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Inledning 
I Sverige hölls det senaste Europa parlamentsvalet 10-13 juni 2004 och det var tidigare även valår 
1995 samt 1999. Antalet ledamöter efter den senaste EU-utvidgningen, - 1 maj 2004 är 732 varav 
Sverige innehar 19 av dessa poster.  
    Som jag ser det, är valet till det nationella parlamentet samt det europeiska parlamentsvalet, ett 
av de främsta medlen för den vanliga medborgaren att kunna påverka den nationella och 
europeiska politiken. Vilket i sin tur har betydelse för medborgarens livsvärld. Europaparlamentet 
är unikt såvida det är det enda maktorgan i EU:s organisation som tillämpar systemet med 
direktval. Som Statsvetarna Torbjörn Bergman & Magnus Blomgren hävdar:  

 

Som det enda direktvalda organet på EU-nivå är parlamentet centralt när det gäller den 
demokratiska utvecklingen av unionen (…) Det har dock visat sig vara svårt att engagera EU:s 
medborgare i Europaparlamentets arbete. Kunskapen om vad som händer och vilken roll 
parlamentet har är mycket begränsad. Här borde de politiska partierna och massmedia fylla en 
viktig funktion i att informera och debattera. Detta har dock inte fungerat på ett 
tillfredställande sätt och detta har betydelse för hela EU-systemets legitimitet.1

 

I citatet återfinns några av de diskurser som även mina ledareartiklar ger uttryck för. ”EU-
medborgaren är oengagerad och saknar kunskap om EU” och även ”Detta beror på att partierna 
och massmedierna inte kunnat fylla den funktionen”. Men citatet återger även en del av kärnan i 
denna text, huruvida om valet var demokratisk när valdeltagandet var endast för de svenska 
röstberättigade 37,9 % år 2004, 38,8 % år 1999 samt 41,6 % år 1995.2 Valdeltagandet har inte 
under denna tidsperiod ökat eller varit stabilt utan snarare har minskat. Ett lågt valdeltagande har 
tre konsekvenser. För det första så visar det på att medborgarna saknar ett tillräckligt förtroende 
för politiken och politikerna. För det andra att Europaparlamentet inte kan anses vara legitimt på 
den grund som intentionen bakom Europaparlamentet var. Denna intention var att medborgaren 
också ska få inflytande i vilken politik som bedrivs i EU. Den tredje konsekvensen av ett lågt 
valdeltagande blir att det är en stor risk att de fåtalets väljare val av parti och kandidater som 
röstade, inte blir representativt för medborgarna. Det föreligger alltså ett stort hot mot 
demokratin om endast något över en tredjedel av medborgarna använder dennes rösträtt. Vilket 
är fallet här. Min avsikt är att utföra Kritisk diskursanalys av ledareartiklar i skilda tidningar som 
kommenterar det låga valdeltagande samt parlamentsvalet som publicerades dagarna efter det att 
2004 års valresultat presenterats. Detta för att kunna urskilja vilka diskurser som de utrycker 
angående detta ämne samt eventuellt också urskilja de diskurser som ledareartiklarna vänder sig 
emot.  
 

                                                 
1 Blomgren, Magnus & Bergman, Torbjörn (red), EU och Sverige – ett sammanlänkat statskick, s. 26  
2 http://www.scb.se/statistik/ME/ME0110/2004I09/ME0110_2004I09_SM_ME69SM0501.pdf, s. 6. 20060323, 
11:50 

http://www.scb.se/statistik/ME/ME0110/2004I09/ME0110_2004I09_SM_ME69SM0501.pdf
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna text är att diskutera samt analysera diskurserna på ledarsidorna i skilda tidningar 
som behandlar de svenska och europeiska medborgarnas låga valdeltagandet till Europa-
parlamentsvalet (hädanefter val/parlamentsvalet) samt parlamentsvalet i sig. Detta innebär att 
min ambition är att finna diskurserna i ledareartiklarna som är relevanta när detta ämne, 
valdeltagande, parlamentsval, demokrati etc. etera kommenteras. Ledareartiklar befinner sig 
nämligen i en viss kontext. De skrevs vid en speciell tidpunkt angående ett specifikt och mycket 
diskuterat ämne, en kritisk händelse har inträffat som behöver bemötas. Detta innebär att ledarna 
är påverkade av specifika diskurser, samt uttrycker vissa diskurser och till sist framställer de vissa 
diskurser som respons på tidigare framställda diskurser/argument. För att mitt syfte ska kunna 
besvaras på ett adekvat sätt anser jag att Kritisk diskursanalys är den mest tillämpliga metoden. 
Mina frågeställningar är;  

 

1. Anser ledareartiklarna att valresultatet var legitimt eller inte ur ett demokratiskt perspektiv 
på grund av det låga valdeltagandet?  

2. Vilka orsaker/anledningar anger ledareartiklarna till varför ett fåtal av väljarna deltog i 
parlamentsvalet? 

 

Empiriskt material och avgränsningar 
Det material jag kommer att analysera består av ledareartiklar från 6 stycken tidningar. Tabellen 
nedanför presenterar vilken tidningar jag använder samt tabellen visar även vilken politisk lojalitet 
ledaren uttrycker på ledarsidan, och vem som äger tidningen. Parentesen bakom tidningens namn 
förklarar den förkortning jag kommer använda mig av i texten längre fram för att beteckna 
tidningen.   

Tidning      Politisk emfas  Ägare 
Aftonbladet (AB)     Oberoende Socialdemokratisk3 LO & Schibsted3

Dagens Nyheter (DN)     Oberoende liberal4  Bonniers AB4

Expressen (EX)     Liberal5              Bonniers AB5

Folkbladet (FB)     Socialdemokratisk  Norrköpings tidningar6

Norrköpings Tidningar (NT)   Borgerlig   Norrköpings tidningar6

Svenska Dagbladet (SVD)     Oberoende moderat7  Schibsted7 
   
                                                 
3 www.aftonbladet.se, 20060425, 14:36 
4 www.dn.se, 20060425, 14:55 
5 www.expressen.se, 20060425, 15:12  
6 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio & TV, s. 95-96 
7 www.svd.se, 20060425, 15:26 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.dn.se/
http://www.expressen.se/
http://www.svd.se/
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Tabellen nedanför besvarar hur många exemplar tidningen utges i, om tidningen är en så kallad 
morgon-, dags- eller kvällstidning samt om tidningens primära målgrupper är de boende i 
Stockholm eller Norrköping, inkluderande dess grannkommuner eller i hela landet. Parentesen 
bakom siffrorna anger vilket år utgivningen avser. 

Tidning  Utgivna          Morgon/dags/kvällstidning    Målgrupp 
Aftonbladet  452 0008  (2004)        Kvällstidning   Sverige 
Dagens Nyheter 363 0009  (2005)        Dagstidning   Stockholm 
Expressen  367 30010 (2003)        Kvällstidning   Sverige 
Folkbladet      9 20011 (2001)        Morgontidning   Norrköping 
Norrköpings Tidningar   49 50011 (2001)        Morgon tidning   Norrköping 
Svenska Dagbladet 197 60012  (2005)       Dagstidning   Stockholm 
 
För att kunna erbjuda läsaren aktuella uppgifter har jag i största möjliga mån använt mig av 
tidningens egen hemsida. Detta har inte varit möjligt då NT:s och FB:s hemsidor erbjöd otydliga 
eller inga uppgifter. Uppgifterna rörande NT:s och FB:s utgivningsantal samt ägandeförhållande 
har hämtats ifrån boken Massmedier – En bok om press, radio & TV.   
    Det som jag tycker är värt att kommentera utifrån tabellerna är att 6 av 6 tidningar ägs av 
företag, AB är här delvis undantaget då LandsOrganisationen äger hälften av tidningen. Värt att 
notera är också att ägandeförhållandena inte behöver styra vilken politisk lojalitet som ledaren 
uttrycker på ledarsidan. En ytterliggare skillnad beror på tidningarnas resurser och 
utgivningsområde. Det tydligaste exemplena är här NT och FB som är lokaltidningar och de 
andra utges över hela Sverige. Anledningen till att jag valde de fyra rikstäckande tidningarna är att 
de når ut till en stor del av befolkningen. Därmed är de stora institutioner för opinionen i 
samhället. Detta argument kan inte appliceras på de två mindre regionala tidningarna. Samtliga 
ledareartiklar, -tidningar som valts ut för analys avspeglar inte en objektiv och neutral 
kunskapsalstring eller förmedling. Dessa representerar samt generar i stället vissa perspektiv, eller 
diskurser med andra ord. Dessa diskurser producerar med Norman Fairclough;s (se nedan) 
terminologi: sociala, identiteter, sociala relationer samt kunskaps-  och betydelsesystem som jag kommer att 
diskutera i min metod- och teoridel.  
    De ledareartiklar jag kommer använda har jag hämtat dels ifrån databaser vilket kräver 
”subscription”, för denna tjänst krävs det att man abonnerar under en tidsperiod eller betalar för 
ett visst antal artiklar. Eller som i mitt fall, hade jag tillgång till dessa databaser genom min roll 
som student på Linköpings universitet. Jag har även inhämtat artiklar ifrån Internet. Dessa är NT 

                                                 
8 www.aftonbladet.se, 20060425, 14:36 
9 www.dn.se, 20060425, 14:55 
10 www.expressen.se, 20060425, 15:12 
11 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio & TV, s. 95 
12 www.svd.se, 20060425, 15:26 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.dn.se/
http://www.expressen.se/
http://www.svd.se/
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med det egna arkivet på www.nt.se, dito med FB på www.folkbladet.se, dessa arkiv är öppna och 
gratis för alla Internet-användare. Artiklarna från AB samt SVD finns på databasen 
www.mediearkivet.se. På databasen www.presstext.se erhålls artiklar från DN och EX. 
Ledareartiklarna skrevs cirka en vecka senast efter parlamentsvalet som inträffade 20040613. För 
att finna artiklarna använde jag sökorden ”EU*”, ”parlament*” samt ”val*”. Med regeln att 
något/några av dessa ord ska finnas i brödtexten och inte i rubriken eller i andra sammanhang. 
Asterixen efter sökorden implicerar att alla ord som börjar med ”EU”, ”parlament” samt ”val” 
även inräknas som sökord. Detta för att sökningen utöver grund-sökorden även åskådliggör 
”Europa”, ”Eu-parlamentsval”, ”parlamentsval” och ”valdeltagande” och så vidare.  
    Vilka ledareartiklar jag kommer använda, framgår i analysen. I vilken tidning de publicerades 
kommer även att framgå tydligt. Vem som är upphovsmakaren bakom ledareartikeln, vilket är 
tydligt utskrivet i AB, EX samt FB saknar relevans för denna text då det är i första hand 
tidningen som står bakom ledaren och inte personen. För det andra, när jag skriver ”ledaren” 
nedanför i texten, så kan det dels betyda personen bakom ledaren men även ledareartikeln i sig. 
Det framkommer ur sammanhanget vilket jag avser. Eventuella stavfel samt grammatiska fel i 
citaten får stå för ledarna.  
    De urvalskriterier jag har använt mig av är dels att artiklarna innehöll något av sökorden jag 
nämnde tidigare samt att artikeln faktiskt diskuterar parlamentsvalet och/eller valdeltagandet till 
detta. Ledare som diskuterar exempelvis EU-konstitutionen och i en mening nämner det jag 
söker efter har exkluderats. Anledningen till att jag gör så är att det finns relevantare artiklar där 
det i en större textmängd diskuteras vad jag anser är intressant. Likaså har jag exkluderat artiklar 
som publicerades innan de första valprognoserna presenterades, dessa valprognoser bör ha 
presenterats under valdagens kväll och natten. Om det blev högt eller lågt valdeltagande styr 
faktiskt vad som står i ledaren dagen efteråt. En sådan artikel jag har fått exkludera är AB:s 
”Söndagsgästen”, publicerad 13 juni där denna ledare uppmanar läsaren att rösta feministiskt för att 
ändra ojämlikheten i parlamentet. Ett ytterliggare kriterium på relevant text är skillnaden mellan 
ledare och andra textstycken i tidningarna som behandlar parlamentsvalet och/eller 
valdeltagandet. Detta beror på att samtliga tidningar bevakar och kommenterar denna stora 
nationella samt europeiska händelse på ledarsidan åtminstone en gång. Det råder dock, eller kan 
råda skillnader i antalet övriga artiklar som behandlar detta ämne på grund av tidningens storlek 
eller dess intresse för parlamentsvalet.  
    Ledareartiklarna har också valts ut för de är en respons på ”moments of crisis” (ungefär: 
kritiska händelser). Denna diskussion tillhör egentligen teori- & metoddelen men låt se vad 
Fairclough (se nedan) skriver om detta: 
 

(…) ”Moments of crisis.” These are moments in the discourse where there is evidence that 
things are going wrong: a misunderstanding which requries participants to ”repair” a 
communicative problem (…) through one participant correcting another.13  

                                                 
13 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s.  230 

http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/
http://www.mediearkivet.se/
http://www.presstext.se/
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Den kritiska händelsen är givetvis i huvudsak parlamentsvalet i mina ledareartiklar. Som citatet 
påstår, anser ledarna jag analyserar att något gått fel och att detta behöver rättas till (”repair”). Vad 
som exakt har gått fel och vilken diskussion som ägde rum innan det vet vi inte exakt, då jag inte 
exemplifierar med ett sådant material. Det materialet jag har besvarar vissa av dessa frågor. 
Exempelvis EX:s ”Det ratade Europa” påstår: ”Uppstickaren junilistan fick14,4 procent av rösterna och 
blev därmed tredje största parti”.14 Om vi tar bort din, läsarens förkunskap om parlamentsvalet som 
inträffade 2004 så får vi reda på att ett nytt parti, Junilistan tog 14,4 % av rösterna i något val och 
blev det tredje största partiet. Min poäng är alltså att ledarna valdes ut specifikt för att de är en 
respons på en kritisk händelse, denna händelse är parlamentsvalet. Återkommer om detta i 
analysen. 
 

