dominerat den europeiska tillväxtdebatten under de 

senaste fyra åren. 
När EU-kommissionens nyvalde ordförande José Manuel Barroso gav sin första intervju i fredagens 

Financial Times var han inte säker på att målet längre är realistiskt. Barroso ansåg att EU-ledarna varit "för 
ambitiösa" i sin ansats att fastslå ett datum för den europeiska tillväxtens triumf.

En snabb utblick i Europa ger honom rätt. De genomförda försöken med arbetstidsförkortning har stått de 
franska och tyska ekonomierna dyrt. Och i Italien tickar en pensionsbomb.

Dessutom dras de stora medlemsländerna med budgetunderskott överstigande tre procent av BNP - helt i strid 
med eurozonens budget- och stabilitetspakt.

Enligt färska siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat växte medlemsländernas ekonomier i snitt med 
måttliga två procent under årets andra kvartal. Detta att jämföra med USA som har dubbelt så snabb tillväxttakt.

Barroso och den nya EU-kommissionen tar tillväxtfrågorna på allvar. Att man nu tvingas revidera 
Lissabonprocessens måldatum ska ses mot bakgrund av de tidigare EU-ledarnas vurm för högtflygande visioner 
och brist på reformvilja - och ska inte lastas den nyvalda ledningen.

De centrala portföljerna i den nya kommissionen har hamnat hos pålitliga marknads- och frihandelsvänner 
som Charlie McCreevy, irländaren med ansvar för inre marknadsfrågor och holländskan Neelie Kroes som 
ansvarar för konkurrenspolitiken.

Barroso och den nya EU-kommissionen efterlyser nu reformer i medlemsländerna för att förbättra den 
europeiska konkurrenskraften. De franska och tyska exemplen med 35-timmarsveckan visar att det finns en 
folklig förståelse och acceptans för smärtsamma förändringar. I frivilliga överenskommelser med arbetsgivarna 
har fackföreningarna där accepterat förlängda arbetstider utan motsvarande lönepåslag. 

Förutom den rossliga ekonomin väntar fler utmaningar för EU de kommande åren. Utvidgningen fortsätter 
med ett eventuellt turkiskt EU-medlemskap i fokus. Här har Finland en nyckelroll i och med den nya 
kommissionens sammansättning.

Vidare fortgår arbetet för att förmå medlemsstaterna att godkänna EU:s nya konstitution. De närmaste åren 
väntar folkomröstningar i de mest kritiska länderna. Ska Europaprojektet behålla sin legitimitet måste EU-
vännerna klara av att vinna åtminstone att par av dessa.

Förhoppningarna är även många om att den nya kommissionen kan bidra till att laga sprickan i den 
transatlantiska pakten. Barroso har en balanserad inställning till utrikespolitik och kan med stor sannolikhet 
stärka unionens strategiska relation till USA.

Nu är hög tid för mindre snack och mera verkstad i Bryssel.
***

Källa: Expressen
Avdelning: LED
Sida: 02 (S1)
Storlek: M
Illustration: F
Datum: 040722
Artikeltyp: LEDARE
Organisation (QZ): EUROPAPARLAMENTET

Jakten på makten
Välkomna till nya jobbet, europaparlamentariker!
Expressen vill gärna att de nitton svenskar som nu formellt tar plats i Bryssel och Strasbourg får en bra start 

på mandatperioden och bistår härmed med en rad konkreta tips på hur man når inflytande i parlamentet.
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Moderater, socialdemokrater - och kristdemokraten Anders Wijkman - är att gratulera. Det är era partigrupper  
som styr parlamentets arbete. Ni andra får satsa på enskilda profilfrågor som ni med tur och skicklighet kanske 
kan sälja in till konservativa EPP eller socialistiska PSE.

För alla nitton svenskar gäller att bli bra kompis med grabbarna och - i alldeles för få fall - kvinnorna som 
bestämmer. Här bör riktlinjen vara att som borgerlig rikta in sig på de mäktiga tyskarna i EPP. Namn som 
utrikesutskottets ordförande Elmar Brok och gruppledaren Hans-Gert Pöttering är centrala.

Som socialist gäller det att vara kompis med britter och spanjorer. Labour är av tradition mäktiga inom PSE 
och understöds nu av spanska socialister stärkta av sin nyvunna regeringsmakt.

Ett bra tips är att snabbt kolla upp vilka som är så kallade ”kvestorer”. Dessa personer har inflytande över alla 
praktiska frågor och är bra att känna till ifall du får problem med lokalbokningar, reseersättningar eller 
flygbiljetter.

