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Abstract 

Media and politics have a very close and tight relationship to one another. They 

share a mutual dependence and are therefore linked in a way which is hard to find 

anywhere else. The biggest focus for the political coverage deals with national 

politics. Newspapers in different countries covers almost the entire world but it is 

still, without question, the political home field were the bond between politicians 

and media can mostly be found. 

But what happened when the national coverage is interrupted by international, 

when international politics becomes national? This will be the focus for this 

thesis. What happens to the discourse regarding the Swedish prime minister when 

Sweden was put in the decision making seat of the European Union? Is it possible 

to find any differences in regarding the discourse between the prime minister as 

leader of the European Union council presidency and national political situations?  

The two situations are different in a lot of ways, perhaps first and foremost 

who the prime minister represents. During six months is it not only the Swedish 

population that requires attention. The research showed little difference between 

the discourses, despite a difference in work load, which was a result that was not 

really expected.  
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1 Introduktion 

Det är ett tungt ansvar att vara statsminister. Sveriges befolknings framtid ligger 

mer eller mindre i dennes händer. Valen som görs påverkar inte bara den egna 

personen utan även en hel nation. Alla kan göra misstag och missbedömningar 

men det är få befattningar där konsekvenserna kan bli så allvarliga och påverka så 

många som vid statsministerns agerande. Att sedan lägga på ytterligare ansvar i 

form av ansvarig för den Europeiska Unionens (EU) agerande under sex månader 

hade nog fått de flesta att tänka efter både en och två gånger innan uppdraget 

accepterats.  

Men det är just det som sker vid det roterande ordförandeskapet i EU. Ett 

internationellt ansvar läggs på det redan nationella och plötsligt är det inte bara 

det egna landet som förväntar sig resultat utan alla medlemsländer i EU. 

Medlemsländernas förväntningar läggs på hög tillsammans med de redan 

nationella, att göra bra ifrån sig och visa sig ansvarstagande ur ett internationellt 

perspektiv.   

Att ta över det roterande ordförandeskapet i EU innebär att nya uppgifter 

hamnar på agendan, en agenda som redan är fullspäckad men där det nationella 

arbetet under en tid hamnar lite åt sidan. Naturligtvis kan inte det nationella 

arbetet totalt försummas men klart är i alla fall att det internationella dominerar 

under den förhållandevis korta perioden som ordförande.  

Att vara ordförande innebär möjligheter för statsministern, möjligheten att 

visa sig duglig inte bara vid nationellt arbete utan nu även internationellt. Innan 

och under Sveriges andra ordförandeskap lades medvetet mycket resurser på 

mediehanteringen. Det fanns en tydlig strategi från regeringens sida att lyckas nå 

ut till medier, både nationellt och internationellt (Rosén Sundström 2010:311). 

Just media har en given plats vid rapporteringen kring politik. Det framställs 

av forskare som att det mellan media och politiker finns ett ömsesidigt 

beroendeförhållande. Det innebär lite förenklat att politikerna är beroende av 

medierna för att nå ut med sitt politiska budskap och medierna i sin tur är 

beroende av politikernas budskap för att kunna rapportera och attrahera läsare 

(Strömbäck 2004:13f). 

Men hur skiljer sig medierapporteringen åt vid internationellt arbete kontra 

nationellt? Hur påverkas svenska mediernas bild av statsministern i jämförelse 

med nationellt arbete? Detta kommer vara utgångspunkten för denna uppsats. Går 

det överhuvudtaget att se någon skillnad i diskurser gällande internationellt och 

nationellt arbete? Hypotesen är att det är möjligt, men i vilken utsträckning och 

vilket håll det i så fall rör sig åt återstår att se. 
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1.1 Problemformulering och motivering 

Fokus för denna uppsats kommer att var svenska mediers diskurs kring 

statsministern vid internationellt kontra nationellt arbete. Förhoppningen är att 

kunna utröna skillnader vilket hade bekräftat hypotesen för uppsatsen, nämligen 

att svenska mediers diskurs påverkas av vilken typ av arbete statsministern 

förhåller sig till.  

Problemformuleringen lyder som följer: 

 Påverkas svenska mediers diskurs kring statsminister vid internationellt 

arbete och i så fall hur? 

 

Problemformuleringen följs av två underfrågor utformade för att kunna ge 

svar på huvudfrågan. 

 Hur ser svenska mediers diskurs av statsministern ut vid nationellt arbete? 

 Hur ser svenska mediers diskurs av statsministern ut vid internationellt 

arbete? 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan två diskurser, dels den 

internationella diskursen och dels den nationella diskursen, för att kunna påvisa 

eventuella skillnader de två diskurserna emellan.  

Hypotesen är, återigen, att det kommer att gå att urskilja en förändring. 

Oavsett om hypotesen visar sig stämma eller inte kommer det i slutsatsen att göras 

försök till att förklara endera utfallet. Hypotesen bygger på att arbetsinsatsen vid 

internationellt arbete och nationellt arbete är så olika att diskursen borde reflektera 

skillnaden i arbetsinsats. Kanske är det så att svenska medier granskar 

statsministerns agerande extra hårt under internationellt arbete då det ligger 

prestige i att uppfattas väl internationellt? Eller spelar det internationella arbetet 

ingen roll alls då statsministern främst ska värna om Sverige och den nationella 

politiken? 

Påpekas bör att det finns olika typer av internationellt arbete och att 

ordförandeskapet bara är ett av många. Inom statsministerämbetet ingår en viss 

mängd internationellt arbete men ordförandeskapet är i sig unikt gällande 

omfattningen av internationellt arbete.  

Det bakomliggande intresset med att undersöka hur internationellt arbete 

representeras i media har att göra med politikens internationalisering och 

medialisering. Vid jämförelser statsministrar emellan har det internationella 

arbetet ökat tydligt. När Tage Erlander tog över statsministerposten 1946 skulle 

det dröja 4 år innan han åkte på offentligt uppdrag utanför Norden. Detta kan ses i 

kontrast till Ingvar Carlsson som efter egna beräkningar drog slutsatsen att en 

tredjedel av tiden som statsminister gick till internationella uppdrag (Ruin 

2002:18). 

Det är inte så att jag betvivlar att politiken blir mer internationaliserad utan det 

intressanta ligger i att se om svenska medier, som ju till största del läses av 

svenska väljare, påverkas av internationellt arbete. Det ömsesidiga beroendet 

borde tyda på en sådan tendens men det står samtidigt i kontrast till att medierna 
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främst vill locka läsare vilket i det relativt EU-skeptiska land Sverige faktiskt är 

kan verka motsägelsefullt.  
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2 Metod och material  

2.1 Diskursanalys 

Metoden som kommer att användas i denna uppsats är diskursanalys. Valet föll på 

diskursanalys för att försöka påvisa hur diskursen kring statsministern förändras 

under perioden som ordförande för det europeiska rådet och ministerrådet i 

jämförelse med det vanliga nationella arbetet. Med diskurs menas i uppsatsen ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000:7). 

Diskursbegreppet har dock flertalet förklaringar och kan vara en aktiv del av 

de mest skilda undersökningar. Oavsett förklaring är det övergripande syftet med 

diskursanalys att i samhället påvisa förekomna maktförhållanden. En annan 

mycket viktig del när det kommer till diskursanalys är övertygelsen om språkets 

betydelse. Språket anses ha stark påverkan på hur verkligheten uppfattas och är på 

så sätt med och formar verkligheten. Den diskursanalytiska utmaningen ligger i att 

påvisa de redan nämnda dolda maktstrukturerna som styr det mänskliga agerandet 

(Esaiasson m fl. 2007:329; Bergström & Boréus 2005:305f). 

Inom samhällsvetenskapen kan diskursanalys ses som inte bara en metod utan 

även teori. Med ett klarare fokus på maktstrukturer och identifiering av dessa 

innebär det att betydelsen av aktörer dras ner. Till skillnad från andra lingvistiska 

undersökningsmetoder skiljer sig diskursanalysen sig åt genom att inkludera en 

kontext (Bergström & Boréus 2005:306). 

Som redan nämnts kan diskursbegreppet ha flera olika förklaringar, begreppet 

är brett och kan ges olika betydelse beroende på vad som läggs in i begreppet. 

Begreppet kan framför allt ges antingen en snäv eller en vid betydelse. En snäv 

betydelse av diskursbegreppet förekommer i huvudsak i lingvistiska sammanhang 

och innebär att den undersökta texten inte sätts in i en kontext utan står fristående. 

En vidare betydelse av diskursbegreppet inkluderar även en social praktik i vilken 

texten finns återgiven (Bergström & Boréus 2005:307). I denna uppsats kommer 

en vidare betydelse av diskursbegreppet användas i form av kritisk diskursanalys 

men mer om det längre fram.  