Massmediers förhållande till samhälle, opinionsbildning och 
demokrati 
Hur kan man då förstå media i samhället? Lämpligtvis genom att utgå ifrån vilken funktion de har 
i samhället. Har de någon annan funktion än att rapportera nyheter och producera samt sända 
underhållning? Stig Hadenius & Lennart Weibull hävdar i boken Massmedier – en bok om press, radio 
& TV att media har tilldelats en specifik roll i samhället. Denna roll berör den svenska 
demokratin. Denna roll för den svenska demokratin kom senast till uttryck i 1994 års 
Pressutredning. Denna fastslår att medierna i det svenska samhäller har tre uppgifter; 1.) 
information, 2.) granskning och 3.) forum för debatt. De har alltså en speciell roll när det gäller att vara 
ett forum för opinionsbildningen i samhället. Dock krävs det inte att dessa uppgifter uppfylls av 
medierna. Som författarna skriver: ”Det ligger i den frihetliga medieideologins natur att medier inte kan 
föreskrivas att fullgöra dessa uppgifter”.15 Detta förbehåll grundas i den liberala politiska (”frihetliga 
medieideologins”) synen på medierna, som hävdar att staten inte ska inkräkta på mediernas arbete.16 
Vilket i praktiken innebär snarare att det är ett val som varje ansvarig av mediaproduktionen gör 
angående i hur hög grad mediaprodukten ska påverkas av 1.) information, 2.) granskning och 3.) 
forum för debatt. Speciellt när Stig Hadenius & Lennart Weibull skriver att, för dagspressen har 
den frihetliga medieideologin störst inflytande.17 Ledareartiklarna som jag använder i min analys står 
inte i explicit motsats till mediernas specifika roll i samhället. Men ledarna är tidningens officiella 
och främsta politiska kommentar till det som försiggår i politiken och samhället. Denna 
kommentar är inte objektiv och saklig utan är en avspegling av vilken politisk lojalitet tidningen 
och ledaren ger uttryck för. Dock står detta inte i opposition till opinionsbildningen och därmed 

                                                 
14 Expressen, Det ratade Europa, 20040614, s. 2. Se även www.presstext.se  20060314 15:55 
15 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio & TV, s.  35-37  
16 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio & TV, s. 20 
17 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio & TV, s. 22 

http://www.presstext.se/
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demokratins reproduktion samt utveckling utan är faktiskt en viktig del i denna. 
Opinionsbildningsbildningen  i samhället diskuteras nedanför utifrån av Mats Sjölin.     
    Mats Sjölin diskuterar i verket Den moderna demokratins problem relationen mellan massmedier 
och opinionsbildning. Han har som ambition att återge en kort och sammanfattande exposé samt 
dess slutsatser över den forskning som bedrivits över detta område. Den forskning Sjölin utgår 
ifrån är gjord utifrån ett massmedia och statsvetenskapligt perspektiv. Denna forskning behandlar 
media, samhälle, dess invånare samt politik eller rättare sagt, om opinionsbildningen i samhället. 
En lämplig definition på ”opinionsbildning” för mitt arbete som Sjölin presenterar är: 
”Opinionsbildning är alltså den process, varigenom verklighetsuppfattningar, värderingar och åsikter formas hos 
individen och hos gruppen. I denna process spelar massmedierna en stor (…) roll” .18 Mer eller mindre 
implicit har det framkommit i texten att en fri opinionsbildning är förutsättning för en 
fungerande demokrati och Sjölin berättar att en vanlig definition på modern liberal demokrati 
kräver dessa tre kriterier; 
 

1.En reell konkurrens mellan individer och organiserade grupper, särskilt politiska partier, om alla 
politiska maktpositioner i samhället.  
2. Ett omfattande politiskt deltagande, åtminstone genom regelbundna val med allmän och lika 
rösträtt.     
3. Ett stort mått av medborgerliga fri- och rättigheter, framförallt allt yttrandefrihet, pressfrihet och 
organisationsfrihet.19

 
  
Som läsaren ser, fungerar inte demokratin så idealt och funktionellt någonstans i Sverige eller i 
Europa. Då ingen av de tre punkterna kan anses bli realiserade för alla medborgare.  
    För att kunna skapa ordning i sitt material har Sjölin uppställt fyra frågor. Dessa behandlar 
förhållandet mellan partier, massmedier och väljare i opinionsbildningsprocessen. Frågorna  är; 
1.) politikens medialisering och informationsförmedlingen i politiska frågor, 2.) åsiktsbildning och 
partival, 3.) kampen om den politiska dagordningen, och 4.) hur bilden av ”den politiska världen” 
skapas. Sjölin hävdar i den första frågan, politikens medialisering, att om 
opinionsbildningsprocessen ska fungera rimligt måste det finnas ett stort mått av yttrandefrihet 
samt informationsfrihet, människor måste ha information för att bilda sig en politisk uppfattning. 
Massmedier i det moderna samhället uppfyller flera viktiga informationsfunktioner, av det blir 
publiken mer bunden till massmedier20 jämfört med hur publiken i avsaknad av medier annars 
skulle hämta information samt vara en del i opinionsbildningsprocesserna. Sjölin påpekar: ”Utan 
tvivel har massmedierna en central roll när det gäller informationsförmedlingen i politiska frågor. Sannolikt är det 
också så att medierna som grupp betraktad långsiktigt fått större betydelse på bekostnad av andra 

                                                 
18 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 150 
19 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 150-151 
20 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 151 ff 
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informationskanaler”.21 Publiken, - konsumenten har inte bara ökat sitt beroende av medierna, utan 
även de politiska partierna har i stor utsträckning ökat sitt beroende av medierna för att nå ut till 
väljarna. Politikerna och det politiska systemet har fått anpassa sig till mediernas nya krav på 
mediabevakning, detta skriver Sjölin att många mediaforskare vill hävda har lett till att 
opinionsmakten har förflyttats till mediernas fördel.22 När det gäller den andra frågan 
(åsiktsbildning och partival) anser jag det vara mest relevant att lyfta fram det som skribenten 
hävdar:  
 

Även om massmedierna inte direkt kan påverka väljarnas partival, kan de ha betydelsefulla 
indirekta effekter genom att påverka den process varigenom individens åsikter i politiska frågor 
formas. Man kan anta att massmediernas möjligheter till åsiktspåverkan är störst i enskilda 
politiska frågor där partier och andra viktiga opinionsgrupper inte ännu inte tagit klar ställning, 
om debatten inte följer de normala politiska skiljelinjerna i samhället, där samstämmigheten 
mellan olika medier är stor, och i frågor där människor är dåligt informerade eller saknar 
personlig erfarenhet.23

 
Mina ledareartiklar, som även citatet ger uttryck för förhållande till massmedia, appellerar (texten 
väcker intresse eller sympati hos läsaren) inte läsaren i en sådan stor utsträckning att den delar 
eller kommer dela sympati till det budskap som framförs. Däremot kommer ledaren att påverka 
läsarens åsiktsbildning, speciellt som det står i citatet om debatten inte följer de normala 
skiljelinjerna i samhället eller om läsaren har dålig information om diskussionsämnet. Sjölin vill 
även driva tesen att det är troligt att mediernas påverkan har ökat de senaste åren när det gäller 
individernas parti-identifikation då de har blivit mindre partilojala och därmed har media fått ett 
övertag i opinionsbildning om politiska frågor.24 I den tredje frågan (kampen om den politiska 
dagordningen), intresserar sig Sjölin för vad den tidigare forskningens slutsatser är, angående hur 
stor del medier har för att kunna skapa den rådande politiska dagordningen. Tanken bakom 
denna funktion är enkel: ”I nyhetsförmedlingen prioriterar massmedierna vissa politiska händelser och frågor. 
Ett fåtal ägnas stor uppmärksamhet, medan flertalet frågor endast får liten uppmärksamhet eller helt förbigås med 
tystnad”.25 Men det är även relevant att tillägga att Sjölin också hävdar; ”Massmediernas stora betydelse 
för opinionsbildningen ligger inte i att de bestämmer vilka åsikter väljarna har, utan vilka politiska frågor 
väljarna har åsikter om”.26 Studierna som gjorts för att kunna påvisa dessa samband, det vill säga 
om de röstberättigade och massmedier uttrycker samma preferenser för politiska dagordningar 
har visat sig överensstämma. En annan viktig aktör i detta sammanhang är de politiska partierna. 
En forskare har enligt Sjölin visat att det råder en överensstämmelse mellan politikernas och 
massmediernas dagordning, däremot kan det råda markanta skillnader mellan enskilda partiers 

                                                 
21 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 167 
22 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & M1agnus Jerneck (red), s. 168 
23 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 170 
24 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 171 
25 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 172 
26 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 173 
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och massmediers dagordning. Samma forskare drar slutsatsen att massmedia är både med- och 
motspelare till de politiska partierna men denna roll skiljer sig mellan olika partier samt val.27 
Sammanfattningsvis påstår Sjölin på fråga tre, -mediernas och politikernas makt över den 
politiska dagordningen, att väljarna själva sällan uppfattas ha makten över dagordningen. 
Massmedier och/eller partier anses inneha tolkningsföreträdet i denna fråga. När det gäller 
förhållandet mellan massmedier och partier skiftar makten mellan dessa två när det gäller 
skapandet av dagordningen. Dock säger Sjölin att massmedia haft ett mycket starkt inflytande. 
Speciellt när det rör politiska frågor som det råder oenighet i, har massmedia en stor roll att 
påverka dagordningen.28 I den sista frågan (hur bilden av ”den politiska världen” skapas) som 
behandlar om massmedia har några långsiktiga effekter på dagordningen samt därigenom 
opinionsbildningen kommer han fram till detta:  

 

Undersökningar (…) visar att massmedierna på ett över tiden relativt konsistent sätt förmedlar 
ett begränsat urval av fakta, normer och värden som sammantaget konstituerar en ganska 
speciell bild av den politiska världen (…) Detta anses bl a bero på mediernas speciella 
nyhetsvärdekriterier, beroendet av ett begränsat antal nyhetskällor, liksom den organisatoriska 
strukturen och procedurerna för att skaffa information.29

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera utifrån de frågor som Sjölin besvarat att massmedier 
påverkar samhällsmedlemmarnas opinionsbildning, till exempel som citatet visar ”förmedlar ett 
begränsat urval fakta, normer och värden”. Massmediers makt när det gäller att ställa upp politisk 
dagordning är mycket stor men som fråga 2 & 3 hävdade, styr inte media vilka åsikter 
medborgarna ska inneha i viktiga frågor. Massmedierna styr istället vilka frågor som medborgarna 
ska tycka till om. Ledareartiklarna som jag skriver om, är som jag tidigare nämnt, en viktig del i 
opinionsbildningsprocesserna i samhället. De ska även enligt Pressutredningens intention, 
medverka till demokratins fortlevnad och utveckling. Detta innebär att de har ett ansvar för att 
det sker 1.) information, 2.) granskning och 3.) forum för debatt av det som inträffar inom 
samhället. Det som blir intressant i min analys av ledareartiklarna blir att tydliggöra vilka samt hur 
dessa förhållande mellan ledarna och mediarollen är konstruerade. 
 
 

Teori och metod 
I denna text kommer jag att använda mig av Norman Faircloughs ”Discourse and social change”, där 
den diskursanalys han företräder, Kritisk diskursanalys behandlas. Jag anser det även vara relevant 
använda mig av Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips publikation ”Diskursanalys som teori 
och metod”. Med denna bok har de ambitionen att erbjuda läsaren det mest relevanta angående 

                                                 
27 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 175 
28 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 177-178 
29 Sjölin, Mats, Den moderna demokratins problem, Sannerstedt, Anders & Magnus Jerneck (red), s. 179 
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Fairclough:s publikationer som behandlar den Kritiska diskursanalysen. Det ska också tilläggas att 
de diskuterar två stycken andra typer av diskursanalyser. Dessa benämns; Diskursteori och 
Diskurspsykologi. 
    I början är det väl till pass att försöka besvara frågan varför Faircloughs diskursanalys behövs, 
varför den överhuvudtaget har existensberättigande? Fairclough menar att hans Kritiska 
diskursanalys är ett svar på att det tidigare saknades en sammansatt metod- och teoribygge som 
kopplar samman sociala och kulturella förändringar i samhället med text- och språkanalyser.30 
Det Fairclough specifikt intresserar sig för är social förändring: ”My framework (…) will be suitable 
for use in social scientific research, and specifically in the study of social change”.31 Dock ska det också 
påpekas att jag har inte ambition att kunna påvisa social förändring i det fält jag studerar. Diskurs 
är givetvis det relevantaste begreppet i en diskursanalys och med detta begrepp avser Marianne 
Winther Jørgensen & Louise Phillips; ”(…) diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.32 
Faiclough:s definition presenteras snart.  
    Upplägget för min metod- & teoridel har jag tänkt så här; 1.) En kort beskrivning av några av 
de källor som ligger till grund för den Kritiska diskursanalysen. 2.) En koncis förklaring av 
Faircloughs teoribygge, den Kritiska diskursanalysen. 3.) Min användning av metod och analytiska 
begrepp i min kritiska diskursanalys. 
 