Den ekonomiskt sinnade kan göra sig en mindre förmögenhet på att vara folkvald i Europa. Gör som dina 
erfarna kollegor: flyg med Ryanair till Bryssel eller Frankfurt. Därifrån kan du sedan åka limousin till 
parlamentet i Strasbourg utan kostnad. Eftersom du ersätts för en fullprisbiljett med SAS eller motsvarande kan 
du plocka ut mellanskillnaden kontant i parlamentets kassa.

Den parlamentariker som vill få genomslag bör rikta in sig på en enskild fråga att driva under de närmaste 
åren. Nyckeln till framgång är oftast att bli invald i ett utskott där parlamentet har lagstiftningsmakt.

Tacksamma utskott är miljö, där parlamentet utövar stort inflytande på rådet och kommissionen, samt 
budgetkontroll. Genom att vara delaktig i budgeten kan du sätta stopp för slöseri med skattepengar och bli en 
hjälte på hemmaplan.

I parlamentets korridorer gäller det att vara smart. Se till att boka alla informella möten till de delar av huset 
som den internationella presskåren saknar tillträde till, exempelvis MEP-baren.

Till varje session i Strasbourg kommer svenska journalister på EU-stipendium. Varje parlamentariker med 
självbevarelsedrift kollar därför journalistlistan inför varje Strasbourg-vecka. Står det ”Jan Josefsson, SVT” på 
den bör du fästa extra vikt vid ovanstående regel.

Vill du hålla dig à jour med skvallret i huset placerar du dig med fördel i kaféet utanför den stora matsalen. 
Här sitter assistenter och pressfolk hela dagarna och du kan på ett smidigt sätt ta del av det senaste inför en 
omröstning eller sälja in en artikel om dig och ditt viktiga uppdrag till en svensk journalistnovis.

Efter en hård arbetsdag kan du smita ner till bottenvåningen i Louise Weiss-byggnaden. Där väntar 
parlamentets chaufförer för att ta dig till ditt hotell.

För parlamentariker med hipphetsstämpel väntar nu inte sömn utan ett par drinkar på Strasbourgs inneställe 
L'Aviateur.

Men glöm inte att arbeta hårt - vi har ögonen på er.
***

Källa: Expressen
Avdelning: LED
Sida: 02 (S1)
Storlek: M
Illustration: F
Datum: 040521
Artikeltyp: LEDARE
Ämnesord: VAL
Geografi: EU-SVERIGE

Lathund till EU-valet
Det väntas bli glest bland de gröna valbåsseglen den 13 juni. EU-parlamentsvalet är hittills ingen 

kioskvältare.
Expressens ledarsida har iordningställt en liten lathund för de läsare som funderar på att lämna sofflocket för 

valurnorna.
Socialdemokraterna
Socialdemokraternas valmanifest är som en åldrig, lågmäld sjuksköterska som tröstar en orolig patient: "Allt 

kommer att bli bra, vännen. Allt kommer förbli vid det gamla."
Sköterskan är trött, vill varken ingjuta mod eller rehabilitera. Bara lugna. 
"Trygghet" är mantrat. "EU ger möjlighet till ökad trygghet i en osäker värld", "tryggare arbeten", "trygghet 

och solidaritet".
Ett sömnpiller från partiet som inte vet vad det vill med EU.
Betyg: 2 getingar
Centern
Centern har kläm på federalism - makt underifrån - och står rakryggad efter övergångsregelbataljen. Och c  
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gillar och förstår EU.
Inte konstigt; hälften av EU:s budget är jordbruksstöd. Och den stora skönhetsfläcken i programmet är 

partiets stöd för detta stöd.
Det vackra talet om EU som en konstruktiv kraft i världen bleknar mot bakgrund av jordbruksmoraset.
Betyg: 3 getingar
Junilistan
Junilistan består av blocköverskridande EU-kritiker som vill sura hela vägen till lönekontoret i Bryssel. Vad 

de ska uträtta i själva EU-parlamentet är däremot synnerligen oklart.
Sura kan de väl göra hemma för egna stålar.
Betyg: Överkorsad geting
Folkpartiet
"EU behövs!" tjoar folkpartiet. Mer frihandel och rörlighet för att nå Lissabonmålen, men bort med 

transportöransvar och jordbruksstöd. I stället vill fp - liksom övriga borgerliga partier - utveckla utrikes- och 
säkerhetspolitiken så att Europa kan bli en trovärdig partner till USA.

Det är ett konstruktivt program med en trist detalj: Folkpartiklarna envisas med sin farmorsskrämmande lag 
& ordningkampanj. Så trist.