Norman Fairclough, framstående forskare inom diskursanalys, har identifierat 

tre olika diskursbegrepp. Det första är diskurs som text, vilket kan inkluderas i 

den snäva betydelsen. Det andra diskursbegreppet är diskursiv praktik och fokus 

ligger på konsumtion, distribution och produktion av text. Det tredje begreppet är 

social praktik och innebär att den diskursiva praktiken och texten sätts i relation 

till något större som ligger utanför dess interna förhållande. Med ett synsätt som 
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detta är det valet av dimensioner i undersökningen som bestämmer hur mycket 

diskursen ska inkludera (Bergström & Boréus 2005:308). 

I en diskursanalys ges språket som sagt en framstående betydelse. Språket 

anses inte vara neutralt utan påverkar aktivt hur identiteter och samhällsfenomen 

konstitueras. Grundtanken är att språket påverkar synen på världen och hur den 

uppfattas. Detta har speciellt betonats gällande politik. Politik med dess många 

olika värdeladdade begrepp tolkas olika beroende på hur det beskrivs. Språket 

anses ge mening till och producera politiska termer och fenomen. I relation till 

detta innebär språket som konstituerande att politik inte är föränderligt utan något 

som kan ändra form och innebörd (Bergström & Boréus 2005:326f). 

Vid återskapande av identiteter används många gånger diskursanalys. Ur ett 

diskursivt perspektiv är sociala identiteter inte oföränderliga utan kan omformas 

genom att diskursen kring identiteten ändras (Bergström & Boréus 2005:327f).  

Den allmänna diskursteorin ser subjektet som något som inte kan representera 

sig själv utan representeras enbart via diskurser. Identiteter är inte förevigt 

fastetsade utan då de är uppbyggda av diskurser kan de förändras. Då diskurser 

kan förändras kan även identiteter gör likadant. Det samma gäller för subjektets 

identitet, den kan ha flera identiteter beroende på vilka diskurser som ingår. Det 

sägs även att subjektet är ”överdeterminerat” vilket innebär att bara för att en 

situation är bestämd innebär det inte att identifiering av subjektet också är det, 

identifieringen kan vara olika i samma situation (Winther Jorgensen & Phillips 

2000:51). 

2.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys anses skilja sig från de övriga förgreningarna inom 

diskursanalys och den betecknas som en egen inriktning. Skillnaden mellan kritisk 

diskursanalys och de andra inriktningarna är att den huvudsakliga poängen för 

kritisk diskursanalys är de sociala strukturerna och diskurserna, och hur 

relationerna ser ut däremellan. Ett annat karaktärsdrag för kritisk diskursanalys är 

att analysen inte bara fokuseras på analysverktyg utan innehåller även allt som 

oftast flera olika verktyg för analysen. Inom kritisk diskursanalys finns ett tydligt 

lingvistiskt tänkande och det är inte ovanligt att lingvistiska analyser inkorporeras 

i diskursanalysen (Bergström & Boréus 2005:321ff). 

Inom kritisk diskursanalys är inte samhällen oföränderliga utan snarare 

tvärtom (Bergström & Boréus 2005:325). Det är även inom kritisk diskursanalys 

inga problem att hänvisa till och använda andra inriktningar när det kommer till 

att undersöka den konstituerande identiteten. Genom att vidga vyerna och inte 

bara använd en enda inriktning går det lättare att fånga hur banden ser ut mellan 

attityder och handlingar av både individer och grupper (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:139). 

Kritisk diskursanalys poängterar relationen mellan hur den kulturella och 

sociala utvecklingen ter sig och hur denna sammanfaller med en diskursiv praktik. 

Det är bland annat i den diskursiva praktiken som den sociala världen konstitueras 
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och genom att detta sker skapas de sociala relationer och identiteter som obemärkt 

kan gå förbi de flesta men som trots allt finns där och påverkar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:67). 

Som redan nämnts skiljer sig kritisk diskursanalys åt genom att poängtera ett 

tydligt maktperspektiv. De diskurser som skapas gör mer än att bara påverka utan 

konstituerar även skillnader i maktförhållandet, skillnader som inte är önskvärda 

och som ses som ”ideologiska effekter”, och genom detta sätt att se på saken har 

inriktningen fått namnet kritisk diskursanalys. Genom att konstant sträva efter att 

belysa detta obalanserade maktförhållande är syftet med analysen att förändra i 

motsatt riktning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69). 

Inom kritisk diskursanalys ges diskursen framför allt tre funktioner. Dessa 

funktioner ska inte ses frånkopplade från varandra men för att kunna genomföra 

en välutförd analys hjälper dessa funktioner till avsevärt. De tre funktionerna 

inom kritisk diskursanalys är ideationell, relationell och identitets skapande. Att 

diskursen är ideationell innebär kortfattat att den har en dimension av innehållslig 

karaktär, relationell innebär vidare att det inom diskursen etableras relationer 

mellan subjektspositioner eller grupper inom diskursen, och diskursen är till sist 

även identitetskonstruerande (Bergström & Boréus 2005:322). 

I förhållande till ovan nämnda tre funktioner framhålls det även att kritisk 

diskursanalys kan ses som tredimensionell. De tre dimensionerna för diskursen är 

diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. Att analysera diskursen som 

text innebär ett tydligt lingvistiskt tillvägagångssätt. Främsta fokus ligger i hur 

texterna har strukturerats upp sett ur en grammatisk synvinkel. Den diskursiva 

praktiken fokuserar till skillnad från diskurs som text på hur texterna faktiskt 

konsumeras, distribueras och produceras. Slutligen i den tredimensionella synen 

på diskurs innebär den sociala praktiken att diskursbegreppet utökas till att även 

innefatta relationen till ytterligare diskurser men även hur diskursen kan kopplas 

till andra områden som inte är diskursiva (Ibid.). 

Inom diskursanalys som helhet men även specifikt inom kritisk diskursanalys 

betonas ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjor är ett tillvägagångssätt för att utröna 

hur ett begrepp får betydelse genom systematiska distinktioner. Det finns både 

positiva och negativa distinktioner och det kan finnas kopplingar mellan vissa 

men inte mellan andra. Genom att skapa dessa associationskedjor där distinktioner 

sammanflätas bildas det en diskurs där ett specifikt tecken eller föreställning får 

en alldeles central roll. Med tecken menas ett ihopkopplande av innehåll och 

uttryck (Bergström & Boréus 2005:315ff). 

2.3 Material och urval 

Tanken med undersökningen är att återge den allmänna diskurs som fås genom 

läsande av svenska tidningar. Valet av tidningar skedde därmed mellan de största 

svenska morgon- och kvällstidningar för att ge undersökningen bredd. Syftet är att 

ge en enhetlig diskurs och därför är bredd och variation nyckelbegrepp i valet av 

tidningar men även i valet av artiklar. Valet föll på sammanlagt tre tidningar, 
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nämligen Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och Aftonbladet (AB). 

Dessa tre tidningar representerar de två största morgon- respektive den största 

kvällstidningen som finns i Sverige. De når ett stort antal läsare varje dag och 

representerar olika ideologiska inriktningar. Aftonbladet har en socialistisk 

inriktning, DN en liberal och SvD har en något mer konservativ inriktning. 

Ordförandeskapet är en väl avgränsad tidsperiod och för att diskurserna ska 

kunna jämföras på ett jämbördigt sätt har även diskursen under nationellt arbetet 

avgränsats med ett halvår. Halvåret som valdes var perioden 1 januari till 31 juni 

2008. Anledningen till detta var att diskursen inte skulle påverkas av 

ordförandeskapet och perioden ligger mitt i mandatperioden och påverkas då inte 

heller av ett nationellt val. Valet till Europaparlamentet genomfördes den 7 juni 

2009 men detta bedöms inte ha påverkat materialet då valkampanjen inte riktigt 

kommit igång i media. En potentiell negativ konsekvens med att välja just denna 

tidsperiod är Reinfeldts relativt korta tid som statsminister. Reinfeldt hade inte ens 

varit statsminister i två år vid denna tidpunkt men vid val av tidsperiod blev det 

sekundärt i förhållande till de andra aspekterna.  

Själva urvalet av artiklar som finns med i undersökningen har alltså 

publicerats någon gång mellan den 1 januari-31 juni 2008 och 1 juli-31 december 

2009. Alla artiklar som har kunnat svara på problemformulering har lästs igenom 

och utifrån dessa har ett urval gjorts. Urvalet som gjorts representerar diskursen i 

form av referenser. Det var alltså inte bara de artiklar som refereras i arbetet som 

aktivt bidragit till diskursen utan vissa artiklar valdes ut för att statuera exempel. 