 
De teoretiska källorna till Kritisk diskursanalys   
Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips hävdar att de tre diskursanalyserna, Diskursteori,  
Diskurspsykologi och Kritisk diskursanalys delar dessa premisser: 
 

(…) filosofiska premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen av världen; för 
det andra teoretiska modeller, för det tredje metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an 
ett forskningsområde; och för det fjärde specifika tekniker för språkanalys. I diskursanalysen är 
teori och metod alltså sammanlänkade.33

 
Författarna presenterar sedan Viviens Burrs fyra karakteristika för perspektivet 
socialkonstruktionismen; 1.) Vår kunskap är inte objektiv, utan är produkter av våra 
kategoriseringar. 2.) Vi är historiska och kulturella produkter och därmed kan våra värderingar, 
identiteter och världen förändras. 3.) Vår kunskap produceras i sociala interaktioner och därmed, 
vad som är falskt respektive sant. 4.) Den världsbild som konstrueras anger vilka sociala 
handlingar som är socialt accepterade och inte. Parallellt med socialkonstruktionismen används 
även poststrukturalismen som en ytterliggare källa för diskursanalysernas ”filosofiska premisser för 

                                                 
30 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 1 
31 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 62 
32 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 7 
33  Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 10 
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språkets roll & teoretiska modeller” (se blockcitatet ovanför). Poststrukturalismen ” (…) hävdar att vårt 
tillträde till verkligheten alltid går igenom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av 
verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att 
skapa dem”. Poststrukturalismen, liksom socialkonstruktionismen visar teoretiskt den godtyckliga 
relationen, det vill säga, språket som finns mellan den fysiska verkligheten samt vår värdering och 
uppfattning av verkligheten.34 Citatet nedanför anger fyra huvudpunkter utifrån 
poststrukturalismen som Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips anser är viktiga för att 
förstå de tre diskursanalyser de diskuterar. De fyra punkterna är: 
 

1.) Språket är inte en avspegling av en redan existerande verklighet.  
2.) Språket är konstruerat i mönster eller i diskurser. [Det består av, min anm.] flera system där 
betydelserna skiftar från diskurs till diskurs.  
3.) Dessa diskursiva mönster bevaras och förändras i diskursiva praktiker.  
4.) Bevarandet och förändringarna av mönstren ska därför sökas i de konkreta kontexter där språket  
sätts i spel.35

 
 
Den rådande kunskapen som existerar i samhället är, som det står ovanför enligt 
socialkonstruktionismen, en historisk och kulturell produkt och inte en objektiv produkt. När 
kunskaperna är historiska och kulturella produkter, kan därmed dessa kunskaper förändras. 
Delvis förändras vissa av dessa kunskaper i samhället när mina ledareartiklar uttrycker diskurser. 
Som det står i punkt 4 i sista citatet (precis ovanför), sker förändringarna av diskurserna genom 
språkbruket. ”Språket” är helt enkelt i min studie de texter, ledareartiklar jag sätter under analys. 
Ledareartiklarna förändrar alltså samhället på något sätt genom de diskurser de framställer. 
Eftersom de konstruerar diskurser utifrån parlamentsvalet förändrar de delvis 
diskurserna/bilderna som tillhör den kritiska händelsen, parlamentsvalet. Alternativt går det även 
att tänka sig, som det står också i sista punkten i citatet. Att ledarna bevarar kunskapen och 
diskurserna i samhället. Med andra ord, att ledarna vidareframställer diskurser som redan 
konstruerats och då förändras inte diskurserna, det sker i stället en reproduktion av de tidigare 
diskurserna. 

 

En koncis förklaring av Faircloughs teoribygge 
Angående Fairclough:s förklaring av diskurs skriver han:  
 

In using the term ”discourse”, i am proposing to regard language use as a form of social 
practice, rather than a purely individual activity or a reflex of situational variables This has 
various implications. Firstly, it implies that discourse is a mode of action, one form in which 

                                                 
34 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 11-18 
35 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 18  
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people may act upon the world and especially upon each other, as well as a mode of 
representation.36

 

Fairclough konstaterar först att diskurser uttrycks alltid genom någon form av framställning 
(”language”) och diskursen har social praktik av något slag, antingen till omgivningen, andra 
människor eller för att representera något. Fairclough urskiljer tre funktioner hos diskurser. 
Diskurser konstituerar ”social identities” (sociala identiteter), ”social relations” (sociala relationer) samt 
”systems of knowledge and beliefs” (kunskaps- och betydelsesystem). Fairclough skriver detta om de 
tre funktionerna:  
 

The identity function relates to the ways in which social identities are set up in discourse, the 
relational function to how social relationships between discourse participants are enacted and 
negotiated, the [systems of knowledge and beliefs, min amn.] function ways in which texts 
signify the world and its processers, entities and relations.37  

 
Citatet ovanför diskuteras även längre ner i textstycket. 
    Fairclough:s primära syfte med den Kritiska diskursanalysen är som tidigare nämnts, social 
förändring. Men Fairclough intresserar sig även för makten (power) samt skapa social förändring 
(changes) i samhället, vilket uttrycks i citatet nedanför: 
 

Discourse as a political practice establishes, sustains and changes power relations, and the 
collective entities between which power relations obtain. Discourses as an ideological practice 
constituties, naturalizes, sustains and changes significations of the world from diverse positions 
in power relations.38

 

Här inträder begreppet hegemoni i Fairclough:s verk. Hegemoni som introducerades av 
postmarxisten Antonio Gramsci består enligt Fairclough av ledarskaps- och dominationstrategier 
som utövas av allianser av de som innehar makten över hela samhället. Det vill säga, de aktörer 
som dominerar över de ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska domänerna i samhället. 
Makten i samhället är kontinuerligt i ett ”unstable equilibrium” (instabil jämvikt) där den tidigare 
nämnda alliansen av aktörer konfronteras av andra aktörer. Dessa andra aktörer visar ett intresse 
att erhålla tolkningsföreträdet ifrån de som befäster hegemonin.39 Det finns bara en hegemoni i 
ett visst område. Exempelvis finns det i Sverige en hegemoni när det gäller vilken demokrati och 
hur denna demokrati ska vara utformad i det svenska samhället. Denna hegemoni är den 
representativa demokratin. Parallellt går det att även hävda att denna typ demokrati inte har 
uppnått statusen hegemoni fullständigt. Då denna representativa demokratimodell kritiseras av 
                                                 
36 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 63 
37 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 64 
38 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 67 
39 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s.  93 
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förespråkarna för den direkta demokratimodellen. Jag vill hävda, om det existerar ”flera” 
hegemonier i samhället är detta inte en hegemoni eller flera, utan en hegemonisk kamp mellan två 
eller flera aktörer. Samtidigt vill jag vidmakthålla att den representativa demokratin har i Sverige 
uppnått statusen hegemoni. När demokratin utpraktiseras i Sverige sker det i formen av 
representativ demokrati och då är det även adekvat att hävda att denna form av demokrati har 
uppnått hegemoni i det svenska samhället. För att ytterliggare förklara ”hegemoni” tar jag hjälp 
av Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips diskussion. Enligt dessa lättade Gramsci på 
marxismens ekonomiska determinism som förklaringsgrund för den härskande klassens 
maktposition. Till skillnad från marxisterna vände han delvis upp och ner på bas och 
överbyggnads begreppen. Hegemonin konstrueras enligt Gramsci i överbyggnaden, alltså inte i 
den ekonomiska basen. Denna hegemoni har till syfte att skapa de underordnades medvetande 
(det som marxisterna benämner som falskt medvetande) utan att våld eller tvång tillgrips. Här 
kommer betydelsebildningsprocesserna in. Genom dessa hegemonier kommer maktförhållandena 
bli så naturaliserade, självklara, och därmed kommer de inte ifrågasättas av de underordnade.40 
Denna hegemoni som skapats, genom att maktförhållandena naturaliserats döljer människors 
verkliga intresse. Dock enligt Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips medger Gramsci:s 
teori människorna en grad av agency (handlingsmöjligheter) i de processer där betydelser sker.41 
Eller med andra ord, hur diskurser konstrueras och framställs.  
    Fairclough har här visat utifrån Gramsci att det finns en stabil struktur, en hegemoni men att 
den är möjlig att förändra. Mina ledareartiklar eftertraktar att nå hegemoni när de artikulerar 
diskurser.  
 

Min användning av teori och metod samt analytiska begrepp i den 
Kritiska diskursanalysen 
Denna text ska besvara hur jag kommer utföra min analys, hur jag kommer använda mig av 
metoden samt vilka analytiska begrepp jag kommer använda.  
     Än så länga har jag bara utgått från en diskurs. I ledareartiklarna existerar det såväl en som 
flera diskurser. Ur forskningssynpunkt blir det ännu mer intressantare om ledareartikeln uppvisar 
flera motstridiga diskurser. En lämplig början i analysen enligt mig är att jag försöker finna de 
argument, påstående som hävdar att något är, för att finna diskurserna. Som vi såg menar 
Fairclough att en diskurs verkar konstituerande för; 1.) sociala identiteter, 2.) sociala relationer 
och 3.) kunskaps- och betydelsesystem. De huvudsakliga identiteterna i mitt material är de väljare 
som inte röstade, de väljare som röstade, och politiker av alla dess slag. Sedan går det även att 
finna fler identiteter, exempelvis om ledaren gör en uppdelning mellan svenska och europeiska 
medborgare och så vidare. Som läsaren såg i blockcitatet ovanför där Fairclough förklarade vad 
han avser med de tre betydelser en diskurs har. Menade Fairclough att i de sociala relationerna 
                                                 
40 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 23-24 
41 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 23-24 
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förhandlas (”negotation”) och föreskrivs (”enact”) vilken roll (funktion) identiteterna ska inneha i 
kunskaps- och betydelsesystemet. Med kunskaps- och betydelsesystemet avsåg Fairclough att 
”texts signify the world and its processers, entities and relations”. Det vill säga vad texten uttrycker om 
världen, händelseförlopp, begrepp/enheter och relationer.   
    I den Kritiska diskursanalysen ingår textanalys. När jag utför den sammansatta diskurs- och 
textanalysen tar jag till hjälp, vad jag anser, några av de relevantaste analytiska redskapen som är 
lämpliga för min studie. Utmärkande för att realisera en diskursanalys, skriver Fairclough, är att 
finna texternas gemensamma eller skilda diskurser, mönster, karakteristika etc. etera samt kunna 
värdera dess relevans.42 Med relevans avser jag dels vad diskurserna uttrycker, men det viktigaste, 
om de är tillräckligt relevanta för mitt syfte och frågeställningar ska kunna besvaras. Med detta vill 
jag säga att jag ska undersöka diskurserna. Vilka kännetecken har dessa, uttrycks det liknande eller 
skilda diskurser? Parallellt med diskursanalysen utför jag som sagt, även en textanalys och 
använder mig av några av de analytiska begrepp som Fairclough rekommenderar att använda. Vid 
”interdiscurvity” (interdiskurvitet) intresserar analytikern sig för hur diskurser som framställs i en 
text framträder i en annan text. Som Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips hävdar, om 
det sker en ”mix” av diskurser i en text är detta ett tecken på diskursiv förändring. Om 
interdiskurviteten visas på ett ”konventionellt” sätt i texten är detta ett tecken på att texten 
upprätthåller den tidigare ordningen av diskurser.43 Det vill säga hegemoni, med andra ord. Ett 
ytterliggare begrepp som Fairclough använder är ”presupposition” (ett för-givet-tagande textförfattaren 
gör om läsarens kunskaper). Såsom ”that” eller ”the” i en engelsk mening förutsätter att något 
existerat eller någonting existerar, bedöm satserna ”that was raining” och ”the Soviet threat”.44 
En artikel i mitt material har rubriken ”Det europeiska missnöjets grunder”. Kan läsaren tolka en 
annan tolkning än att det finns ett ”missnöje” i Europa? ”Transivity” (transitivitet) och ”modality” 
(modalitet) är några av de begrepp som jag kommer använda i min textanalys och som Fairclough 
råder till att ta i anspråk. Fairclough hävdar att vid analysen av transitivitet ska forskaren speciellt 
intressera sig för vad som sker med aktören, är den passiv eller aktiv, ses den inneha makt och 
ansvar för målet? Modalitet handlar om i hur stor grad subjektet instämmer i sitt eget påstående. 
Här är det relevant att söka efter ord som ”möjligen”, ”antagligen”, ”kanske”, ”nästan” och så 
vidare. Vid objektiv modalitet hävdar ledaren att något är en objektiv realitet.45 Exempel på 
objektiv modalitet är satsen; ”jag vet att statsministern Göran Persson inte lyssnar på väljarna”. 
Däremot är satsen ”jag tycker att statsministern Göran Persson inte lyssnar på väljarna” inte en 
objektiv modalitet. Det näst sista analytiska begreppet är Metafor. Fairclough skriver att metaforer 
inte bara handlar om att texten har ett snyggt yttre, att metaforen är ett bildligt uttryck för 
någonting annat. Fairclough menar även att vid användande av metaforer, väljer producenten av 
texten att presentera verkligheten ur en annan synvinkel. Därmed medföljer det även att läsarnas 

                                                 
42 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s.  231 
43 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, s. 77 
44 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 120-121 
45 Fairclough, Norman, Discouse and social change, s. 158 - 162 
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kunskaps- och betydelsesystem samt handlingssystem förändras i ett längre tidsperspektiv med 
denna förskjutning av verkligheten som metaforen angav.46 Det sista begreppet jag kommer 
använda är hegemoni, vilket jag tidigare diskuterat. 
 