Betyg: 4 getingar
Miljöpartiet
Suck. "Folkomrösta om EU-konstitutionen" och "Sverige ut ur EU" är miljöpartiets främsta krav. Ingen av 

dessa frågor har EU-parlamentet med att göra. Och mp:s kandidater är EU-okunniga till max, enligt SvD:s 
undersökning.

Om ni vill skicka folk till Bryssel för att jävlas med ert eget IQ, rösta på mp.
Betyg: Överkorsad geting
Moderaterna
Moderaterna har nästan dränerat sitt program på ordet skatt. Det är piggt. Och här är det gasen i botten.  

Moderaterna identifierar mainstreamproblemen i Europa: ofärdig rörlighet, dålig tillväxt, åldrande befolkning. 
Och har klassiska liberala lösningar: mer rörlighet och frihandel, avregleringar, företagsvänlighet och 
arbetskraftsinvandring.

Men transportöransvaret är man bevars för och det sociala patoset sitter inte som en smäck, precis.
Betyg: 4 getingar
Kristdemokraterna
Kd omfamnar det kristdemokratiska arv som präglat EU så djupt. Subsidiaritetsprincip är poesi i kd-öron, 

och de socialkonservativa visionerna står som spön i backen: små gemenskaper, familjenormer, kristenhet, 
respekt för foster och massor med trevliga poliser som kyddar anständigt folk mot oanständigt.

Mot framtiden i kvarnhjulshatt.
Betyg: 3 getingar
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet vill ut ur EU, och helst ut ur logikens trånga tröja. Vill ha samarbete mellan stater, men det ska 

inte vara som EU. Stora länder får inte dominera.
Väljaren må fråga sig hur det går ihop. Hur kan man undvika att stora stater dominerar? Och, i demokratins 

namn, är det inte rättvist att stora, folkrika länder har mer inflytande än små?
Småstatsfördelar är svåra att få. Ett undantag är dock - EU.
Önskedrömmar till tusen, ansvarstagande - nej, tack.
Betyg: 1 geting

***
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Ämnesord: EU, SÄKERHETSPOLITIK

Säkerhetspolitiken på valsedeln
Centern tillhör de partier som vill stärka EU även militärt. Det är en anmärkningsvärd position för ett 

traditionellt neutralitetsvurmande parti. Och uppenbart är att EU behöver militär kapacitet, dock inte som 
"motvikt" till USA.

FÖR FOLKPARTIET ÄR frågan om EU:s säkerhetspolitik i grunden ganska enkel. Partiet har motionerat om 
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ett svenskt medlemskap i Nato, och det är om alliansen som partiet i första hand värnar. EU bör visserligen 
kunna ägna sig åt civil och militär krishantering, men ”inga parallella institutioner bör byggas upp”.

För vänsterpartiet och miljöpartiet är det också tämligen enkelt. De är emot EU i allmänhet och dess 
"militarisering" i synnerhet.

Socialdemokraterna velar någonstans i mitten, vilket det ges dagliga exempel på i regeringens vedermödor att 
försvara alliansfriheten och viljan till aktivitet och inflytande på samma gång.

Mest anmärkningsvärt bland de säkerhetspolitiska utspelen inför valet till Europaparlamentet är därför 
centerns vilja att stärka EU även militärt. Centern är av tradition ett av de eutralitetsvurmande partierna, som haft 
lätt att gå i armkrok med socialdemokraterna.

Men nu är tonen en annan, en ton som styrs av uppfattningen att EU ska vara ”smalare men vassare". Partiets 
förstanamn Lena Ek talar exempelvis om ett EU ”med militära muskler så att vi åtminstone kan klara vår egen 
säkerhet i Europa”.
I partiets rapport ”Förebyggande bistånd - inte förebyggande anfall” kan man bland annat läsa att ”EU måste 
tydligare tala med en egen röst”, att ”möjligheten att förhindra ett gemensamt agerande måste minska” och att 
”uppbyggnaden av EU:s krishanteringsstyrka bör fullföljas för att kunna agera fredsbevarande och 
fredsframtvingande”.

Det är en tydlig strävan mot ett starkare EU med en tydligare röst på världsscenen som centern ger uttryck 
för. Och ett starkare EU behövs.

Unionens stats- och regeringschefer har länge haft för vana att klaga på amerikansk arrogans och dominans,  
men när det gällt att komma med konkreta alternativ har tystnaden blivit kompakt. Ofta har EU motvilligt 
tvingats in i den av amerikanerna plöjda fåran av det enkla skälet att unionen inte haft något att sätta emot.

Problemet är att centern, liksom många andra, ser det framtida EU som en "motvikt" till USA . Det kan 
måhända behövas med nuvarande administraion i Wash-ington, men USA:s politik är inte statisk, och det bästa 
vore att de två starkaste demokratiska krafterna i världspolitiken drog åt samma håll.