Artiklar vars innehåll har visat sig vara avvikande från diskursen och enbart varit 

enstaka har inte tagits med då de helt enkelt inte har kunnat backas upp av andra 

artiklar. Under de två perioderna har det inte gjorts någon skillnad på vilken typ 

av innehåll som gått att finna i artiklarna. Under ordförandeskapsperioden har 

även nationella nyheter tagits med. Poängen är att förhoppningsvis kunna påvisa 

att det internationella arbetet påverkar det nationella och därför har nationella 

artiklar under ordförandeskapet inte tagits bort från undersökningen. Det samma 

gäller givetvis vise versa. Har det under den första undersökningsperioden 

förekommit artiklar som behandlat det kommande ordförandeskapet har dessa inte 

förkastats. Dock är det svårt att veta i vilken utsträckning de påverkat 

undersökningen, det är absolut inte säkert att de refereras bara för att de är med i 

den första grundliga undersökningen.   

Vid genomläsning av materialet visade det sig att tidningarna inte skilde sig åt 

på ett sådant sätt att det var nödvändigt att analysera dem var för sig, vilket 

innebär att de kommer att analyseras som en enhet och inte som fyra olika. Detta 

gäller båda tidsperioderna. 

Genom att valet av artiklar representerar typiska fall har därmed en 

generalisering av hela materialet varit möjlig, något som dock innebär det vissa 

för- och nackdelar. Nackdelen med att inte ta med artiklar som eventuellt hade 

väckt mer uppmärksamhet genom sin positionering är att konflikter inte kommer 

med i undersökningen. Politik består till stor del av konflikter så att begränsa 

konflikternas utrymme kan dels resultera i en ej komplett undersökning och dels i 

en undersökning som blir ganska tråkig. Fördelen med att generalisera materialet 

är att ett stort antal artiklar kan inkluderas och risken för att enbart den mest 
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högljudda positionen kommer med minskar. Genom att enbart fokusera på 

material som väcker uppmärksamhet missas poängen med att en diskurs 

vidbehålls genom att den konstant upprepas (Neumann 2003:47f). Beslutet föll 

trots detta på att generalisera material men dock med konsekvenserna av beslutet i 

åtanke. 

Artiklarna i undersökning har hittats antingen genom tidningarnas egna 

hemsidor eller genom Mediearkivet som finns att tillgå via Lunds universitet. 

Debattartiklar har inte tagits med i materialet med anledningen att de inte 

nödvändigtvis presenterar tidningarnas egna åsikter. Det hade utan tvekan varit 

intressant att undersöka även dessa debattinlägg men det får i så fall bli en annan 

undersökning. Insändare och artiklar som står under ”Signerat” har inte heller 

tagits med. Ledarna har dock tagits med för att få variation dels i typen av artiklar 

men även för att få med tidningars egen profilering.  

Då diskursanalys sätter språket i ett större sammanhang kommer 

diskursanalysen att sättas i ett större sammanhang genom de olika uppgifterna 

statsministern har att rätta sig efter. I EU-sammanhang finns inga direkta regler 

för hur statsministern ska bete sig som regeringschef för ordförandelandet men det 

finns dock väl förankrade förväntningar på hur ordförandelandet ska bete sig. 

Dessa kommer att ingå i det större sammanhanget vid analysen av statsministern i 

internationellt arbete. Det samma gäller för den nationella diskursen, där 

statsministerns nationellt vardagliga arbete betonas. I analysen kommer även 

ledarskapsteori att betonas. Genom att även se ledarskapsteori som en dela v den 

sociala praktiken är förhoppningen att analysen ska utvidgas och konkretiseras.  

Hela halvåret då Sverige var ordförande har använts. Tanken från början var 

att enbart analysera de slutgiltiga omdömena med det föll eftersom Reinfeldt 

fortfarande är statsminister och inga slutgiltiga omdömen har gjorts om honom 

som statsminister. I samband med och efter det nationella valet 2010 redovisades 

visserligen omdömen av mandatperioden 2006-2010 men då ordförandeskapet 

ingår i dessa hade det för denna uppsats blivit kaka på kaka. Sverige har varit 

ordförande en gång innan, nämligen första halvåret 2001 med Göran Persson som 

statsminister. Anledningen till att det första ordförandeskapet inte finns med i 

analysen är för att komma bort från den personliga ledarstilen vid undersökandet 

av det internationellt arbete. Alla politiska ledare har olika ledarstil och för att 

komma bort från ledarstilen som variabel har fokus enbart varit på en och samma 

statsminister. Valet föll på Fredrik Reinfeldt då han fortfarande är statsminister 

och fortfarande kan påverkas och är beroende av media.  

Sökord vid valet av artiklar var: Fredrik Reinfeldt, ordförandeskap och EU.  
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3 Bakgrund 

Som redan nämnts skiljer sig kritisk diskursanalys genom att poängtera vikten av 

att i själva analysen inkorporera den sociala praktiken, vilket kommer vara fokus 

för detta kapital. Diskursanalys förutsätter också kulturell kompetens, alltså att ha 

”en tillräcklig generell kunskap om det område man ger sig in på” (Neumann 

2003:47). Förhoppningsvis kommer detta kapitel att kunna hjälpa till med det.  

Då det internationella arbetet kommer att karaktäriseras utav ordförandeskapet 

2009 kommer förväntningarna på ett ordförandeskap att avhandlas. Det finns inga 

konkreta bestämmelser för hur ett ordförandeskap ska agera men det finns ett 

antal förväntningar på agerandet istället. Ur nationell synvinkel är 

arbetsuppgifterna klarare strukturerade och variationen står istället att finnas i 

ledarstilen, vilket även det kommer att avhandlas i detta kapitel. Slutligen kommer 

förhållandet mellan media och politik att avhandlas.  

3.1 Statsministerns uppgifter nationellt 

Statsministern ses som chefen för regeringen och Regeringskansliet då det är hos 

statsministern makten att tillsätta och entlediga statsråd återfinns (Bäck & Larsson 

2006:182).  

Tommy Möller nämner i sin bok ”Politiskt ledarskap” elva faktorer som 

påverkar det politiska handlingsutrymmet. Dessa är konstitutionellt ramverk, 

partiorganisationer, politisk kultur, ideologiska ramar, ekonomi, medier, 

opinionen, historiskt arv, utrikespolitiska händelser, ytterligare aktörers agerande 

och förtroende. Faktorerna behöver nödvändigtvis inte förekomma en och en utan 

ju fler faktorer som sammanfaller desto mindre blir handlingsutrymmet. Till stor 

del räknas även dessa faktorer in i den internationell handlingsutrymmet (Möller 

2009:103ff). 

Att vara statsminister tar oerhört mycket tid i anspråk men all tid spenderas 

trots allt inte i Sverige. Det internationella arbetet ökar hela tiden vilket syns i 

jämförelser statsministrar emellan. Men på det nationella planet är det framför allt 

regeringens arbete och Regeringskansliet som ska dirigeras. De politiska 

riktlinjerna ska dras fram och försvaras gentemot oppositionen. På statsministern 

som högsta ansvarig faller även uppgiften att representera regeringen i riksdagen. 

Det massmediala går heller inte av för hackor, utan statsministern måste mer eller 

mindre konstant var beredd att svara på medias frågor och möta dess krav. 

Statsministern är även partiledare, ett jobb som inte får försummas. Till 

statsministerjobbet ingår också mycket resande runt om i landet i form av 

representationsuppdrag och dylikt (Ruin 2002:17f). 
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Det finns flera olika aspekter som kan påverka ett ordförandeskap, bland annat 

den inrikespolitiska situationen. Borgarfred innebär att riksdagen mer eller mindre 

ställer sig bakom regeringens agerande som ordförande och den agenda som 

regeringen tagit fram. Det handlar i grunden om att visa lojalitet gentemot 

regeringen och dess förmåga att sköta internationella åtaganden (Johansson, 

Langdal & Sydow 2010:224). Borgarfreden är något som regeringen aktivt 

eftersöker. Då det i Sverige finns en tradition av att vid internationella åtaganden 

enas kring konsensusbeslut anses borgarfreden vara helt i linje med den svenska 

traditionen av samförstånd. Detta har i många fall ansetts vara typiskt för Sverige, 

men många länder som innehar ordförandeskapet samarbetar regering och 

opposition för att kunna uppvisa ett enigt agerande (Hegeland & Johansson 

2001:171f). 

Att eftersträva samförstånd under ett ordförandeskap har både för- och 

nackdelar. Fördelen är att nationella konflikter undviks och det internationella 

arbetet prioriteras under denna förhållandevis korta period. Samtidigt kan ett 

ordförandeskap utan ifrågasättande från oppositionen tolkas som brister i det 

förhoppningsvis ständigt pågående demokratiska arbetet. Ett alltför ingående 

samarbete mellan de politiska topparna kan urholka den inrikespolitiska debatten 

och resultera i mindre transparens (Hegeland & Johansson 2001:179). 

 

3.2 Statsministerns uppgifter vid internationellt 

arbete 

Att vara ordförandeland innebär att ta över det huvudsakliga arbetet för 

ministerrådet och för Europeiska rådet. Det Europeiska rådet är de nationella 

regeringschefernas arena där de träffas för att tillsammans utveckla och dra 

riktlinjerna för det fortsatta EU-samarbetet och därmed föra det vidare i den 

riktning de tillsammans anser vara den bästa. Rådet har återkommande 

sammanträden, normalt två gånger per ordförandeskapsperiod och sker i regi av 

respektive ordförandeland (Tallberg 2001:12f). 