Analys 
Det alla ledareartiklar har gemensamt är att de är en respons, som jag tidigare nämnt, på 
”moments of crisis”, kritiska händelser. Den kritiska händelsen är: Det har varit val till 
Europaparlamentet och de svenska medborgarnas valdeltagande i det var 37,9 %. Detta påstående är ett 
grundargument för vad ledareartiklarna kommer att ta avstamp ifrån. Det är en objektiv realitet 
även om det är en social konstruktion. När ledareförfattarna skriver dennes text har de använt sig 
detta grundargument och även andra påståenden för att konstruera textens diskurser.  
    I de ledareartiklar jag sätter under analys framkommer det flera diskurser i en specifik ledare. I 
teorin men även i praktiken kan det exempelvis finnas i texten en diskurs som styr vilka väljare är, 
ytterliggare en som styr vilka politiker är, vilket parti Socialdemokraterna är och så vidare. När jag 
läste igenom texterna och försökte finna diskurserna blev det påtagligt inför mig att det existerar 
vissa teman, mönster av diskurser i texterna. Därför delas textstycket in i tre huvudrubriker som 
relaterar till det diskurserna styr. Rubrik 1 heter; Diskurserna om demokratin, rubrik 2; Diskurserna om 
EU, rubrik 3;. Diskurserna om väljarna. Under rubrikerna kommer texter, rubriker som responderar 
mot de diskurser jag fann. Vissa av ledarna uttryckte samma diskurser och då placeras in under 
samma rubrik. Medan ledarna som uttrycker en unik diskurs får placeras in i en egen rubrik. 
Dessa rubriker namnsätts alltså efter den primära diskurs jag åskådliggjorde i ledaren. Denna 
benämning av diskurserna är också en i vissa fall en reducering av diskursens betydelse.  
 

Diskurserna om demokratin 

Diskursen om demokratin 
Underrubriken i AB:s ”Fiasko” är: ”Valet till EU-parlamentet blev ett rejält bakslag för de EU-vänliga 
partierna moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna”.47 Ytterliggare information lämnas av ledaren 
med satserna: ”Den stora vinnaren heter junilistan (…) Att ett parti som startades för bara fyra månader 
sedan plötsligt blir tredje största parti och tar tre mandat är sensationellt. Vad väljarna röstat på är dock 
oklart”.47 Dock är det klart att: ”Precis som EMU-folkomröstningen är gårdagens valresultat en 
missnöjesröstning. Skepticismen mot EU är uppenbart grundmurad bland de svenska medborgarna”.47 Än så 
länge har läsaren fått reda på att flertalet svenska medborgarna missnöjesröstat, de tre EU-vänliga 
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partierna minskade sitt valresultat och det nystartade partiet Junilistan blev tredje största parti. 
När det gäller EU-medborgarnas valdeltagande hävdas det att: 
 

Det låga valdeltagandet är bekymmersamt. Frågan är var smärtgränsen går? Hur länge till kan 
EU anses vara legitimt? Unionsbygget skakar rejält i sina grundvalar. Junilistans framgångar i 
Sverige följer den Europeiska trenden med allt fler och större som samlar rösterna från både 
höger och vänster. Etablerade partier går bakåt. I stället går populismen och en nymornad 
nationalism fram runtom i Europa. Det inger oro i framtiden.48

 

I blockcitatet hävdas det att en stor andel av de europeiska medborgarna missnöjesröstade. Det 
framförs även någorlunda tydligt att de europeiska medborgarna missnöjesröstade på de 
populistiska partierna och nationalistiska partierna. Citatet hävdar också att de nationalistiska och 
populistiska partiernas framgångar väcker hos ledaren en känsla/tanke av ”oro i framtiden”. Men 
varför? Här framkommer det vare sig tydliga explicita eller implicita argument för varför det ”Det 
inger oro i framtiden”. Ledaren konstaterar ”endast” att ”Det inger oro i framtiden”. För att försöka 
besvara frågan så är det lämpligt att fråga sig vad ledaren skriver om. Denna skriver om 
parlamentsvalet, olika partiers valdeltagande, samt att medborgarna missnöjesröstade fram 
nationalistiska och populistiska partiernas framgångar. ”Demokrati” nämns också sist i artikeln: 
”Dags att vända missnöjet till ett demokratiskt samhällsbygge precis som arbetarrörelsen lyckades med under 
nationalstatens uppbyggnad”.48 Vad menar ledaren? Utesluter det första det andra och tvärtom, 
demokratiskt samhällsbygge eller framgångar för vissa partier? Uppställer ledaren möjligen 
perspektivet att det är viss motsatsställning i att medborgarna missnöjesröstade fram vissa partier 
på bekostnad av demokratin? Ja det skulle jag vilja hävda, ledaren ser ”en oro i framtiden” för 
demokratin i EU. Jag återkommer om denna fråga samt vilken diskurs jag eftersöker strax 
nedanför.  
     Angående NT:s ledare ”Ett nederlag för EU:s demokrati” så signalerar den mycket tydligt att 
demokratin inom EU är försvagad. Jag för min del tolkar även rubriken som att det har ägt rum 
en kamp om demokratins vara eller icke vara mellan skilda aktörer. På ena sidan av kampen står 
demokraterna, de som förespråkar demokratin och erhöll nederlaget men vem är den/de andra 
aktörerna? För att ta en genväg i texten, vill jag hävda att det är de nationalistiska och populistiska 
partierna.  I NT:s ”Ett nederlag för EU:s demokrati” används mer eller mindre samma argument som 
användes i AB:s ”Fiasko”. Texten fastslår bland annat att: 
 

Europavalen blir allt mer ett tillfälle för diverse populister och nationalister att göra sina röster 
hörda. Det talas ibland om EU:s demokratiska ”underskott” och årets Europaparlamentsval 
var väl ett exempel lika gott som något på att allt inte står rätt till. Numera röstar mindre än 
hälften av unionens medborgare i valet till Europaparlament (…) Man kan se årets Europaval 
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som en protest mot ett alltför otydligt parlament. Men väljarnas protester kommer att leda till 
än större otydlighet!49

 

Här framgår det att av alla röstberättigade, så röstade mindre än hälften. Av de som röstade, var 
det en alltför stor del som röstade på populistiska och nationalistiska kandidater och partier. 
Detta valresultat beror på att de europeiska medborgarna anser att Europaparlamentets identitet 
är alltför otydlig, och valresultatets konsekvenser kommer öka denna ”otydlighet!”. Ledaren hävdar 
i slutet på artikeln att: ”Europa har inget att vinna på att dessa politiker går populistiska missnöjesyttringar 
till mötes. Istället behövs demokratisk mobilisering”.49 För att kunna bekräfta den diskurs jag finner så är 
detta ytterliggare argument, citat lämpligt: ”Den Europolitiska identifikationen tycks ofta lika svag som 
intresset för och kunskapen om EU. Den politiska referensramen är istället utpräglat nationell, vilket borgar för 
missförstånd och protestyttringar – men också smygande nationalchauvinism”.49 Här framkommer det 
argument som förklarar varför en sådan stor del av väljarna missnöjesröstade på de nationalistiska 
och populistiska partierna. Argumenten är, som citatet visar att, medborgaren inte ”känner” 
någon europolitisk identifikation i lika lite grad som medborgaren har svagt intresse för EU samt 
har kunskap om denna organisation. Ett ytterliggare argument för att medborgarna 
”missnöjesröstade” är enligt ledaren när medborgarna bestraffar de nationella regeringarna. Vilket 
tydliggörs i citatet:  
 

En annan paradox är att Europavalet – som primärt borde handla om Europolitik – utmärktes 
mer av nationella ställningstaganden och nationalistiska strömningar än vad som brukar vara 
fallet i de enskilda nationella valen (…) Uppenbarligen tycks i det  närmaste varenda sittande 
regering i hela EU bestraffas av väljarna på något sätt. 49

      
Samma argumentering för att hävda diskursen återgår mer eller mindre i NT:s ”Svagt ledarskap 
äventyrar EU”:   
 

I de flesta länder sjönk valdeltagandet i Europavalet, i nästan alla förlorade regeringspartierna 
och i många kunde populistiska och nationalistiska partier notera stora framgångar (…) 
Framledes kan detta leda till nationalistiska strömningar, som eventuellt också kan bli 
aggressiva. Det hotet måste ledande politiker i alla medlemsländer ta på största allvar. En 
forcerad integrationsprocess riskerar att leda till svåra bakslag.50

 
Att nationalistiska partier, strömningar kan bli aggressiva?  ”Aggressiv” vet läsaren vad det 
betyder men att nationalistiska partier, strömningar kan bli aggressiva? Eller att ”En forcerad 
integrationsprocess riskerar att leda till svåra bakslag”? Vad betyder det och varför skulle det uppkomma 
på grund av nationalistiska partier, strömningar? Jag finner det utifrån de tre ledarna som 
diskuteras ovanför i texten att de gör en ”presupposition”, ett för-givet-tagande om att läsaren vet 
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att nationalistiska och populistiska partier är något som har negativ inverkan på demokratin i det 
europeiska samhället. AB:s ”Fiasko” konstaterar att  ”Det inger oro i framtiden”, NT:s ”Ett nederlag 
för EU:s demokrati” hävdar att ”Europa har inget att vinna på att dessa politiker går populistiska 
missnöjesyttringar till mötes” samt NT:s ”Svagt ledarskap äventyrar EU” hävdar ”Framledes kan detta leda 
till nationalistiska strömningar, som eventuellt också kan bli aggressiva” angående att en stor andel av 
väljarna har röstat fram nationalistiska och populistiska partier. Några mer konkreta påståenden 
om vad som kan gå galet framkommer inte i ledarna. Jag vill hävda att ledaren tar-för-givet 
(”presupposition”) att läsaren vet att nationalism och populism är skadligt för demokratin inom 
EU. Dessa för-givet-tagande är också argument som ledaren använder sig av.  De ”exakta” 
(akademiska/vetenskapliga perspektiven) relationerna behöver läsaren inte antagligen vara 
medveten om enligt ledarna. Huvudsaken är att läsarna vet att nationalism och populism inte är 
önskvärda i EU:s demokratiska samhälle. Jag vill hävda att diskursen är: Ledarna hävdar att EU är 
demokratiskt och ledarna företräder detta system. Denna demokrati inom EU är hotad på grund av att 
medborgarna i en för stor utsträckning missnöjesröstade fram populistiska och nationalistiska partier. 
Ledareartiklarnas främsta kritiska händelse är inte det låga valresultatet. Den kritiska händelsen är 
de framgångar som vissa partier fick i valet. Att demokratins institutioner existerar i EU är en 
realitet (presupposition) snarare än argument i ledarna.  
       Jag ber läsarena att observera att de tre ledareartiklarna ovanför uttrycker samma diskurs och 
då är detta ett exempel på interdiskurvitet. 
     Sammanfattning: Diskursen som framförs utifrån de tre ledarna är: Ledarna hävdar att EU är 
demokratiskt och ledarna företräder detta system. Denna demokrati inom EU är hotad på grund av att 
medborgarna i en för stor utsträckning missnöjesröstade fram populistiska och nationalistiska partier. Denna 
diskurs byggs upp av att ledarna intar själv intar en position där det framgår att de är demokrater 
samt att de lever i ett demokratiskt europeiskt samhälle. Detta demokratiska samhälle är hotat av 
att väljarna missnöjesröstade fram populistiska och nationalistiska partier i parlamentsvalet 

 

Diskursen om den bristande demokratin 
I EX:s  rubrik ”Låt oss slippa folkomrösta” till ledaren, ber ledaren mer eller mindre om att vi väljare 
ska avlastas från det ok, som den eventuella folkomröstningen antagligen kommer att belasta oss 
med. Argumentationen startar med att ledaren konstaterar: ”Det är som om alla har glömt bort att den 
stora majoriteten svenskar faktiskt stannade hemma. 63 procent av väljarna dök över huvud taget inte upp på 
valdagen”.51 Detta är ett objektivt påstående, det är till och med siffror på det och sedan följer 
dessa påståenden: 
 

Att röstskolka är förstås också uttryck för något slags åsikt. Man är inte tillräckligt motiverad, 
engagerad, eller insatt för att utnyttja sin rösträtt. Men det är inte detsamma som att hata EU 
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eller kräva en folkomröstning om den nya grundlagen. Snarare är det ett uttryck för att man 
inte har så starka åsikter i frågan och att man helst vill bli slippa bli tillfrågad.52  