Dessutom: om EU verkligen ska bli en ”motkraft” att räkna med lär det krävas ordentliga ökningar i samtliga 
länders försvarsbudgetar. Det må vara görligt i det Kanada som snart går till val (där båda de tongivande 
partierna förespråkar höjda anslag). I Europa är det politiskt omöjligt, här är trenden på många håll snarare den 
motsatta. 

Att Europa tar ett större ansvar för säkerheten på sin egen kontinent är egentligen ett naturligt steg. Det är en 
rimlig målsättning att det ska finnas en europeisk kapacitet som kan komplettera Nato och som inte i alla lägen 
är beroende av USA. Det är en smärtsam lärdom från Balkankrigen i början av 1990-talet.

Tanken på en krishanteringsstyrka har också redan ett antal år på nacken, och i den säkerhetsstrategi som 
unionen nyligen antagit finns en långtgående solidaritetsklausul. EU är således, åtminstone i teorin, berett att ta 
ett större ansvar.

Det finns en viss logik i att tycka att detta är fel om ens grundinställning är att EU är fel. Men för den som 
accepterar medlemskapet blir frågan vad man vill att EU ska göra. Och ett EU som klarar av att hantera kriser,  
som förmår att värna säkerheten i det egna närområdet, är ett bättre EU än det vi har i dag.
DN 5/6 2004
***
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Vi vill bli större
EU är en såmaskin i världen. Utsädet består av ekonomiskt bistånd, påtryckningar och 

medlemsförhandlingar. Skörden har varit riklig.
Miljoner européer har skördat demokrati.
Unionens mjuka makt har varit exempellöst framgångsrik som komplement till USA:s hårda 

försvarsgarantier som stabiliserat Europa. För femton år sedan, när muren föll, var de forna öststaterna ett knippe 
länder som fick många i väst att medlidsamt skaka på huvudet. Stiligt att ni är fria, men vi befarar att ni är 
dömda till kaos.

Så var det emellertid inte, så blev det inte. Det positiva suget från EU ledde till snabba framsteg, ekonomiskt, 
politiskt och legalistiskt.

Om EU-medborgarna varit lite mer lagda åt idealism och optimism, hade de efter denna framgång välkomnat 
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Turkiet med pompa och ståt. En muslimsk demokrati förmäld med gamla Europa, vilken seger över allt tal om 
civilisationernas kamp skulle inte det vara!

Men om medborgarna inte har strött blommor i sitt hår, så har de nyktra kontakterna mellan Bryssel och 
Ankara varit desto intensivare. Löften om EU-medlemskap har lett till en rad demokratiska reformer i Turkiet, 
och inte minst utsatta grupper som kvinnor och kurder betraktar EU som en garant för säkerhet och rättvisa.

Det är bevars inte förvånande om en del européer känner främlingskap inför utvidgningen. Unionen var från 
början ett exklusivt, västeuropeiskt projekt. Nu förändras den, blir mångkulturell och försedd med något så 
skräckinjagande, för gamla statsmedborgare, som elastiska gränser. Var i hela friden ska det sluta?

Den oron ska naturligtvis tas på allvar. Men samtidigt måste den visionära glöden hållas vid liv. 
Arbetshypotesen måste vara att alla våra grannar, i öst såsom i syd, kan utvecklas i demokratisk riktning och i en 
eller annan form kopplas upp mot EU.

EU-länderna utvecklade en stor kraft när de enstämmigt kritiserade valresultatet i Ukraina. Nu är det dags att  
överse policyn gentemot Ukraina, Vitryssland och Moldavien; skräddarsy strategier för varje land och se till att 
genomföra dem.

I arabvärlden och Iran skulle ett EU med Turkiet som medlem förbättra unionens ställning betydligt. Även 
om de arabisk-turkiska relationerna är långt ifrån idylliska är kontakterna täta på flera plan - och, som Steven 
Everts på Centre for European Reform skriver, ett turkiskt medlemskap skulle förändra bilden av EU som ”en 
vit, kristen klubb med ett tveksamt kolonialt förflutet”.

En EU-sfär som sträcker sig runt Medelhavet borde bara vara en europeisk vision. Tänk, Medelhavet som ett  
EU:s innanhav, med Israel, Palestina, Marocko och Egypten bland medlemmarna, med studentutbyten mellan 
Kairo och Berlin, snabbspårsjärnväg och motorvägar längs stränderna och färjelinjer i stället för flyktingbåtar. 

En otrolig tanke, visst. Men för femton år sedan var EU av i dag närmast science fiction.
***
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