Ministerrådet i sin tur består av berörda ministrar från de individuella 

medlemsländerna beroende på vilken fråga som behandlas. Olika politiska 

områden innefattar olika ministrar och besluten som fattas är bindande. Under 

ministerrådet finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper innefattande bland 

annat experter, diplomater och tjänstemän, vars uppgift är att förbereda och ge 

underlag till det vidare beslutsfattandet. Som ordförande gäller det att leda arbetet 

i alla instanser, från arbetsgruppernas arbete hela vägen till det slutliga 

beslutsfattandet i det faktiska rådet (Tallberg 2001:12f). 

Arbetet som ordförande är allomfattande och inkluderar som tidigare nämnts 

att leda arbetet på flera politiska nivåer. Uppgiften att vara ordförande innebär i 

grova drag framför allt fyra uppdrag. Dessa uppdrag är bara till viss del formella 

och lagligt förankrade men de utgör ändå en väletablerad praxis. 
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 De administrativa uppgifterna har till viss del redan avhandlats men det är 

alltså ordförandelandet som planerar dagordningen och utarbetar det 

underlag som de övriga medlemsländerna tar del av. Det ska under de sex 

månaderna samordnas, förberedas, planläggas och sammankallas.  

 I ordförandeskapet ingår även att företräda rådet i samband med 

internationella åtaganden, exempelvis gentemot andra EU institutioner 

eller gentemot länder som inte ingår i EU gemenskapen.  

 I uppgiften finns även ett medlingsansvar då det är ordförandens uppgift 

att se till att förhandlingarna förs framåt genom konsensusbeslut och 

möjliggörande av beslutsfattande. Detta har blivit viktigare och viktigare i 

takt med att antalet medlemsländer har ökat och att beslut i främsta hand 

tas genom kvalificerad majoritet.  

 Som ordförande ingår även att formulera ett politiskt program som ska 

gälla under perioden. De andra medlemsländerna måste informeras om hur 

detta program ser ut så det inte råder några tveksamheter om vilka 

politiska prioriteringar som ordförandelandet väljer att föra fram (Tallberg 

2001:13ff). 

Sett ur ett historiskt perspektiv har ordförandeuppgifterna fallit på plats allt 

eftersom. Det fanns från början inga direktiv om vad som exakt förväntades av 

ordföranden och de ansvarsområden som vuxit fram har gjort så genom praxis och 

inte genom ett juridiskt fastställande. Genom att ha ett roterande ordförandeskap, 

något som beslutades redan i samband med fördraget om den Europeiska 

ekonomiska gemenskapen 1957, ges alla länder, oavsett storlek och resurser 

möjlighet att fatta ordförandeklubban och leda arbetet i unionen (Tallberg 

2001:14f). 

Även om det är de enskilda ministrarna som sköter arbetsinsatsen under de 

olika mötena, olika ministrar beroende på vilken fråga som auktualiseras, är det 

statsministern som står som ytterst ansvarig oberoende av resultat. Det är 

ordförandelandets regeringschef i form av ytterst ansvarig för ordförandelandet 

som är sista ansvarig för arbetet under ordförandeskapet (Ruin 2002:14f). 

Ordförandeskapet kan ses i anslutning till en allt större internationalisering av 

politiken. Det gäller att som regering nå ett nationellt stöd som inkluderar så 

många av de politiska partierna som möjligt för att landets internationella linje ska 

få tyngd och genomslag hos de internationella parterna (Johansson, Langdal & 

Sydow 2010:226). 

 

3.3 Politiskt ledarskap 

Det talas om att den politiska situationen håller på att bli mer och mer 

personifierad, alltså att större fokus sätts på de politiska ledarna. Termen politiskt 

ledarskap verkar relativt okomplicerad men för att verkligen få grepp om det 

politiska ledarskapet måste det sättas i en kontext (Möller 2009:7ff). 
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Politiskt ledarskap är normstyrt vilket innebär att normer, förväntningar och 

värderingar måste bejakas för att bibehålla trovärdigheten och därmed behålla 

makten. Hur dessa normer ser ut skiftar beroende på sammanhang och skiftar 

även beroende på hur den politiska miljön ser ut (Möller 2009:12f). Ett annat sätt 

att beskriva samma sak är genom det så kallade aktör-strukturproblemet. 

Problemet ligger i att de politiska ledarnas agerande måste falla inom vissa ramar 

och att de ramarna varierar beroende på sammanhang. I vissa sammanhang är 

möjligheten till agerande mindre än i andra vilket påverkar möjligheten till 

förändring. Men därmed inte sagt att dessa ramar inte kan ändras genom aktivt 

agerande från de politiska ledarnas sida (Möller 2009:21f). 

De två tidsperioderna som undersöks ingår i två klart olika strukturer. Den 

nationella strukturen är välkänd för alla, politiker som allmänhet, medan den 

internationella strukturen i form av ordförandeskapet inte alls är lika välkänd som 

den nationella, vilket följer ganska naturligt. Sverige har bara varit ordförande en 

gång innan så det fanns en begränsad erfarenhet att luta sig mot. Det är en speciell 

situation att vara ledare för den europeiska unionen och för små länder som 

Sverige, som dessutom har en EU-skeptisk befolkning, blir situationen betydligt 

viktigare att anpassa sig till.  

Politiskt ledarskap är knappast ett entydigt begrepp utan innehåller en mängd 

olika föreställningar beroende på vad som läggs in i själva begreppet. Politik 

handlar i grund och botten om makt, att vinna makt för att kunna genomföra de 

förändringar som anses nödvändiga för att främja samhället. Dock råder det 

skillnad i det politiska ledarskapet gällande att vinna makt och att sedan bibehålla 

den. Det är två olika utgångslägen som skapar två olika typer av politiskt 

ledarskap (Möller 2009:41). I denna uppsats är det enbart en ledare som 

undersöks, en ledare som vid båda undersökningsperioderna var vid makten och 

som dessutom under ordförandeskapet fick makten tilldelad sig. Exakt vilken typ 

av politiskt ledarskap som EU-ordförandeskapet ska ses som är oklart. Det är en 

uppgift som faller på alla medlemsländer i unionen och är en uppgift som inte kan 

väljas bort. Medlemsländerna ser naturligtvis uppgiften på olika sätt, länderna har 

helt enkelt olika mycket att vinna på ett väl genomfört ordförandeskap. Det brukar 

påpekas att de mindre länderna har mer att vinna än de större som med sin storlek 

redan har en framträdande roll i unionen och har därmed både mindre att vinna 

och att förlora (Bengtsson 2010:17). 

Naturligt faller det på ledarens lott att leda andra. Politiska ledare skiljer sig 

inte på den punkten men till skillnad från annat ledarskap har politiker en opinion 

att ta hänsyn till. Målet med hänsyn till opinionen är tvådelad, dels att avspegla 

den men samtidigt att leda den, vare sig det är att bibehålla den eller att försöka 

förändra. Oavsett vad som läggs i definitionen av politiskt ledarskap förekommer 

alltid kritik av ledarskap som inte håller det begreppsspecifika måttet (Möller 

2009:26f). 

Hur opinionen ser ut i de för uppsatsen valda perioderna skiljer sig åt. Sverige 

är ett relativt EU-skeptiskt land vilket naturligtvis påverkar opinionen. Ett relativt 

säkert tecken på detta är som tidigare nämnts regeringens val att aktivt jobba för 

att främja ett positivt samarbete med media. I det nationella arbetet är det 
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naturligtvis främst nationella frågor där opinionen är som tydligast. Vissa frågor 

är på tapeten ena veckan medan det kan vara helt andra frågor nästa vecka.  

Förutsättningsmässigt måste det för ledaren finns följare. Beroende på ledaren 

är även följarna olika. För en regeringschef är följarna inte bara befolkningen utan 

även regeringen, det egna partiet och dess aktivister men även tjänstemän, ur ett 

svenskt perspektiv framför allt Regeringskansliet. De olika typerna av följare har 

olika förväntningar på hur ledaren ska agera och ur ledarens synpunkt kan det 

vara nästintill omöjligt att möta alla dess förväntningar. I en allt mer medialiserad 

politisk miljö är det även svårt att medialt nå ut till alla (Möller 2009:30). 

Som nämndes tidigare finns det i Sverige en tradition av konsensusbeslut vid 

agerande på internationell nivå. Det är tradition att riksdagen står enad när det 

internationella samfundet kallar. I detta avseende blir borgarfreden tydligt 

framträdande, att oppositionen ställer sig bakom regeringens agerande och låter 

oenighet vänta tills ordförandeskapsperioden är över. Konsensusskapande är 

också viktigt i EU-sammanhang. Det faller på ordförandelandet att eftersträva 

konsensus vid beslutsfattande inom unionen. Om ett ordförandeland agerar efter 

det egna landets vinning kommer kritiken från övriga unionen inte att vänta på 

sig. Det gäller alltså att sätta det nationella agerandet i andra hand och fokusera på 

EU som helhet och vad som bäst gynnar unionen.  