 
Citatet uttrycker att de människor som bland annat inte berörs av valet, inte röstar och då är det 
inte helt irrelevant att jag påstår att ledaren hävdar diskursen: Valresultatet var inte demokratiskt 
legitimt då det var endast 37 % som använde dennes rösträtt. Det finns två argument för denna diskurs i 
ledaren. Det första är att de 63 % som valskolkade denna valdag inte är genuina medborgare. Det 
vill säga, medborgare som intresserar sig för politiken och tar sitt medborgerliga och 
demokratiska ansvar, vilket innebär att de utnyttjar sin rösträtt på ett förnuftigt sätt. Om inte 
ledaren anser att det är ett problem om 63 % av de röstberättigade valskolkar, varför nämner 
denna att det är ett problem? Som jag läser citaten tillsammans framgår det att ledaren anser att 
det är ett problem om 63 % av 100 % röstberättigade väljer att inte deltaga i valet. Härnäst i 
texten framträder de egenskaper den valskolkande väljaren uppvisar då den ”är inte tillräckligt 
motiverad, engagerad, eller insatt för att utnyttja sin rösträtt”. Denna väljare framställs som att den har 
motsatta egenskaper till den genuina medborgaren. Samtidigt ska det inte heller glömmas att det 
ledaren kritiserar är inte att valresultatet inte kan räknas som demokratiskt legitimt utifrån de 
regler som reglerar detta. Valresultatet var demokratiskt legitimt enligt dessa regler, det 
anordnades inga omval. Det är inte denna demokratiska legitimitet, vad lagboken hävdar om 
valresultatet som ledaren påstår är fel i första hand. Ledaren hävdar att valet inte var demokratiskt 
legitimt ur ett moraliskt perspektiv när en minoritet bestämmer över majoriteten. Detta var det 
andra argumentet i ledaren. 
    Vilken demokratidiskurs uttrycker ledaren här? Är valresultatet legitimt ur den moderna 
liberala demokratins perspektiv om det endast är 37 % som röstar eller ska valdeltagandet vara så 
högt som möjligt? Om läsaren kommer ihåg Mats Sjölin:s kriterier för vad som bör ingå för en 
demokrati så var ett av dessa kriterier: ”Ett omfattande politiskt deltagande, åtminstone genom regelbundna 
val med allmän och lika rösträtt”. Enligt denna definition uttrycker ledaren en diskurs som tillhör den 
moderna liberala demokratin. Ledaren framställer denna diskurs samtidigt som dito kritiserar 
valresultatets demokratiska legitimitet när det var endast 37 % av de röstberättigade som röstade. 
    Ledaren uttrycker också en till diskurs som jag nämner snart men först argumentationen. 
Ledaren hävdar ovanför att det var 63 % av de röstberättigade som inte röstade och det var för 
att de inte berördes av valet. Det behöver inte betyda att de väljarna som inte röstade hatar EU 
eller kräver en folkomröstning om EU-konstitutionen. Sedan fortsätter argumentationen: ”Om 
EU-valet kändes svårt och trist kan man ju bara föreställa sig hur en folkomröstning om konstitutionen skulle 
uppfattas. Tala om mördande tråkig läsning! Antalet svenskar som frivilligt har tröskat sig igenom denna lunta 
får gissningsvis plats i en folkabuss”.52 Ledaren ställer läsaren frågan; om 63 % av medborgarna ansåg 
att de inte berördes av parlamentsvalet och inte avlade sin röst, varför skulle de beröras av denna 
fråga, folkomröstningen som är ännu ”tråkigare!”? Ledarens svar på detta är att de gör det inte.  
Ledaren exakta svar på frågan, är att de som har satt sig in i frågan får plats i en ”folkabuss”. 
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Metafor ingår som analytiskt begrepp i min textanalys. Jag tolkar metaforen som att det är ett 
mycket fåtal av Sveriges befolkning som satt sig in i frågan om EU-konstitutionen. Enligt ledaren 
beror detta på att frågan om folkomröstningen framstår som alltför komplicerad och tråkig för 
väljarna. Poängen är nu enligt ledaren, att väljarna inte kommer bry sig om en eventuell 
folkomröstning om EU-konstitutionen samt inte heller kommer de kräva en folkomröstning av 
politikerna.  
     Sist i artikeln står det: ”Jag förstår inte på vilket sätt det skulle vara mer demokratiskt att låta denna 
minoritet diktera politiken än att låta våra folkvalda politiker fatta beslutet”.53 Det vill säga, citatet 
uppställer argument för att den representativa demokratin tar mer hänsyn till väljarnas 
uppfattning än den direkta demokratimodellen. Detta ska förstås med ett tidigare citat, där 
ledaren uttryckte lösningen med de 63 % röstberättigades ointresse: Så socialdemokraterna och 
borgarna gör helt rätt när de nu signalerar att de tänker hålla fast vid sitt motstånd om en folkomröstning”.53 

Den demokratidiskurs som ledaren framför här, kan presentarnas med dessa satser: Den 
representativa demokratin är mest lämpad ur ett demokratiskt perspektiv. Då den tar hänsyn till väljarnas 
uppfattning när dem av någon anledning inte skulle yttrat sig förutom i de nationella valen. Jag tolkar ledaren 
att om demokratin ska fungera demokratiskt i samhället, skall demokratin utövas genom den 
representativa demokratimodellen. Jag tolkar ytterliggare ledaren att denna hävdar; om väljarna 
får tillträde att utöva direktdemokrati innebär det att demokratin blir någonting annat än det som 
var intentionen bakom införandet av demokratin. När majoriteten av väljarna av någon anledning 
inte engagerar sig i de samhälleliga frågorna. Samtidigt som denna diskurs jag visade nyss, 
motargumenterar ledaren mot den andra liberala demokratimodellen, den direkta demokratin. 
Denna diskurs skulle kunna presenteras så här: Ur ett demokratiskt perspektiv brister den direkta 
demokratimodellen då bara ett fåtal av väljarna använder sin röträtt.  
     Sammanfattning: Den första och relevantaste diskursen som framförs är: Valresultatet var inte 
demokratiskt legitimt då det var endast 37 % som använde dennes rösträtt. Denna framträdde i texten när 
ledaren hävdade att det var endast 37 % av de röstberättigade som valde att medverka i valet och 
de resterande 63 % stannade hemma på grund av ointresse. Detta är den diskurs jag kommer att 
diskutera i den avslutande diskussionen. Det framkommer även en diskurs som hävdar att den 
representativa demokratin är mer lämpad än den direkta demokratimodellen i det demokratiska 
samhället. Denna diskurs är: Den representativa demokratin är mest lämpad ur ett demokratiskt perspektiv. 
Då den tar hänsyn till väljarnas uppfattning när dem av någon anledning inte skulle yttrat sig förutom i de 
nationella valen. Denna diskurs argumenterades utifrån parlamentsvalets odemokratiska resultat. 
Ledaren använder denna diskurs för att hävda att i Sverige ska det inte anordnas en 
folkomröstning om EU-konstitutionen.  
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Diskurserna om EU 

Diskursen om det byråkratiska EU 
I SVD:s ”Alltför rättrådig valrörelse” börjar texten med två frågor: ”Vill vi ha större engagemang i 
Europafrågan? Högre valdeltagande?” och texten fortsätter: ”I så fall krävs levande debatt även mellan var 
femte år – och tydligare idékonflikter om Europas framtid”.54 Varför dessa situationer, dåligt 
valdeltagande, bristande debatt, dåligt engagemang har uppkommit, kommenterar ledaren genom 
detta: 
 

Formfrågorna har dominerat. Visst är EU-konstitutionen viktig, men väljarna vill hellre tala 
om innehåll och värderingar än om det formella regelverket. Vilka ämnen som ska ligga 
utanför EU:s kompetens, och när det ska krävas enhällighet för EU-beslut, spelar stor roll för 
maskineriet, men väljarna kommer aldrig tjusas av sådana frågor. Allra helst som partiernas 
åsikter tycks ligga väldigt nära varandra. Sakfrågorna gäller det övergripande snarare än det 
vardagsnära. På många sätt är detta bra. EU-nivån ska inte hantera detaljer. Men det främjar 
knappast personligt engagemang.54  

 
Diskurserna synliggörs när ledaren bygger upp en argumentation som konstruerar ett visst 
förhållande mellan väljarna, EU-politikerna och EU som organisation. Argumenten är att EU-
politikerna hellre diskuterar ”formfrågorna”, ”formella regelverket”, ämnen som ligger utanför EU:s 
kompetens”, ”när det krävs enhällighet om EU-beslut” och ”sakfrågorna” än de frågor som väljarna 
tycker är intressantare. De frågor som väljarna som tycker är mest relevanta är motsatsen till de 
politikerna tycker, som ”innehåll och värderingar”, ”vardagsnära frågor” samt ”detaljer”. Enligt den 
argumentation jag nyss visat, blir diskursen: EU är en byråkratisk och odemokratisk organisation. 
Odemokratisk är den för att politikerna inte diskuterar de frågor som väljarna tycker är viktiga att diskutera. 
Diskursen styr läsarens syn/bilder av EU, politiker samt väljare. Dessa tre objekt får sitt värde 
(identitet) igenom att dem kontrasteras mot varandra. Det framgår tydligt i blockcitatet vilka 
väljarna är. De är de aktörer som handlar på motsatt sätt till politikerna. Det framkommer även, 
att det är i EU, dessa interaktioner (eller snarare brist på) sker mellan väljarna och politikerna. Att 
EU lider av demokratiskt inflytande från väljarna blir påtagligt när politikerna inte i tillräckligt 
stor omfattning diskuterar de frågorna som väljarna tycker är mest relevanta  
     I DN:s ”Det europeiska missnöjets grunder” framförs det samma diskurs som uttalades i texten 
ovanför, ”Alltför rättrådig valrörelse”. I kommande textstycke utvecklar jag dess innehåll, men 
utifrån denna ledare, ”Det europeiska missnöjets grunder”. Grundargumentationerna i ledaren är att 
väljarna är missnöjda och många av de röstberättigade valde inte ens att deltaga i parlamentsvalet. 
Först i artikeln hävdas det att: ”EU-medborgarna visade sig ointresserade eller negativa till EU samt i valet 
till EU-parlamentet”.55 Lite längre ner i ledaren konstateras det lakoniskt: ”Nästan varannan väljare 
gjorde sig besväret att rösta i parlamentsvalet. Rätt många av dem valde kritiska kandidater, rätt många föredrog 
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nationalister framför politiker som ivrar för det gemensamma Europaprojektet”.56 Sedan kommer frågan 
varför väljarna inte röstade eller röstade/missnöjesröstade: ”Vad står denna misstro för?” och svaren 
som ledaren ger, är samma argument som bygger upp den diskurs jag finner. Svaret på frågan 
som ledaren ställde angående de röstberättigades missnöje lyder: ”Sannolikt gäller den något större än 
den författning EU-ledarna försökt ena sig om sedan ett halvår tillbaka. Där finns säkert en god portion av 
klassiskt väljarmissnöje – med utebliven tillväxt, med försvunna jobb, med snålare socialförsäkringar”.56 
Läsaren får reda på efteråt, att de europeiska ledarna inte kan enas om EU-konstitutionen samt 
att det föreligger så att EU har ekonomiska problem:  
 

Och det är ett berättigat missnöje. Europa har förvisso nedkämpat inflationen men också 
väldigt mycket av det som får en ekonomi att växa. Dålig konkurrens, offentliga monopol och 
kringsnärjda företagare utmärker framförallt de stora ekonomierna på kontinenten.56

 
Så långt har ledaren kommit fram till att EU som organisation fungerar bekymmersamt, när de 
europeiska ledarna inte har kunnats enas om EU-konstitutionen samt det som citatet över ger 
uttryck för. Citatet påstår att ekonomin inte har växt som den bör. De ekonomiska problemen 
gäller speciellt för vissa länder på kontinenten. Ledaren fortsätter sedan att berätta: ”Berättigade är 
också kraven på att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Likaså upprördheten över korruptionen och 
girigheten hos politiker såväl som företagsledare”.56 Ledaren skriver vidare att EU:s ledare måste bemöta 
detta genom bland annat att bli eniga om den nya EU-författningen, det vill säga EU-
konstitutionen. Men som ledaren påpekar: 
 

Det finns emellertid en risk att de politiska ledarna tillmäter författningen, ja själva arbetet, ett 
värde i sig. Det har den inte för medborgarna. Tvärtom framstår den för många av dem som 
just ett sådant finsnickeri som politiker sysslar med i stället för att ta sig an de problem som 
ligger varmt om hjärtat.56 

 
 I citatet framkommer samma diskurs som jag presenterade ovanför, i texten behandlande SVD:s 
”Alltför rättrådig valrörelse”. Diskursen som presenterades där gick ut på att EU är byråkratisk 
organisation och i denna organisation råder det en stor skillnad i åsikter i mellan vad väljare och 
EU-politiker anser vara viktiga frågor.  
    Härnäst anser ledaren ”Det europeiska missnöjets grunder” att det inte är bra om EU-politikerna 
sysslar med att lägga ner för mycket tid och energi på de formella frågorna. Resonemanget är 
detta: 
 

Att regler för hur beslut ska fattas är viktiga – det förstår nog alla. Men det är som med 
ordningsfrågor i föreningslivet – får de alltför stort utrymme dödar de själva innehållet. Det är 
något sådant som EU håller på att råka utför. Röstregler, Gud eller inte Gud i paragrafen, 
kommissionens kontroll över de nationella budgetunderskotten – ska inte Europas ledares 
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pyssla med annat, något mer storvulet. Ett problem är dock att när ledarna har ett större 
perspektiv och sätter upp ett utmanande reformprogram stöter de på patrull så fort det ska 
omsättas i praktiken.57

 

Ledaren efterlyser i citatet, att substans är av större vikt i de viktiga frågorna än att politikerna 
arbetar för mycket med de formella frågorna. Därefter riktar ledaren fokus mot en sådant kallat 
”reformprogram”, vilket är Lissabonagendan i nästa citat:  
 

Så är till exempel fallet med den så kallade Lissabonagendan till exempel, som antogs för fyra 
år sedan och som avsåg att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi på tio 
år. Den förutsatte att statsstöd och monopol skulle avvecklas, att forskningsresurser skulle 
samlas och förstärkas, att männi-skor skulle sättas i arbete genom omskolning och träning. 
Men den franska regeringen framhärdar med både monopol och statstöd och den tyska är inte 
mycket bättre.57

 
Är det en eller flera diskurser som uttrycks genom de argument jag har presenterat? Än så länge 
har jag bara utgått från att det är en diskurs i ledaren. Dock framkommer det tre. Diskurs 1 är: 
EU och flertalet av dess medlemsländer har dålig ekonomi. Detta grundas i att; 1.) Åtminstone 
majoriteten av väljarna som missnöjesröstade i parlamentsvalet valde att göra så för de är 
missnöjda med EU:s ekonomiska politik. 2.)  EU har inte lyckats öka den ekonomiska tillväxten, 
speciellt vissa länder på kontinenten har problem. 3.) Ett exempel ekonomiskt reformprogram 
som ”misslyckats” (obs; mitt ord) är Lissabonagendan, principerna i denna agenda motsatte sig 
Tyskland och Frankrike. Diskurs 2 är: EU är en byråkratisk organisation då processerna för att ta beslut 
inte fungerar som dem bör. Argumenten är; 1.) EU-ledarna har svårt att enas om konstitutionen. 2.) 
”Det finns emellertid en risk”, att politikerna lägger ner för mycket tid och energi på EU-
konstitutionen (författningen) istället för att ta sig an de frågor som väljarna tycker är viktigare. 
3.) EU sysslar med för mycket formfrågor och om ”formen” ges ”alltför stort utrymme dödar de själva 
innehållet”. 4.) När EU ska genomföra reformer ”stöter de på patrull så fort det ska omsättas i 
praktiken”. Parallellt när dessa argument har återrepresenterats utifrån där jag tidigare nämnt 
dessa, går det att finna påståenden om de potentiella väljarna. Vilka påståenden har framförts om 
dem? 1.) De är missnöjda ”med utebliven tillväxt, med försvunna jobb, med snålare socialförsäkringar”. 2.) 
Väljarna kräver att EU tar itu med ”den gränsöverskridande brottsligheten” samt ”över korruptionen och 
girigheten hos politiker såväl som företagsledare”. 3.) Väljarna är trötta på när EU:s politiker sysslar med 
formfrågor istället för de viktigare frågorna. Av de argument jag har tydliggjort nu som existerar i 
ledaren hävdar jag att den viktigaste diskursen, diskurs nummer 3 är: EU är en byråkratisk och 
odemokratisk organisation. Odemokratisk är den för att politikerna inte diskuterar de frågor som väljarna tycker 
är viktiga att diskutera. Här uttrycks det samma diskurs som framfördes i SVD:s ”Det europeiska 
missnöjets grunder”.  
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     Sammanfattning: Det viktigaste utifrån detta dessa två ledarna är diskursen: EU är en 
byråkratisk och odemokratisk organisation. Odemokratisk är den för att politikerna inte diskuterar de frågor 
som väljarna tycker är viktiga att diskutera. Denna diskurs byggdes upp av ett flertalet argument. Dels 
framträder det att EU är byråkratiskt, politikerna sysslar med för mycket med ”form” frågor 
istället för de viktigare frågorna samt när väljarna vill utöva sitt demokratiska inflytande får de 
mer eller mindre problem. 
 

Diskursen om folkets förakt för politikerna samt det politiska systemet 
I EX:s ledare ”Det ratade Europa” står det följande: ”Och protesterade inte väljarna mot EU så straffade 
de sittande regeringar. Missnöje var den röda tråden i söndagens val – missnöje med makten, med Irakkriget och 
med Bryssel”.58 Som SVD:s ”Alltför rättrådig valrörelse” frågade ”Vad står denna misstro för?” så frågar 
ledaren i ”Det ratade Europa”: ”Så vilka slutsatser ska unionens ledare dra av väljarnas underkännande?”.58 
De åtgärder som ledaren anser är lämpliga är:  
 

En första sak är förstås att ta tag i de ständiga varbölderna: de skyhöga researvodena, det 
utbredda fusket, EU-parlamentets dubbla adresser och den svällande byråkratin. Det är inte 
populism att uppröras över den miljonrullningen. Det är att värna om EU-medborgarens 
pengar och minska avståndet mellan folket och eliten. 58

 
Enligt citatet finns det i EU ”varbölder”. Dessa ”varbölder ” är en kraftfull metafor för att det är 
något som är sjukt eller dysfunktionellt inom EU. Som Fairclough påstod är inte metafor bara ett 
tecken på ett uppfinningsrikt språkbruk, utan att metaforen förändrar läsarens tolkning av det 
som metaforen betecknar. Dessa ”varbölder” bekostas av medborgarnas förvärvade inkomster och 
slutligen får läsaren klargjort för sig att det är ett avstånd ” mellan folket och eliten” och detta måste 
minskas. Argumentationen följer sedan:  
 

En andra sak är att maktförhållandena inom EU måste ändras. Så länge de viktigaste besluten 
fattas bakom stängda dörrar under anonyma toppmöten och de mindre viktiga av EU-
parlamentet kommer väljarna att fortsätta skolka på valdagen. EU-medborgarna är inte 
dumma. De kommer inte att börja rösta i stora skaror förrän det blir tydligt och klart att EU-
parlamentet verkligen har reell makt över deras vardag.58

 
Nej , EU-medborgarna känner en maktlöshet inför att besluten tas bakom EU:s ”stängda dörrar 
under anonyma toppmöten” och så länge parlamentet inte ” verkligen har reell makt över deras vardag” 
kommer de att fortsätta valskolka. Lösningen på detta är: ”Slutsatsen av gårdagens EU-val bör därför 
bli att vi behöver en ny konstitution illa kvickt, inte att den ska segdras och blockeras av en massa 
folkomröstningar”.58 Diskursen som framförs är: Folkets förakt för politikerna och det politiska systemet. 
Beträffande argumenten, för det första hävdar ledaren i det första blockcitatet, att EU och dess 

                                                 
58 Expressen, Det ratade Europa, 20040614, s. 2. Se även www.presstext.se, 20060314, 15:55 

http://www.presstext.se/


 24

politiker måste ”minska avståndet mellan folket och eliten”. Läsaren får inte bara reda på att det finns 
ett avstånd utan även att det måste minskas. För det andra blir läsaren informerad om vad 
politikerna sysslar med i samma citat. Dessa handlingar benämns som ”varbölder”. Det är alltid en 
aktör som sker till att något inträffar. Här syns inte dessa aktörer till, och när man undersöker 
texten med hjälp av transitivitetsbegreppet så ska textanalytikern fråga sig vem som är aktören 
och vad den gör. Vem är aktörerna i det första blockcitatet? Jo, det är både EU:s politiska system 
och politikerna själva som utför handlingarna vars gemensamma beteckning är ”varbölder”. Det är 
politikerna som utkvitterar ”de skyhöga resarvodena”, medverkar till det ”utbredda fusket”, valt ”dubbla 
adresser” samt medverkar till den ”den svällande byråkratin”. Till dessa handlingar har EU-
organisationen varit en medspelare då det är denna aktör som gett möjlighet till att dessa 
handlingar har kunnat ske. Samtidigt skulle EU ha stoppat dessa handlingar om kontrollen skulle 
har fungerat som den bör (dock ej researvoderna). ”Folket” framkommer i citatet också, dels när 
avståndet måste minskas mellan folket och eliten men det är de som i praktiken betalar för 
politikernas ”miljonrullning” samt ”varbölderna”. För att ytterliggare bekräfta diskursen så kan vi 
återgå till andra blockcitatet. Där diskuteras politikerna arbete, ”de viktigaste besluten fattas bakom 
stängda dörrar under anonyma toppmöten” av politikerna. Att dessa politiker har framröstats genom 
demokratiska processer av medborgarna nämns det ingenting om. Detta kan i och för sig vara ett 
för-givet-tagande (presupposition) ledaren gör om läsarens kunskaper. Medborgarnas direktvalda 
institution, parlamentet får en klart lägre betydelse i EU:s maktutövning jämfört med de andra 
maktinstitutionerna, exempelvis Ministerrådet och Kommissionen som överhuvudtaget inte 
nämns. Den institution som återfinns, förutom EU-parlamentet, är ”toppmöten” i satsen ”bakom 
stängda dörrar under anonyma toppmöten”. Till slut så kommer ledarens slutpoäng: ”De kommer inte att 
börja rösta i stora skaror förrän det blir tydligt och klart att EU-parlamentet verkligen reell har makt över deras 
vardag”.59 Märk ”vardag”, min spontana reflektion är att det är betydligt mer betryggande om jag 
själv kan styra över min egen vardag istället för att detta bestäms av okända politiker i en otydlig 
institution. Eller som det står i citatet ”bakom stängda dörrar under anonyma toppmöten”. Min poäng är 
att ledaren framställer diskursen: Folkets förakt för politikerna och det politiska systemet. Ledaren 
använder sig av argument som osynliggör aktörerna och då blir politikerna några som är långt där 
borta, ”de andra” eller ”eliten” som i första blockcitatet. Samtidigt ska inte modalitetsbegreppet 
förglömmas i analysen. Ledaren använder sig, liksom flertalet övriga ledareartiklar i min text, av 
en objektiv modalitet. Påståenden som fälls är för ledaren fullständigt objektiva. Om läsaren en gång 
till läser citat så framställs det ingen tveksamhet om vad ledaren tycker. Det skulle vara intressant 
att se vilken diskurs som framträder om vilka väljarna är. Tyvärr är det för få argument för att 
förädla fram denna diskurs.  
    Sammanfattning: Här vill jag driva tesen att ledaren använder sig av och förstärker diskursen: 
Folkets förakt för politikerna och det politiska systemet. Ledaren riktar ”objektiv” kritik mot EU, det 
existerar ”varbölder” av alla dess slag samt EU lider att demokratiskt underskott på grund av att de 
viktigaste besluten fattas ”bakom stängda dörrar under anonyma toppmöten”. Lösningen på dessa på 
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problem inom EU är: Slutsatsen av gårdagens EU-val bör därför bli att vi behöver en ny konstitution illa 
kvickt, inte att den ska segdras och blockeras av en massa folkomröstningar. 
 

 

Diskurserna om väljarna  

Diskursen om den ansvarsfulla medborgaren 
I DN:s ”Rösta eller inte rösta” diskuteras inte den väljare som deltar i valet, utan den potentiella 
väljaren. Ledaren motargumenterar delvis mot de människor som hävdar att väljarna inte måste 
använda sin rösträtt. Ledaren hävdar att vissa av dessa argument brukar uttryckas så här; det är 
inte lönsamt ur ett individuellt perspektiv, röstningen tar tid från något annat samt att rösten 
skulle kunna göra någon skillnad för mandatutdelningen är försumbar. Svaret ledaren ger på varför 
medborgare röstar är: ”Rösta gör man för att man känner sig som del av någonting större”.60 Detta 
”någonting större” är exempelvis för att stödja demokratin som princip eller av partilojalitet. Ledare 
förflyttar sedan nivån på argumentationen när denne hävdar: ”Vi är inte isolerade öar. Vi är beroende 
av andra människor och också beredda att göra någonting för dem. Det är i ett sådant sammanhang 
valhandlingen blir meningsfull och begriplig”.60 Diskursen som framförs är: Som röstberättigande bör den 
potentiella väljaren använda sin rösträtt för att denna är medborgare i den moderna liberala representativa 
demokratin. Ytterliggare argument för att denna diskurs framförs här är: 
 

Ändå innebar denna valdag. Som alla andra, en mängd små manifestationer av stöd för 
demokratin. Svenskar är ovana att tänka som européer. Kunskaperna om Europaparlamentet 
är begränsade. Trots det klev människor ur sin egen lilla värld för att delta och på sitt sätt ge ett 
bidrag till det till det stora europeiska samarbetsprojektet.60 

 
Ytterliggare en uppmaning till medborgaren som känner osäkerhet inför EU att förädla den 
medborgerliga identiteten och därmed med sin lilla röst kunna påverka ”det stora europeiska 
samarbetsprojektet”. I denna text framträder medborgarens unika ansvar för demokratin i samhället. 
Medborgaren har inte endast i det demokratiska samhället ett ansvar för sig själv. Det 
framkommer närmare bestämt i argumentationen att individen är en del i någonting större. I 
citaten står det nämligen; 1.) ”Rösta gör man för att man känner sig som del av någonting större”, 2.) ”Vi 
är inte isolerade öar. Vi är beroende av andra människor och också beredda att göra någonting för dem”, samt 
3.) vid valet ”klev människor ur sin egen lilla värld för att delta och på sitt sätt ge ett bidrag till det till det stora 
europeiska samarbetsprojektet”. För att konkretisera detta ” någonting större”, vill jag översätta det med; 
samhället, gemenskapen, enheten eller som det står i citatet ”det stora europeiska samarbetsprojektet”. 
Denna demokratisyn, där medborgaren har ett ansvar inför andra individer samt till 
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gemenskaperna tillhör den kommunitära synen på individens position i det demokratiska 
samhället. Angående det kommunitära samhället skriver filosofiprofessorn Will Kymlicka detta: 
 

I ett kommunitaristiskt samhälle uppfattas det gemensamma bästa som en bestämd 
föreställning om det goda livet, en föreställning som reglerar samhällets ”livsstil”. Detta 
gemensamma bästa anpassar sig inte efter människors preferensers. I stället är det den 
måttstock med vilken preferenserna själva värderas. Samhällets livsstil ligger till grund för en 
offentlig rangordning av olika föreställningar om vad som är värdefullt. Den vikts en persons 
preferenser tillmäts beror på i vilken utsträckning de stämmer med eller bidrar till det 
gemensamma bästa.61  

 
Notera ”det gemensamma bästa” i citatet. Uttrycket hänvisar till någon form av gemenskap. Som jag 
tolkar citatet ytterliggare existerar inte det i det kommunitära samhället en distinktion mellan 
individerna och samhället. Med distinktion avser jag exempelvis, den distinktion som liberalismen 
gör mellan individerna och samhället. Det existerar, utifrån citatet en ”enhet” i det kommunitära 
samhället, skulle jag vilja hävda och där samtliga individerna är samhället. Som ledaren hävdar, 
bör medborgaren rösta för att denna tillhör ”någonting större”, ”det stora europeiska samarbetsprojektet”. 
Eller med andra ord; ”enheten” samt gemenskapen. 
     Sammanfattning: Ledaren ger uttryck för att medborgaren ges samma roll som den 
kommunitära politiska ideologin tillskriver medborgarna. Det vill säga, individen är inte bara 
individ i samhället, den är individ i en eller flera gemenskaper. Diskursen är: Som röstberättigande bör 
den potentiella väljaren använda sin rösträtt för att denna är medborgare i den moderna liberala representativa 
demokratin 
 