Machiavellis numera klassiska bok ”Fursten” räknas som ett av de första och 

viktigaste verken gällande politiskt ledarskap. Denna bok har det sedan byggts 

vidare på och diskursen kring ledarskap har utvecklats efterhand. En annan viktig 

del i den politiska ledarskapsutvecklingen är elitteorierna. I dessa betonas eliterna 

som de styrande och maktkampen går enbart att finna mellan eliterna i samhället. 

Enda sättet att motverka att eliterna får för mycket makt är att sprida ut den i form 

av ”checks and balances” (Möller 2009:41ff). EU-ordförandeskapen bör ses i 

skuggan av detta, som ett försök att sprida ut makten i EU. EU är trots allt en 

mellanstatlig organisation där alla länder ska ha lika stor påverkansmöjlighet.  

Trots att EU-ordförandeskapet är en speciell form av politiskt ledarskap råder 

det dock ingen tvekan om att den ansvariga regeringen under ordförandeskapet 

hoppas att perioden vid EU:s ledarsäte ska påverka den inhemska opinionen. 

Förhoppningen är att ett väl genomfört ordförandeskap ska få positiva 

biverkningar i hemlandet.  

3.4 Politik och media 

Att just tidningsartiklar blev valet av material föll sig av dels ett personligt 

intresse men även för att media i allmänhet är den största informationskällan till 

politisk information, och tidningar i synnerhet har genom historien haft en 

obestridbar koppling till politik (Strömbäck 2004:32). 

     För att kunna nå ut till allmänheten är media det självklara valet. Dock finns 

det ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan media och politik där båda drar 

nytta av varandra för att lyckas med respektive uppgift. Med tanke på att antalet 

sätt att ta del av medier ökar har det även lett till en intensifiering av politikernas 
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mediesituation. En intensifiering dels i att kunna leverera ett svar men även att 

svaret får respons från mottagarna. Politiska ledare kan när som helst bli 

tillfrågade om i princip vad som helst och då gäller det att kunna leverera ett bra 

och trovärdigt svar (Möller 2009:191; Bäck & Larsson 2006:58; Strömbäck 

2004:13f). 

En undersökning gjord 2002 visar att nästintill 80 procent av de tillfrågade 

svarade att det är just medierna som är den viktigaste källan till information och 

kunskap om politik och dess frågeställningar (Strömbäck 2004:25). 

När media rapporterar om politik och samhällsfrågor i stort är dess viktigaste 

funktion att sålla så att det som är viktigt och relevant att rapportera om kommer 

med. Medierna fungerar som en ”gatekeeper” där ansvaret ligger gentemot 

offentligheten att rapportera om det relevanta ur ett informationshav utan botten 

(Strömbäck 2004:29). Det finns olika typer av media och den som flest 

medborgare uppger att de får politisk information ifrån är tv. Dock har det visat 

sig att medier i form av tidningar har en större effekt. Detta kan bero på att 

tidningar med dess skrivna språk innebär ett större bearbetande från mottagarens 

sida. Den större ansträngningen det innebär att ta del av textbaserade medier leder 

till att innehållet i högre grad koms ihåg (Strömbäck 2004:32). 

Det talas om en personifiering inom politiken, att det inte bara är det offentliga 

som granskas utan även det privata, och att detta är något politiker mer eller 

mindre måste finna sig i. Detta sätter oundvikligen press på de politiska ledarna 

och resulterar i att enbart de med förmågan att kunna hantera denna press som 

personifiering innebär stannar kvar i det offentliga. Det gäller i grund och botten 

för de politiska ledarna att nå ut till väljarna och genom framträdande i media 

lyckas förmedla sitt budskap (Möller 2009:192f). 

Den ökade medialiseringen av politiska ledare behöver inte nödvändigtvis 

vara av ondo. Sveriges förra statsminister Göran Persson har uttryckt att det blev 

lättare att få gehör för sina politiska budskap när han genom media blev 

populärare som person och inte enbart blev sedd som politiker (Möller 2009:194). 

Vad den ökade medialiseringen har för effekter råder det delade meningar om. 

Dels kan det uppfattas som bra då politiken når en bredare massa, samtidigt som 

det hävdas att fokus på sakfrågorna försvinner vilket i längden kan komma att 

skada grunden för demokratin. Oavsett ståndpunkt handlar det för politiska ledare 

att vinna röster och då gäller det att fungera väl i media (Möller 2009:195). 
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4 Analys 

I detta avsnitt kommer själva analysen av diskurserna. Först analyseras den 

nationella diskursen och därefter den internationella. Som tidigare nämnts har ett 

antal artiklar lästs igenom och av dessa har en kritisk diskursanalys genomförts. 

Genom att identifiera dels den nationella diskursen och dels den internationella 

diskursen kommer en jämförelse att bli möjlig. De är inte bara de artiklar som 

refereras som finns med i analysen utan vissa artiklar och citat har valts ut för att 

statuera exempel.  

Poängteras bör återigen, att analysen har genomförts på ett generaliserbart sätt. 

Materialet har alltså generaliserats till att gälla de aspekter som varit främst 

förekommande. Genom det aktiva valet av att inte ta med de artiklar som sticker 

ut allra mest och som bara varit enstaka till antalet har en generalisering varit 

möjlig. Det finns både för- och nackdelar med att göra på detta sätt, men 

fördelarna har setts som överhängande speciellt med tanke på tidsperiodernas 

längd och antalet artiklar som producerats under de två undersökningsperioderna.  

4.1 Nationell diskurs 

Perioden för den nationella diskursen var 1 januari-31 juni 2008. De följande 5 

avsnitten kommer att behandla den nationella diskursen kring statsministern och 

det sjätte en sammanfattning av diskursen.  

Vid genomläsning av artiklarna har ingen skillnad gjorts beroende på vad de 

handlat om. Det förekom artiklar som behandlade det stundande ordförandeskapet 

men dessa har trots allt valts att tas med då det är diskursen som helhet som ska 

undersökas. 

För att förstå vad politiskt ledarskap måste begreppet sättas i en kontext, i 

detta fall den nationella kontexten.  

4.1.1 Statsministern som person 

Politiken håller på att bli alltmer personifierad och detta i kombination med en 

ökad medialisering skapar en situation där statsministerns personlighet blir allt 

viktigare. Hur han framställs oberoende av sammanhang är viktigt för den person 

statsministern vill framträda som.   
 

Med myndig röst förklarade Fredrik Reinfeldt att regeringen någon gång under 

året kommer att lägga en proposition i ärendet. (SvD 17/1 Nerverna på 

helspänn). 
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Att använda en myndig röst tyder på dels ett ansvarstagande men även på att det 

faktiskt är statsministern som bestämmer. Det får en auktoritär känsla som betonar 

statsministerns kunnande och maktinnehav.  

 
Statsministerns besked idag minskar utrymmet för en kompromiss i sakfrågan. 

[…] – Frågan är mer att lära sig acceptera att man inte hamnar på samma 

ståndpunkt, och visa respekt för det. (SvD 21/1 Jag kompromissar inte). 

 

Det bör i detta refererat även framhållas att statsministerns ledarstil genom att 

helt gå emot en av sina kollegor i alliansen inte går att se i enlighet med en 

sammanhållen regering. Agerandet framställs återigen som auktoritärt då det är 

andra som ska anpassa sig och inte statsministern.  
 

Uttalandet möts med irritation av statsminister Fredrik Reinfeldt. (AB 23/6 MUF-bas 

hotar att lämna partiet).  

 

Att framställas som irriterad är knappast något positivt eller något som 

eftersträvas. Detta visar på att statsministern granskas i alla situationer och måste 

hålla masken utåt sett.  

4.1.2 Statsministern som ledare 

Det säger sig själv att politiskt ledarskap innebär att vara just en ledare. Det finns 

olika grupper som ska ledas, dels befolkningen men även den egna staben, partiet, 

regeringen, Regeringskansliet osv. Med tanke på att dessa grupper är väldigt olika 

varandra kan det leda till ett olikt handlande från statsministerns sida. En bra 

ledare är dessutom lyhörd gentemot opinionen och gruppers agerande. En 

statsminister som inte har en förankring i den samhälliga opinionen kommer 

snabbt att bli utbytt, vilket går emot principen om att politiskt ledarskap handlar 

om att vinna eller bibehålla makten.  
 

Ett parti som inte är i ständig utveckling kommer att tappa kontakten med 

förändringen i Sverige och omvärlden. Därför måste vi alltid förändras, säger 

han. (DN 2/2 Nya moderaterna ska förnyas). 

 

Genom att poängtera förändring framställs inte bara statsministern som 

ansvarstagande men även som välförankrad i föreställningen om att ett parti måste 

utvecklas för att lyckas. Den politiska utvecklingen får inte stanna av för då tappar 

väljarna förtroende. Här visas det även på att statsministerns jobb är 

mångfacetterat, det är inte bara regeringen som ska ledas utan även det egna 

partiet. 

 

Som ledare gäller det att vara förankrad i de regler och normer som gäller för 

olika situationer. Olika situationer är olika normstyrda, det gäller för 

statsministern att vara medveten om detta och agera därefter, vilket gäller för allt 

politiskt ledarskap.  
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[…] det hör till ”diplomatisk hyfs” att inte gå ut i medierna och tala om vilka 

krav man ska ställa innan man möter viktiga politiska ledare från Kina eller 

någon annan stormakt. Det är efter den regeln som en välförberedd Fredrik 

Reinfeldt agerat. (DN 12/4 Reinfeldt svarar upp mot all kritik).  

 

Som ovan kan ses anpassar sig statsministern väl efter den rådande situationen 

även om han i detta fall fick viss kritik för sitt agerande. Ett tecken på bra 

ledarskap att han tar hänsyn till situationen och inte låter sig påverkas av andras 

kritik. Att han var välförberedd visar på ansvarstagande och att han är medveten 

om att olika situationer inte kräver samma agerande. 

 

Att den svenska politiken håller på att bli mer internationaliserad påvisas genom 

att Sverige framställs som rättesnöre för andra länder och att internationellt 

samarbete är ofrånkomligt. Därmed poängteras vikten av att Sverige även tar ett 

internationellt ledarskapsansvar. I en globaliserad värld kan inte Sverige hålla sig 

avgränsad från övriga världen och det faller på statsministern att leda även detta 

arbete. 
 

Regeringen har vägt det nationella intresset mot drömmen om att få leda världen 

mot ett nytt klimatavtal. Sedan onsdagen siktar Fredrik Reinfeldt på att som EU-

ordförande bli barnmorska för Kyoto 2. (SvD 23/1 Reinfeldt vill bli barnmorska 

för Kyoto 2). 

 

[…] En strategi som Sverige anser felaktig. 

-Vi vet att vi inte tycker lika i alla frågor. Men vi välkomnar ett nära samarbete, 

säger den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt. (DN 21/6 Länderna som ska 

leda EU drar åt olika håll). 

 

Fredrik Reinfeldt vill använda sin tid i strålkastarljuset för att knyta samman EU-

politiken med sin nationella dagordning. (AB 15/5 Sahlin föreslår ett S-märkt 

EU). 

 

Många artiklar handlade om Sverige i relation till EU, vilket faller ganska 

naturligt då EU är den internationella organisation där Sverige har möjlighet att 

påverka mest.  

       Genom att statsministern uttalar sig i ett internationellt sammanhang men 

trots detta refererar till Sverige förloras inte kopplingen till den inhemska 

opinionen. Det nationella arbetet avspeglas i det internationella vilket gör att 

agerandet förankras då svenska intressen alltid finns i bakgrunden. 

4.1.3 Statsministern som ansvarig 

Som framgick i kapitlet om statsministerns nationella uppgifter så är en av 

uppgifterna att vara ansvarig för regeringens politik, det är statsministern som är 

ytterst ansvarig oavsett vad regeringens arbete resulterar i.  

Att det inte alltid går som det var tänkt från början är vanligt förekommande 

inom politiken. Som redan nämns så är det politiska handlingsutrymmet beroende 

av en mängd faktorer så när det inte går som tänkt kan det vara på sin plats att ta 
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till vissa undanflykter. Genom att referera till den ledarstil han sagt kommer vara 

rättesnöret för honom lyckas han undgå en viss del av nederlaget och rädda en 

redan dålig situation.  Samtidigt poängteras det att det enbart är ett försök till ny 

image vilket låter oss förstå att det inte är speciellt trovärdigt.  

 
Att regeringen backar från ett förslag efter hård kritik är inte ovanligt. Det 

problematiska för Reinfeldt är att den tvingas göra det i ett läge när den redan 

framstår som svag, efter historiskt ras i väljarsympatier. […] Fredrik Reinfeldt 

försöker nu spela den roll som en ”lyssnande statsminister”, som han tidigare 

markerat att han vill ha till skillnad från företrädaren Göran Persson. (DN 11/2 

Reinfeldt vill spela rollen som lyssnande).  

 

Ansvarstagandet kan kopplas till avlyssnandet av opinionen. Genom att inte 

lyssna på opinionen framställs statsministern som oansvarig. Men som ansvarig 

för regeringens politik ingår det även att ta ansvar för sitt agerande, vilket i fallet 

både ovan och men framför allt nedan inte gjorts. Agerandet blir inte trovärdigt 

om ansvar inte tas. I fallet nedan visas även vad konsekvenserna kan bli, nämligen 

ett Sverige utan ledare.  
 

Det är en sak att öva. En annan sak att omsätta övningarna i verklighet. I det här fallet 

visar sig Reinfeldt oförmögen att ta verkligheten på allvar. […] Statsministern vill 

inte lägga ansvaret på sig själv. Inte heller på sin närmaste medarbetare. Alltså sakbar 

Sverige ledning. Ingen har det avgörande ansvaret. Det intrycket gav Reinfeldt i 

konstitutionsutskottet. (AB 10/5 Det är dags att vakna nu).  

 

Dessa båda exempel visar på att bristande ansvarstagande ses som dåligt 

ledarskap och att dåligt ledarskap, som redan nämnts, allt kommer att granskas 

och belysas. 

4.1.4 Statsministern och förankring 

Att statsministerns agerade är förankrat innebär att hänsyn tas till opinionen och 

att agerandet kan återkopplas till denna. Utan förankring blir ledarskapet svagt 

och som tidigare nämnts kommer svagt ledarskap alltid fram i ljuset. Att refereras 

som en svag ledare kan vara ödesdigert för en ledare där tappat förtroende kan bli 

realitet. 

 
Vad som saknats har varit den här sortens besked från Fredrik Reinfeldt: All right, 

Rom byggdes inte på en dag men vi börjar så här. (SvD 27/2 Varför kan ingen säga 

vad som gäller?). 

 

I fallet ovan handlar det om otydligheter i det politiska agerandet. Reinfeldt 

framstår som dålig på att avläsa det politiska dagsläget och agera därefter, att följa 

opinionen. Ett ledarskap som i fallet ovan är otydlig i sitt agerande visar på en 

dålig förankring, ett sätt att för tillfället komma undan genom att vara vag i 

agerandet.  
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Ett annat exempel när statsministern saknar förankring är när agerandet faller på 

gränsen till det orimliga. Ambitioner uppskattas men att vilja för mycket utan att 

ha tillstymmelse till uppackning är ett tecken på svagt ledarskap och ett ledarskap 

som rör sig i ett område där begränsningarna är många men där viljan kanske inte 

är på samma rimliga nivå.  
 

Statsminister Fredrik Reinfeldts favoritvision är ju att lilla Sverige under 

ordförandeskapet i EU 2009 förvandlas till Hulk: en välvillig grön jätte som ror hem 

ett globalt klimatavtal. (SvD 28/7 Allians i klimatantiklimax).  

 

Nedan visas tydligt vad som händer när statsministerns agerande inte är förankrat 

i opinionen. Väljarna sviktar i sitt stöd och statsministerns agerande leder till 

minskat förtroende och eventuellt i framtiden till ett förlorande av makten. En 

politisk ledare ska dock inte bara lyssna på opinionen utan även försöka leda den, 

vilket i detta fall verkar orimligt och oförankrat. 
 

Regeringen Reinfeldt har satsat på antagandet att medelklassen inte bryr sig om dem 

som har det sämst. De sjuka, de arbetslösa och de som inte klarar skolan ska mötas 

med hårdare tag och sänkta ersättningar. Och nu flyr väljarna från regeringspartierna. 

(AB 17/3 Fortsätt att lyssna, Mona).  

4.1.5 Sammanfattning av den nationella diskursen 

Begreppet ”politiskt ledarskap” har många betydelser vilket även återspeglas i 

analysen och i artiklarna. En politisk ledare är mycket på en och samma gång. Ett 

och samma politiska område eller för den delen ett agerande kan leda till en 

mängd olika slutsatser beroende på vald vinkel.  

Politiskt ledarskap skulle kunna delas in i bra och dåligt ledarskap, men 

återigen är det referensramarna som drar upp linjerna. Vad som är bra och vad 

som är dåligt är individuellt men med hjälp av flera olika tidningar är det möjligt 

att återge i alla fall vissa av begreppen som läggs in i bra och dåligt.  