Diskursen om att väljarna aldrig har fel och alltid har makten 
I FB:s ledare ”Väljarna kan aldrig ha fel” står det så här: 
  

Grundregeln i en demokrati är att väljarna aldrig har fel. Det sätt som det röstades på i t ex 
EU-valet är därför det mest auktoritativa sättet att just nu beskriva läget i Sveriges EU-politik. 
Som politiker och/eller som politisk redaktör kan man tycka vad man vill men när väljarna har 
fällt sin demokratiska dom så är det som det är.62  

  
Diskursen som byggs upp, grundas som jag läser det i att ”väljarna aldrig har fel” samt att när 
väljarna ”fällt sin demokratiska dom” så har väljarna gjort rätt. Diskursen är utifrån citatet: Väljarna 
är ofelbara och har makten. Ytterliggare argument för att ledaren framställer denna diskurs är när 
ledaren har konstaterat att införandet av EU-konstitutionen ligger i väljarnas uppfattning. 
Dessvärre med vissa förbehåll som de svenska partierna måste ta hänsyn till angående väljarnas 
uppfattning. Argumentet är: ”Jag är övertygad om att en sådan utveckling ligger i majoriteten av de svenska 
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väljarnas uppfattning och därför bör också en majoritet av partierna driva på en sådan utveckling”.63 Vad 
”partierna ska driva på för någon utveckling” är tämligen ointressant, det viktigaste är att det 
framkommer att ”makten utgår ifrån väljarna” (Obs; mina ord) när en majoritet av partierna ska 
driva en utveckling som ligger i väljarnas uppfattning. För att ytterliggare bestyrka diskursen, 
kommer ett ytterliggare påstående sist i ledaren: ”Dumma eller kloka så är det dock så att väljarna 
aldrig har fel. Därför krävs rättning mittåt i partierna”.63 Återigen dyker ”väljarna aldrig har fel” upp och 
vad väljarna anser måste partierna ta hänsyn till genom satsen i citatet ”Därför krävs rättning mittåt i 
partierna”. Min poäng är att diskursen som framförs är: Väljarna är ofelbara och har makten. För att ge 
stöd åt denna diskurs konstaterades två gånger att ”väljarna aldrig har fel” samt en gång 
konstaterades (väljarna) ”fällt sin demokratiska dom” respektive ”makten utgår ifrån väljarna”. Det 
är inte fel att påstå, enligt den argumentering jag har uppställt ovanför och med den diskurs jag 
fann: Väljarna är ofelbara och har makten. Att detta är grundtanken i den moderna liberala 
demokratin. Utgångspunkten i denna moderna liberala demokrati utgår från att det är 
individernas röster som ska räknas. Några samhälleliga strukturer och gemenskaper existerar inte i 
den bemärkelsen att de skulle ha företräde framför individernas val.  
    Sammanfattning: Diskursen som framträder var: Väljarna är ofelbara och har makten, där denna 
betyder att det är väljarna som bestämmer i politiken och politikerna ska anpassa sin politik efter 
väljarnas uppfattningar. Väljarna ses i denna text som liberala medborgare i den moderna liberala 
demokratin. Här framgår det inte några argument om att medborgarna ska använda sin rösträtt 
med tanke på de andra individerna eller några sorts gemenskaper. Anledningen till att 
medborgarna röstar/inte röstar beror på helt enkelt om de vill det eller inte.  
 

Diskursen om den självständiga väljaren 
I SVD:s ”Torka tårarna och sätt segel” fastläggs det att väljarna har ändrat politiska preferenser från 
föregående val till 2004 års parlamentsval. Ledaren konstaterar först att: ”Europavalet gick i 
Junilistans tecken. Både genom listans valframgångar och genom att andra partier härmade den EU-skeptiska 
attityden. Vilka återverkningar får det utanför parlamentsvalet?”64 Frågan besvaras inte direkt efteråt och 
jag få om att få återkomma till den. Det hävdas vidare, som så många andra ledare vid den här 
tidpunkten att: Många var missnöjda med de etablerade partiernas Europapolitik, inte minst 
socialdemokraternas och moderaternas”.64 Ledaren fortsätter sedan med:  

 

Normalt hade missnöjet varit svårt att kanalisera från både högern och vänstern. Men i valet till 
Europaparlamentet gick det att samla missnöjet från både högern och vänstern bakom ett antal 
programpunkter. Resultatet blev en lista som kunde attrahera socialdemokraternas 
vänsterflygel, moderaternas högerflygel och dessutom några väljare därutöver.64

 

                                                 
63 Folkbladet, Väljarna kan aldrig ha fel, 20040616, s. 2. Se även www.folkbladet.se, 20060314, 20:23 
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Här framkommer det att flertalet av väljarna ändrade sitt val av parti när de valde att lägga sin 
röst på Junilistan. Istället för hur dessa väljare skulle ha avlagt sina röster i ”ordinarie” fall. 
Angående Junilistan skriver ledaren fortsättningsvis:  
 

Junilistans upplägg kan inte gärna flyttas över till inrikespolitiken i befintligt skick. Att försöka 
ena vänster och höger bakom ett mer heltäckande program vore dömt att misslyckas. Därmed 
inte sagt att allt kommer återgå till den invanda lunken när dammet lagt sig och de nyvalda 
parlamentarikerna tar sig an vardagens grå frågor i Bryssel och Strasbourg.65

 
Det vill säga, Junilistan kommer att misslyckas om de ställer upp i det svenska nationella valet 
2006 med deras nuvarande politiska program. Ledaren ser även, utifrån som det står sist i citatet. 
Ett tecken på att när Junilistan har nått framgång innebär det, även att den förda politiken i 
parlamentet kommer förändras samt att bilderna av EU kommer att förändras i Sverige. Ledaren 
fortsätter hävda: 
 

Hos många borgerliga väljare finns det säkert en mer allmän besvikelse, som bottnar i de 
borgerliga partiernas oförmåga att på allvar utmana det socialdemokratiska regeringsinnehavet. 
Det betyder att det idag finns ett utrymme för politiskt manövrerande till höger om mittlinjen, 
liknande det som ny demokrati utnyttjade 1991. Intressant visar junilistans framgång nu, 
liksom ny demokratis då, att det finns en stor grupp socialdemokrater som lockas av tanken att 
utmana det socialdemokratiska etablissemanget. Plötsligt öppnas en dammlucka genom vilken 
röster kan strömma över blockgränsen. Det är inte troligt att junilistan just nu kan surfa på 
opinionen i nästa riksdagsval. Men därmed inte sagt att tillfället kommer att förbli outnyttjat. 
Landet ligger öppet för förändring och det är bättre att förekomma än att förekommas. Så, 
käre borgare, torka tårarna. Det blåser en vind som kan vara gynnsam för de djärva. Tänk nytt 
och sätt segel.65

 
Vad är det ledaren påstår här? Ledarens poäng är att ”Det blåser en vind” igenom svensk politik. 
Mer exakt hur denna kommer utveckla sig, berör inte ledaren då det är ingen som vet vad som 
kommer att hända. Såsom samtliga citat ger uttryck för, är det Junilistan som står för denna 
”vind”, det var det parti som lyckades fånga ”vinden”. Min ytterliggare tolkning är att ledaren inte 
bara begränsar sig till att det är Junilistan som står för denna ”vind”. Ledaren menar att 
företeelsen att väljarna har blivit mindre fastlåsta i sitt partival existerar även i ett större 
sammanhang än just till 2004 års parlamentsval och därmed finns det grogrund för fler 
oetablerade partier att nå framgång. Dock är detta rätt så irrelevant i detta sammanhang. Det jag 
intresserar mig för är förhållandet mellan väljarnas val av partier och framtidens politik. Ledaren 
hävdar i själva verket också att det är väljarna som styr framtiden politik i samtiden genom att 
yttra sig, vara en del i opinionsbildningsprocesserna, rösta och så vidare. Denna diskurs där det är 
väljarna som styr politiken tillhör helt klart diskursen angående den liberala demokratin. Ledaren 
gör antagandet att väljarna sätter sig in i politiken, de är medborgare vilket inkluderar att de är 
självständiga individer. De är kapabla att utföra sina egna handlingar, som rösta utifrån sin egen 

                                                 
65 Svenska Dagbladet, Torka tårarna och sätt segel, 20040615, s. 4 . Se även www.mediearkivet.se, 20060314, 17:37 

http://www.mediearkivet.se/


 29

övertygelse. I blockcitatet står det så här om de borgerliga väljarna: ”Hos många borgerliga väljare 
finns det säkert en mer allmän besvikelse, som bottnar i de borgerliga partiernas oförmåga att på allvar utmana 
det socialdemokratiska regeringsinnehavet”. Om de socialdemokratiska väljarna står det att: ”det finns en 
stor grupp socialdemokrater som lockas av tanken att utmana det socialdemokratiska etablissemanget”. Väljarna 
i både citaten är, förutom den beskrivning jag gav förut av dem, strategiska väljare. Den diskurs 
som framförs är: Väljarna är självständiga medborgare i den fungerande moderna liberala demokratin.  
Samtidigt funderar jag som läsare på vad ”vinden” betyder ytterliggare i texten. Väder och vind är 
fortfarande okontrollerbart för det moderna samhället. Om det försiggår i politikerna olika 
”vindar”, tyder det möjligen på att politiken är okontrollerbar? Det är väljarna som styr delvis 
denna ”vind” och är därmed autonoma men det går även att hävda att väljarnas partival styrs av 
en ”vind” som skapas i en kontext som delvis är oidentifierbar. Det vill säga, ”vinden” påverkar 
väljarna men vad denna ”vind” kommer att orsaka och dess ursprung går inte i en större grad att 
identifiera. En spekulation är att i denna ledare existerar ytterliggare en diskurs. Enligt denna 
spekulering är inte väljarna självständiga medborgare i den moderna liberala demokratin, då som 
jag tolkar ledaren, väljarna styrs av ”vinden”. Tyvärr är inte argumenten tillräckligt många i texten 
för att jag ska kunna hävda denna diskurs. 
    Sammanfattning: Poängen i denna text är att det framträder en diskurs där det är väljarna som 
styr framtidens politik. De är individuella medborgare i den moderna liberala demokratin, då 
denna tanke baseras på att väljarna röstar utifrån för vad som är bäst för denne väljare. Diskursen 
är: Väljarna är självständiga medborgare i den fungerande moderna liberala demokratin.   
     
 