Den nationella diskursen av statsministern är mångfacetterad. Det 

framkommer både bra och dåligt ledarskap, vilket är rimligt. Med tanke på att det 

politiska ledarskapet inkluderar så mycket och är så normstyrt är det svårt att se 

någon enhetlig linje. Diskursen visar inte på ett övervägande positivt eller negativt 

gällande statsministerns agerande i nationella sammanhang. Olika aspekter 

poängteras och därmed blir agerandet varierande positivt och negativt.  

4.2 Internationell diskurs 

Perioden för den internationella diskursen var 1 juli-31 december 2009. De 

följande 5 avsnitten kommer att kartlägga den internationella diskursen kring 

statsministern och det sjätte och sista kapitlet ämnar sammanfatta diskursen.  
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Precis som i den nationella diskursen ovan har det under tidsperioden inte 

gjorts någon skillnad i vad artikeln har behandlat. Det kan alltså förekomma att 

artiklar refereras som inte direkt har någon anknytning till ordförandeskapet. 

4.2.1 Statsministern som ledare 

Att vara ordförande innebär att leda arbetet i unionen under en kortare period. 

Som ledare för unionen ska unionen bland annat samlas till gemensamma beslut 

och representera EU i internationella sammanhang. Genom att statsministern 

lyckats ena EU kommer det att gynna honom i det internationella arbetet.  

 
[…] Det är en fjäder i hatten för Fredrik Reinfeldt att han har lyckats ena ledarna 

kring det här […]. I dag enades EU-ledarna kring en plan, och EU:s ordförande 

Fredrik Reinfeldt höll i taktpinnen. – Det innebär att Reinfeldt nu kan åka till 

Washington med stål i blicken och träffa Obama och José Manuel Barroso på tisdag. 

(AB 30/10 Nu kan Reinfeldt åka till Washington med stål i blicken).  

 

Att omnämnas som ”vår egen” är mycket positivt och statsministern framstår som 

en av folket, en person att vara stolt över att ha som ledare.  

 
Värd för alltihop: vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt. Från och med i dag och 

fram till nyår är det han som leder EU:s arbete. (AB 1/7 Så (o)viktig är EU:s svenska 

ledartröja).  

 

Citatet nedan är taget ur en artikel angående den då pågående klimatkonferensen i 

Köpenhamn. Genom sitt uttalande och sitt sätt att bemöta pressen visar 

statsministern att han tar sin roll som representativ ledare för EU på största allvar.  

 
Fredrik Reinfeldt var natten till lördagen mycket frustrerad över vissa länders ovilja 

att anstränga sig för att nå ett bra avtal.  

-Vi har fått anstränga oss för att inte hela processen ska gå baklänges. Flera länder har 

uttryckt att de inte längre står fast vid tidigare åtaganden, sade statsministern enligt 

TT. (DN 19/12 Nära nog fiasko i Köpenhamn).  

 

Statsministern är även partiledare, ett jobb som också ska skötas. Som ledare 

gäller det att vara anpassningsbar och inte vara rädd för förändring vilket 

statsministern i referatet nedan inte ger sken av att vara.  
 

[…] nu stavas ambitionen Föregångslandet Sverige där Reinfeldt vill leda 

Moderaterna fram till en ställnings som statsbärande parti. Platsen (som 

Socialdemokraterna har haft) är ju ledig, som han uttryckte det i sitt inledningstal. 

(SvD 30/8 Reinfeldt vill fortsätta förnya).  

4.2.2 Statsministern som person 
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Som nämndes i den nationella diskursen blir politiken mer och mer personifierad 

vilket innebär att porträtteringen av statsministern spelar som roll för hur han 

uppfattas genom media. 

Att porträtteras som en statsman har positiva tongångar men genom 

upprepandet av just begreppet statsman verkar det snarare ironiskt och något som 

inte riktigt passar in i sammanhang, vilket ger en negativ bild av statsministern.  

 
Alla sade det, alla trodde det – och så blev det. Fredrik Reinfeldt kom till Almedalen 

på Gotland den 4 juli med EUs ordförandekostym på sig. EN statsman klev upp i 

talarstolen, stod kvar i talarstolen och lämnade talarstolen. Kostymen blev kvar under 

hela talet. (DN 4/7 En statsman besöker Gotland).  

 

I citatet nedan framställs statsministern som läraren som har kommit till 

klassen för att upplysa de okunniga. Statsministern framställs som gammeldags 

genom refererandet till magister men även som en sträng ledare.  
 

[…] förvandlades till ett klassrum nu på förmiddagen med magister Reinfeldt vid 

katedern. En resa från Stormaktens Sverige där krig var problemens lösning till 

dagens Sverige där vi är en del av en europeisk gemenskap. (AB 4/7 Han borde tala 

om vanliga människor).  

4.2.3 Statsminister och förankring 

Oberoende av nationellt eller internationellt arbete är det viktigt att besluten 

förankras i opinionen. Utan förankring finns det en risk att makten till slut går 

förlorad.  

 
Nu är Sverige ordförande i EU så nu ska alla vara snälla mot regeringen, tycker 

regeringen. Fredrik Reinfeldt lever sig in i rollen som statsman med en sådan 

förtjusning att han verkar se sig mer som kung än politiker. […] EU är ett politiskt 

projekt. Om inte det får märkas blir EU poänglöst. Unionen finns till för att förändra 

samhället, inte för att statsministern ska få vifta med flaggor. (AB 25/7 

Sommarplågor). 

 

Genom att påpeka att statsministern inte har någon förankring i sitt politiska 

ledarskap undermineras naturligtvis hela det politiska ledarskapet. Det antyds att 

statsministern har storhetsvansinne och om han inte ser upp med sitt agerande 

kommer ordförandeskapet inte att lyckas.  

Detta kan dock ses i kontrast till ett annat referat där statsministern definitivt 

ser till helhetsbilden och snarare visar på ett motsatt agerande.  

 
-Försöker man ta bort konflikterna i nationell politik och framställa det som att 

alla från vänster till höger jobbar med samma samhällsprojekt, då förlorar demokratin 

en del av sin spänning, sitt inbyggda behov av att spela roll och att göra skillnad. 

(SvD 25/11 Reinfeldt – nej till storkoalition).  

 

Vad dessa två refererat även visar på är hur normstyrd politik faktiskt är. I det 

första referatet var det borgarfreden som diskuterades och i den andra var det en 
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koalition mellan riskdagspartierna i ett försök att stänga ute Sverigedemokraterna 

från inflytande i riksdagen, olika agerande beroende på situation. 
 

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) fick satsningen att låta som något från 1930-

talets krisår: Det är skogsröjning och insatser i offentliga verksamheter, klassiska 

beredskapsarbeten i en konjunktur där de behövs, säger han. (AB 27/8 Här är 

nya nödjobben).  

 

Statsministern ses i ovanstående citat som gammeldags och utan förankring i 

den verklighet som råder. Genom att referera till 1930-talets krisår och påpeka att 

det är en överdriven handling framstår han som nedvärderande av den aktuella 

situationen och väljer att ta den lätta vägen ur en svår situation.  

4.2.4 Statsministern som ansvarig 

 

Som regeringschef för Sverige är det statsministern som är ansvarig för Sveriges 

agerande som ordförande. Alla resultat faller på hans lott att ta ansvar för. Ett sätt 

för statsministern att visa sig ansvarstagande är att dels motivera sin politik men 

även genom att tänka långsiktigt. Ett långsiktigt tänkande visar på att det fanns en 

plan för hur dalar ska omvandlas till kullar och att det ibland är svårt för att det i 

slutändan ska bli bra.  

 
- Vi ska inte vara rädda för ett starkt Europa. Däremot för ett svagt. Med detta 

anslag vände sig statsminister Fredrik Reinfeldt på tisdagen till EU-parlamentet. 

Ett budskap som de flesta ledamöter gärna vill höra. (SvD 28/7 Reinfeldt 

förespråkade öppenhet).  

 

Ansvarig i kontext till ordförandeskapet är att alltid se till EUs bästa och sätta 

nationella angelägenheter i andra hand. Ordförandelandet ska arbeta för 

konsensusbeslut mellan unionens alla medlemsländer.  

 
[…] Reinfeldt håller inte med om att ett tydligt löfte om EU-bidrag hade varit 

bättre. 

-Man måste vara varsam så man inte bara lovar bort en massa skattepengar utan 

att få någon förbättring av klimatet tillbaka, säger han. […] Men Reinfeldt var 

tvungen att kompromissa för att blidka de många motsträviga EU-länderna. (SvD 

30/10 Reinfeldt lyckades ena EU). 

 

[…] Men opinionssiffrorna och sjukförsäkringsformen är frågor han tar ansvar 

för.  

-Och de återspeglar vår arbetslinje, säger han.  

-När man utmanar sådana system, när man introducerar en förändring i ett 

samhälle, då skapar det oro, men syftet är gott och möjligen har vi en del kvar att 

förklara och få det på plats, säger Reinfeldt. (DN 21/12 Reinfeldt kommer hem). 

 

Här tar statsministern på sig ett visst ansvar även om det verkar ske motsträvigt. 

Det finns tveksamheter i hur välförankrade de gjorda förändringarna är i 
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opinionen och referatet fungerar även som ett exempel på statsministern inte bara 

ska lyssna på opinionen utan även försöka leda den. 

4.2.5 Sammanfattning av den internationella diskursen 

Precis som skrevs under sammanfattningen av den nationella diskursen så 

innehåller politiskt ledarskap otroligt mycket. Det finns vid ordförandeskapet 

förväntningar på hur ett ordförandeland ska bete sig. Som regeringschef och 

därmed ytterst ansvarig för det egna landet och för ordförandeskapsarbetet, blir 

förväntningarna mer eller mindre de samma på statsministern som på 

ordförandeskapet. 

         Precis som den nationella diskursen är det svårt att sammanfatta den 

internationella då den innehåller väldigt mycket. Det förekommer både bra och 

dåligt ledarskap. Det går att se att ordförandeskapet är en annan form av ledarskap 

men diskursen faller trots allt inom den institutionella ramen som 

ordförandeskapet utgör. Det nationella arbetet glöms definitivt inte bort vilket är 

som sig bör då det nationella arbetet inte upphör under ett ordförandeskap. Olika 

situationer kräver olikt agerande vilket gör att agerande i olika situationer leder till 

både negativt och positivt . 
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5 Resultat och slutsats 

Alla politiska situationer har normer att förhålla sig till och det gäller både det 

internationella och nationella arbetet som undersökts i analyserna. 

För att konkret svara på min frågeställning: Påverkas svenska mediers diskurs 

kring statsminister vid internationellt arbete och i så fall hur? måste svaret bli 

något vagt. De båda diskurserna betonar mer eller mindre samma begrepp vilket 

gör att någon påverkan av internationellt arbete är svårt att avläsas. Båda 

analyserna visar på att det tas hänsyn till de redan nämnda normerna, att olika 

situationer kräver olikt agerande vilket är en del av det politiska ledarskapets 

vardag.  

Den internationella aspekten ökade i samband med det internationella arbetet 

och diskursen föll inom ramen för det i sammanhanget rådandet institutionella 

ramverket. I den nationella diskursen blev den internationella ledarskapsrollen 

påtaglig vilket visar på politiken internationalisering. Med detta i åtanke blir det 

svårt att påvisa en förändring av diskursen vid internationellt arbete då denna typ 

av arbete tydligt går att återfinna i den nationella.  

Med resultatet i åtanke går det inte att med denna uppsats påvisa någon större 

skillnad i medias diskurser kring statsminister vid internationellt och nationellt 

arbete, oberoende av vilken typ av arbete som görs är diskursen ungefär den 

samma. Positiva och negativa ordalag blandas om vart annat oberoende av vilken 

typ av arbete det rör sig om.  

Hypotesen om att skillnaderna i arbetsinsats skulle göra någon skillnad visade 

sig precis som frågeställning vara svår att svara på. Kanske är det så att Sverige 

som ett rätt så EU-skeptiskt land inte ser poängen med att vara ordförande för 

EU? En annan förklaring kan vara att den nationella politiken redan innehåller ett 

relativt stort inslag av internationellt arbete. Huruvida detta är statsministerns eget 

val eller något som ligger utanför hans sfär får vara osagt. 

Det bör dock påpekas att bara för att denna undersökning inte kunde påvisa 

någon nämnbar skillnad betyder det inte ett negativt resultat för statsminister. 

Genom media påvisas att statsministern inte låter sig påverkas av det stora allvaret 

i att vara ledare för EU:s alla medlemsländer eller vilket ypperligt tillfälle det är 

för Sverige att visa framfötterna. På motsatt håll innebär det att statsministern i sitt 

nationella arbete porträtteras jämbördigt med det internationella arbetet vilket 

definitivt kan ses som hedersvärt.  

5.1 Framtida forskningsfrågor 
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Under arbetet med denna uppsats dök ett flertal andra intressanta 

problemformuleringar upp. Det som har varit drivande vid valet av 

problemformulering har varit det internationella arbetet vilket är ett område som 

redan påpekats ökar. Statsministerns uppgifter är i grunden de samma som de 

alltid har varit, att agera för Sveriges bästa, men med globalisering och flertalet 

internationella åtaganden blir det nationella arbetet, kanske inte lidande men andra 

prioriteringar skapas. Dygnet har trots allt bara 24 timmar så ökar den ena 

arbetsbördan får en annan vika undan eller anpassas. Intressanta frågor oavsett 

metod är att se hur den svenska politiken påverkas av en internationalisering. 
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http://www.dn.se/nyheter/varlden/reinfeldt-svarar-upp-mot-all-kritik (5/5 2011) 

 

21/6 2008 Länderna som ska leda EU drar åt olika håll.  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/landerna-som-ska-leda-eu-drar-at-olika-hall (4/5 2011) 

 

4/7 2009 En statsman besöker Gotland. 

http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/en-statsman-besoker-gotland (4/5 2011) 

 

19/12 2009 Nära nog fiasko i Köpenhamn. 

http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet-2009/nara-nog-fiasko-i-kopenhamn (5/5 2011) 

 

21/12 2009 Reinfeldt kommer hem. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-kommer-hem (5/5 2011) 

 

 

Aftonbladet (AB) 

 

17/3 2008 Fortsätt att lyssna, Mona. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article2066231.ab (1/5 2011) 

 

10/5 2008 Det är dags att vakna nu. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article2440236.ab (2/5 2011) 

 

15/5 2008 Sahlin föreslår ett S-märkt EU. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/article2474276.ab (1/5 2011) 

 

23/6 2008 MUF-bas hotar att lämna partiet.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/atricle2744982.ab (1/5 2011) 

 

1/7 2009 Så (o)viktig är EU:s svenska ledartröja.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5422534.ab (29/4 2011) 

 

4/7 2009 Han borde tala om vanliga människor. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalsveckan/article5469584.ab (29/4 2011) 

 

25/7 2009 Sommarplågor. 

http://www.aftonbladet.se/ledare/article5559715.ab (29/4 2011) 

 

27/8 2009 Här är nya nödjobben. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5699461.ab (28/4 2011) 

 

30/10 2009 Nu kan Reinfeldt åka till Washington med stål i blicken. (28/4 2011) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6042630.ab  

 

 

 

Svenska Dagbladet (SvD) 

 

17/1 2008 Nerverna på helspänn.  

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/nerverna-ar-pa-helspann_780833.svd (14/4 2011) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/reinfeldt-svarar-upp-mot-all-kritik
http://www.dn.se/nyheter/varlden/landerna-som-ska-leda-eu-drar-at-olika-hall
http://www.dn.se/nyheter/valet-2010/en-statsman-besoker-gotland
http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet-2009/nara-nog-fiasko-i-kopenhamn
http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-kommer-hem
http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article2066231.ab
http://www.aftonbladet.se/ledare/svenskpolitik/article2440236.ab
http://www.aftonbladet.se/ledare/article2474276.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/atricle2744982.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5422534.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalsveckan/article5469584.ab
http://www.aftonbladet.se/ledare/article5559715.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5699461.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6042630.ab
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/nerverna-ar-pa-helspann_780833.svd
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21/1 2008 Jag kompromissar inte. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-kompromissar-inte_794649.svd (14/4 2011) 

 

23/1 2008 Reinfeldt vill bli barnmorska för Kyoto 2. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/fredrik-reinfeldt-vill-bli-barnmorska-for-

kyoto-2_802311.svd (16/4 2011) 

 

27/2 2008 Varför kan ingen säga vad som gäller? 

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-kan-ingen-saga-vad-som-galler_915057.svd 

(15/4 2011) 

 

28/7 2008 Allians i klimatantiklimax. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/allians-i-klimatantiklimax_886359.svd 

16/4 2011) 

 

28/7 2009 Reinfeldt förespråkade öppenhet. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/reinfeldt-foresprakade-

oppenhet_890451.svd (16/4 2011) 

 

30/8 2009 Reinfeldt vill fortsätta förnya. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-vill-fortsatta-fornya_3437345.svd (16/4 2011) 

 

30/10 2009 Reinfeldt lyckades ena EU. 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/reinfeldt-lyckades-ena-eu_3728721.svd (26/4 2011) 

 

25/11 2009 Reinfeldt – nej till storkoalition. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-nej-till-storkoalition_3848645.svd (25/4 2011) 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-kompromissar-inte_794649.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/fredrik-reinfeldt-vill-bli-barnmorska-for-kyoto-2_802311.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/fredrik-reinfeldt-vill-bli-barnmorska-for-kyoto-2_802311.svd
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/varfor-kan-ingen-saga-vad-som-galler_915057.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/allians-i-klimatantiklimax_886359.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/reinfeldt-foresprakade-oppenhet_890451.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/reinfeldt-foresprakade-oppenhet_890451.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-vill-fortsatta-fornya_3437345.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/reinfeldt-nej-till-storkoalition_3848645.svd