Avslutande diskussion 
Det existerade, som läsaren såg diskursiva mönster i de analyserade ledarna. Det verkar som att 
det finns en hegemoni, eller i alla fall en ”överenskommelse” av något slag mellan ledarna, 
angående vilka diskurser de utgår ifrån och vidareframställer. De utgår från samma/liknande 
diskurser och vidareframställer dessa diskurser igen. Eller med andra ord, ledarförfattarna lever 
och verkar i ett tydligt gemensamt värdesystem. Med Fairclough:s terminologi blir det; kunskaps-  
och betydelsesystem, i förhållande till det ämne jag har diskuterat.  
    Som vi såg i texterna, DN:s ”Rösta eller inte rösta”, FB:s ” Väljarna kan aldrig ha fel” samt SVD:s 
”Torka tårarna och sätt segel”, behandlande de potentiella väljarna framkommer det en tämligen 
homogen diskurs om att väljarna är medborgare i den moderna liberala demokratin. Samtidigt 
framkommer det skilda syner på om väljaren ses som den liberala eller kommunitära 
medborgaren. I DN:s ”Rösta eller inte rösta” framkommer det närmare bestämt att medborgaren är 
den kommunitära medborgaren, denna person som röstar för ”någonting större” än sig själv. De 
andra två ledarna tar sin utgångspunkt i att väljarna röstar ur ett individuellt perspektiv för att 
förändra politiken. I de tre texterna framkom diskursen om medborgaren i den moderna liberala 
demokratin. Men om vi vänder blicken mot de texter som diskuterar ”missnöjesväljarna” är det 
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inte säkert att det framkommer samma/liknande diskurser om vilka de väljarna är. Tyvärr så 
saknades tillräckligt många argument för jag skulle kunna förädla fram denna diskurs. Det 
framträder även en diskurs i SVD:s ”Alltför rättrådig valrörelse” samt DN:s ”Det europeiska missnöjets 
grunder” där väljarna saknar demokratiskt inflytande i EU:s demokrati. Diskursen är: EU är en 
byråkratisk och odemokratisk organisation. Odemokratisk är den för att politikerna inte diskuterar de frågor 
som väljarna tycker är viktiga att diskutera. Ledarna uttrycker i denna gemensamma diskurs, att 
väljarna inte får det demokratiska inflytande som de förtjänar. Trots detta existerar det i dessa 
texter ändå diskursen om att väljarna är medborgare i den moderna liberala demokratin. Till sist 
framkommer det påståenden i skilda ledare om vilka de potentiella väljarna är, som inte ska 
beröras här. Faktum kvarstår att väljarna ses som medborgare och demokrater i den moderna 
liberala demokratin. Detta innebär att ledarna utgår ifrån som det bör enligt den moderna liberala 
demokratin, att den demokratiska makten utgår ifrån de individuella väljarna.  
    Att ledarna utgår ifrån demokratin i sina diskursframställningar blir också tydligt i AB:s 
”Fiasko”, NT:s ”Ett nederlag för EU:s demokrati” + ”Svagt ledarskap äventyrar EU”. Diskursen blir 
där: Ledarna hävdar att EU är demokratiskt och ledarna företräder detta system. Denna demokrati inom EU 
är hotad på grund av att medborgarna i en för stor utsträckning missnöjesröstade fram populistiska och 
nationalistiska partier. Läsaren kanske ifrågasätter att EU är demokratiskt då det helt enkelt är så att 
demokratin inte fungerar i EU. Ett rimligt påstående, men jag hävdar endast att ledarna utgår 
ifrån och hävdar att demokratin som system, de demokratiska institutionerna existerar och är väl 
utbyggda i EU. Samtidigt går det att se i diskurserna i texterna, SVD:s ”Alltför rättrådig valrörelse”, 
DN:s ”Det europeiska missnöjets grunder” samt EX:s ”Det ratade Europa”, behandlande EU som 
organisation, hur demokratin fungerar i realiteten i EU (enligt diskurserna). Diskurserna som 
framställs utifrån dessa texter om EU kan sammanfattas genom; EU:s organisation är i en alltför stor 
grad byråkratiskt och detta försämrar möjligheterna att besluten tas enligt den moderna liberala demokratins 
ideal.  Ett av dessa ideal är att besluten ska beslutas i analogi med väljarnas uppfattning. 
    Läsaren vet om att i Sverige finns det vissa skrivna och oskrivna regler. Bland annat att 
samhällsinvånarna inte ska skada varandra, detta är en rätt så vettig regel och maxim för att 
upprätthålla lag och ordning i samhället. Regeln har uppnått hegemoni i Sverige då ingen 
ifrågasätter rimligheten i varför denna regel existerar. Trots detta händer det varje dag att 
människor skadas av andra människor och just i den specifika situationen ifrågasätts även den 
regeln. En regel som uppnått robustare hegemoni, som vare sig ifrågasätts muntligt eller 
förhindras, med undantag av nationalsocialistiska aktörer och så vidare, när den utövas, är regeln 
att Sverige är ett demokratiskt samhälle. Denna regel står till och med nedskriven först i Sveriges 
Regeringsform och lyder: ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”.66 Att det är en hegemoni 
bekräftas i mina ledare då ingen av ledarna ifrågasätter varför denna demokrati existerar. De 
nyttjar interdiskurvitet. Med andra ord, att demokratin är inbyggd i det svenska samhället 
existerar det en diskurs kring, denna diskurs använder sig ledarna och vidareförmedlar samt 
förstärker den till läsaren. Ledarna försvarar till och med denna hegemoni när ledarna 
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uppmuntrar läsaren att utnyttja sin rösträtt, ifrågasätter varför väljarna inte utnyttjar sin rösträtt 
eller varför inte demokratin inte praktiseras som intentionen var bakom upprättandet av EU-
organisationerna. Med denna argumentation fullföljer ledarna den roll som medierna har 
tillrättalagts angående demokratin och dess utveckling i Sverige. Den mer specifika rollen som 
medierna ska uppfylla, enligt Pressutredningens intention var 1.) information, 2.) granskning och 
3.) forum för debatt.  
    När det gäller mina frågeställningar, så är frågeställning 1; Anser ledareartiklarna att valresultatet var 
legitimt eller inte ur ett demokratiskt perspektiv på grund av det låga valdeltagandet? Så var det bara två 
ledare som tog explicit ställning för det. Det vill säga, om dem ansåg att valresultatet var legitimt 
ur ett demokratiskt perspektiv eller inte. Ifråga om det låga valdeltagandet, var detta inget 
problem ur ett demokratiskt perspektiv enligt FB:s ”Väljarna kan aldrig ha fel” som tydde sig till 
diskursen: Väljarna är ofelbara och har makten. Denna diskurs ser jag som en motdiskurs till EX:s 
”Låt oss slippa folkomrösta” diskurs: Valresultatet borde ogiltigförklaras då det var endast 37 % som använde 
dennes rösträtt. Här är det frågan om att det är en hegemonisk kamp om parlamentsvalets låga 
valresultat kan anses vara demokratiskt legitimt ur ett demokratiskt perspektiv. Det som är 
intressant ur EX:s ”Låt oss slippa folkomrösta” perspektiv, är vilka konsekvenser det låga 
valdeltagandet har, när valet ansågs inte legitimt ur ett demokratiskt perspektiv. Det nämndes 
förut att ledaren tycker att valresultatet inte var legitimt ur ett moraliskt perspektiv. Hur anser 
ledaren att samhället ska förhålla sig till denna kritiska händelse? Ska samhället acceptera 
valresultatet och hoppas att det går bättre till nästa europeiska parlamentsval, kräva omval eller 
kräva lagstiftning om obligatoriskt valdeltagande? Att det endast var två ledare som uttryckte 
påståenden, tog ställning om det låga valresultatet var demokratiskt legitimt ur ett demokratiskt 
perspektiv kan anses som relativt anmärkningsvärt då det är ganska uppenbart, ur ett normativt 
perspektiv på demokratin, att det är något fel när 62,1 % av Sveriges röstberättigade väljer med 
sin demokratiska rätt att inte deltaga. Jag vill hävda att i texterna existerar denna objektiva realitet, 
det låga valresultat som en presupposition. Detta för-givet-tagande om läsarens kunskaper 
artikuleras inte i ledarna, då den var så självklar i denna dåtida samhällsdebatt. Att det var ett lågt 
valdeltagande är som jag tidigare nämnt en kritisk händelse som fungerar i ledarna som ett 
argument, när ledarna bygger upp sina diskurser. 
     I min frågeställning 2; Vilka orsaker/anledningar anger ledareartiklarna till varför ett fåtal av väljarna 
deltog i parlamentsvalet? utkristalliserade sig ett av dessa svar i relationen mellan väljare och EU. 
NT:s ”Ett nederlag för EU:s demokrati” hävdar nämligen för samtliga röstberättigade att ”Den 
Europolitiska identifikationen tycks ofta ganska svag som intresset för och kunskapen om EU ”. De tre övriga 
svaren, vilket lämnades av SVD:s ”Alltför rättrådig valrörelse”, DN:s ”Det europeiska missnöjets grunder” 
samt EX:s ”Det ratade Europa” lägger ansvaret för att medborgarna inte röstade eller 
missnöjesröstade på EU, som jag tidigare nämnt strax ovanför. Dessa diskurser är så att säga inte 
nya i samhället, och som diskursen: Folkets förakt för politikerna samt det politiska systemet pekar på, 
vilket uttrycks i EX:s ”Det ratade Europa”. Tillhör de uttryckta diskurserna, specifika diskurser i 
samhället som debattörerna bör uttrycka för att följa samhällets oskrivna regler. Jag vill lyfta fram 
det som poststrukturalismen hävdar, när denna teori hävdar att det finns ingen objektiv 
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verklighet. En stor del av samhällets och dess samhällsinvånares verklighet konstrueras igenom 
språket och dess diskurser. Jag vill påstå att de diskurser jag nämnde nyligen överrepresenterar 
vissa, med Fairclough:s begrepp; 1.) sociala identiteter, 2.) sociala relationer samt 3.) kunskaps- och 
betydelsesystem i verkligheten och underrepresenterar vissa andra dito. När dessa diskurser har 
framställts för exempelvis läsaren, kan det medfölja i framtiden att verkligheten också förändras 
efter det som diskursen(erna) angav. Samhället har i en stor grad en relativt stark förmåga att 
förändras av det som vissa diskurser uttrycker. Med andra ord så menar jag exempelvis, att den 
vanliga läsaren aldrig har satt sin fot i någon av EU:s institutioner samt saknar insyn i hur dessa 
institutioners arbete fortlöper. Därmed blir dennes verklighetsuppfattning av EU:s 
organisationer, grundade av de diskurser som läsaren tar del av. Dessa diskurser kan vara både 
nyanserade i sin beskrivning av objektet men även stereotypiserande.  
    Ur min text går det observera att flertalet frågor står olösta. Exempelvis; 1.) Vilka åtgärder 
föreslår ledarna för att öka medborgarnas valdeltagande? Vilka diskurser uttrycks det i samband 
med dessa åtgärder? Är anledningarna enligt ledarna till att medborgarna inte röstade, 
motsvarande de åtgärder som ledarna föreslår kommer att öka valdeltagandet? 2.) Vilken diskurs 
konstruerar medierna om de missnöjda väljarna? 3.) Kommer de nationalistiska och populistiska 
partierna i Europaparlamentet att utgöra ett hot mot den europeiska demokratin som AB:s 
”Fiasko”, NT:s ”Ett nederlag för EU:s demokrati”  samt NT:s  ”Svagt ledarskap äventyrar EU” 
befarade? Här framkommer ytterliggare intressanta frågeställningar som kan ligga till grund för 
andra studier. 
     Sammanfattningsvis så skulle jag vilja hävda dessa diskurser och slutsatser utifrån den analys 
jag utfört; 1.) I det svenska och i det europeiska samhället är demokratin inbyggd i samhällena. 2.)  
Ledarförfattarna framställer sig själva som demokrater. 3.) EU-organisationen lider av problem, 
då den är både byråkratisk och brister i de demokratiska beslutsprocesserna. 4.) Väljarna ses som 
de riktiga demokraterna då det är de som genom att rösta eller inte röstar styr över politiken.  
     Med denna text har jag visat att det sker en reproduktion av de fyra diskurserna jag hävdade 
nyss i samhället. Ledarna befinner sig i en viss position i samhället, de förväntas utföra denna 
ledareroll och utför denna roll när de vidareframställer diskurserna som jag angav nyss. Med roll 
avser jag specifikt reproduktion av den mediaroll som medierna föreskrivits att uppfylla. 
Ledareartiklarna följer som det har framgått i min analys, 1994 års Pressutrednings direktiv. Det 
vill säga, ledarna är en viktig del i opinionsbildningsprocesserna. Detta åskådliggörs speciellt med 
en stor tydlighet när ledarna företräder demokratin och kritiserar när den inte fungerar. 



 33

Referenser 

 

Tryckta källor 
 

Blomgren, Magnus & Bergman, Torbjörn (red), EU och Sverige – ett sammanlänkat statskick (Liber 
Malmö 2005) 
 
Fairclough, Norman, Discourse and social change, (Polity press Cambridge 2004) 
 
Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier – En bok om press, radio & TV,  (Bonnier 
Stockholm) 2002  
 
Kymlicka, Will, Modern politisk filosofi – En introduktion (Nya Doxa Nora 1999) 
 
Philips, Louis & Winther Jørgensen, Marianne, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur 
Lund 2000) 

 
Sannerstedt, Anders & Jerneck, Magnus (red), Den moderna demokratins problem, (Studentlitteratur 
Lund 1994) 

Tidningsartiklar 
 
Aftonbladet, Fiasko, 20040614 (Aftonbladet Nya Medier AB Stockholm 2004).  
 
Dagens Nyheter, Rösta eller inte rösta 20040614 & Det europeiska missnöjets grunder 20040619 (Dagens 
Nyheter AB Stockholm AB 2004).  
 
Expressen, Det ratade Europa 20040614 & Låt oss slippa folkomrösta 20040616 (AB Kvällstidningen 
Expressen Stockholm 2004).  
 
Folkbladet, Väljarna kan aldrig ha fel 20040616 (Nya Folkbladet i Östergötland AB Norrköping 
2004). 
 
Norrköpings Tidningar, Ett nederlag för EU:s demokrati 20040615 & Svagt ledarskap äventyrar EU 
20040616 (Norrköpings tidningar AB Norrköping 2004).  
 



 34

Svensk Dagbladet, Alltför rättrådig valrörelse 20040614 & Torka tårarna och sätt segel 20040615 
(Svenska Dagbladet AB Stockholm 2004).  
 
 

Internet 
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx, 20060503, 13:54 
 
www.aftonbladet.se, 20060425, 14:36 
 
www.dn.se, 20060425, 14:55 
 
www.expressen.se, 20060425, 15:12 
 
www.folkbladet.se, 20060314, 20:23 
 
www.nt.se, 20060314, 20:05 & 20:07 
 
www.mediearkivet.se, 20060314, 17:37 & 18:14   
 
www.presstext.se, 20060314, 15:38 & 16:29 
 
www.svd.se, 20060425, 15:26 
 
 
 
 
 

http://www.riksdagen.se/templat+es/R_PageExtended____6055.aspx
http://www.aftonbladet.se/
http://www.dn.se/
http://www.expressen.se/
http://www.folkbladet.se/
http://www.nt.se/
http://www.mediearkivet.se/
http://www.presstext.se/
http://www.svd.se/

	Författare: Johan Petersson 
	Handledare: Magnus Nilsson 
	LiU-ISV/SKA-PR--06/31--SE 
	Språk 
	Rapporttyp 
	ISSN 
	Titel  
	Demokrati vid 37,9 % valdeltagande? – En Kritisk diskursanalys av 

	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 
	Inledning 
	Syfte och frågeställningar 
	Empiriskt material och avgränsningar 
	Tidning      Politisk emfas  Ägare 
	Tidning  Utgivna          Morgon/dags/kvällstidning    Målgrupp 

	Massmediers förhållande till samhälle, opinionsbildning och demokrati 

	Teori och metod 
	 
	De teoretiska källorna till Kritisk diskursanalys   
	 
	En koncis förklaring av Faircloughs teoribygge 
	Min användning av teori och metod samt analytiska begrepp i den Kritiska diskursanalysen 


	Analys 
	Diskurserna om demokratin 
	Diskursen om demokratin 
	 
	Diskursen om den bristande demokratin 

	Diskurserna om EU 
	Diskursen om det byråkratiska EU 
	Diskursen om folkets förakt för politikerna samt det politiska systemet 

	 
	Diskurserna om väljarna  
	Diskursen om den ansvarsfulla medborgaren 
	Diskursen om att väljarna aldrig har fel och alltid har makten 
	Diskursen om den självständiga väljaren 


	Avslutande diskussion 
	 Referenser 
	Tryckta källor 
	Tidningsartiklar 
	Internet 




