
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Politisk debatt om EMU-valet år 2003 
En analys kring politisk debatt inför folkomröstningen år 2003 och dess 

argument för- och emot ett inträde i EMU.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i europastudier med humanistisk profil 

Författare: Ebba Jennbert 

Handledare: Eleonora Narvselius 

Vårterminen 2016 

 

 



	 2	

 

ABSTRACT 
In September 2003, a popular vote was held in Sweden with the question whether 

Sweden should or should not enter the Economic and Monetary Union of the 

European Union. The aim of this thesis is to analyse the debate with articles retrieved 

from a specific period, which was published within two weeks before the popular vote. 

The articles are retrieved from the Swedish newspaper ‘Svenska dagbladet’. To 

analyse the debate, dividing up the comments by proponents of the different political 

groups and parties would bring forward their argumentations of the various political 

position provided by voting or not voting in order to enter the EMU. The analysis will 

be based on Ruth Wodak’s Critical Discourse Analysis (CDA) and rhetorical 

elements from an Argumentation Analysis are adopted. These approaches will 

analyse the debate in order of its contrasts but also the debates coherent and 

commons. Through these contrasts and coherencies, rhetorical elements will analyse 

the chosen articles within their political comments if these are regarded as pathos, 

ethos or logos. From these elements a node and chain of equivalence are revealed.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Den 14 september år 2003 stod Sverige inför det slutgiltiga svaret av 2003 års 

folkomröstning om EMU – Europeiska och monetära unionen, för att kunna gå med i 

den Europeiska unionens gemensamma valuta, euron. Inför denna folkomröstning var 

det skilda meningar om landets framtid mellan den svenska riksdagens partier 

angående ett medlemskap i EMU och därmed en övergång till den europeiska valutan. 

Ett par av partierna rörde sig över blockgränsen och enades i frågan med det motsatta 

blocket, vilket är ovanligt vid andra politiska valrörelser. Socialdemokraterna stod på 

jasidan tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. 

Centerpartiet stod på nejsidan tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.1 Vid 

valet var valdeltagandet 86,6 % av den röstberättigade befolkningen. Av dessa röstade 

55,9% röstade nej och 42,0% röstade ja. 2,1 % röstade blankt i frågan. I slutändan 

betydde detta att den svenska kronan och dess penningpolitik skulle behållas.2  

 

I efterhand har vi sett exempel på hur EU-medlemmar med valutan euro påverkats när 

något av medlemsländerna fått oerhörda ekonomiska problem. Under de senaste åren 

kan man ange Grekland som ett bra exempel på ett land i eurozonen vilka inträdde 

under fel premisser, 2001. Grekland undanhöll sanningen om sina finansiella problem 

för att kunna göra ett inträde i EMU. 3 Den ekonomiska kris som råder i Grekland, 

sedan ett antal år tillbaka, har drabbat flertalet medlemsländer på grund av landets 

antal höga lån som Grekland i dagsläget inte har råd att betala tillbaka. I slutet av maj 

år 2016 är läget ännu kritiskt för grekerna på grund av hög arbetslöshet, men även på 

grund av skattehöjningar och sämre pensioner inför framtiden. Tanken är att med 

dessa justeringar ska landet att få rätsida på sin ekonomi.4    

 

																																																								
1	SvD och TT.”Kommentarer till Perssons euroutspel.”, Svenska dagbladet, hämtad den 30 maj 2015, 
 http://www.svd.se/kommentarer-till-perssons-euroutspel_106653 
2 ”Sverige sa nej till euron.” Senast uppdaterad: 2014-11-21 
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-sa-nej-till-euron/ 
3 Petersen, Leif. ”Frågor och svar | Därför har Grekland hamnat i kris.” Svenska dagbladet, hämtad den 
30 maj 2015, http://www.svd.se/fragor-och-svar--darfor-har-grekland-hamnat-i-kris 
4 Björklund, Marianne. ”Krisen lång ifrån över för Grekland.”, Dagens nyheter, hämtad den 6 augusti 
2016,  
http://www.dn.se/ekonomi/krisen-langt-ifran-over-for-grekland	
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Under sommaren år 2016 har det knakat ytterligare i fogarna för EU och EMU när 

Storbritannien efter en folkomröstning beslutade att lämna EU och därmed EMU 

inom två år. Nils Lundgren (omnämns längre fram i avsnittet tidigare forskning) 

hävdar att detta kommer att bli ett bakslag för EMU, samt att det kan bli negativt för 

Sverige eftersom att länderna stått varandra nära i frågan om hur EU kommer att 

utvecklas. Lundgren befarar en sämre EU-politik beträffande ekonomin.5  

Eftersom den Europeiska kommissionen inte uppdaterat sin hemsida om huruvida de 

ännu räknar Storbritannien till EU står därför landet med som ett av EU-länderna.6  

 

Studiens diskurs vänder sig till de utgångspunkterna hos politiker och ett antal 

ekonomers åsikter och antaganden inför EMU-valet år 2003. Åsikterna rörande EMU 

och den gemensamma valutan har varit spridda redan sedan Sveriges inträde i EU år 

1995. Redan vid den tidpunkten fördes en förändring i penningpolitiken på tal. 

Efterhand som åren gått och omvärldshändelser har kopplats till den gemensamma 

valutan, likt ovan nämnda, är det intressant att undersöka hur åsikterna inför valet år 

2003 diskuterades och vad för argument som användes för och emot valutaunionen.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Uppsatsens ändamål är att undersöka och analysera vilka övergripande för- och 

motargument politiker ur de svenska riksdagspartierna hade i ställningstagandet 

angående EMU-frågan inför folkomröstningen år 2003. Denna studie grundar sig i 

politisk debatt och behandlar 2003 års riksdagspolitikers ställningstaganden ur 

perioden två veckor före och fram till valdagen, samt lyfter och analyserar relevanta 

politiska kommentarer från de olika partierna inför folkomröstningen. Med detta som 

utgångspunkt för politisk debatt lyfts frågan huruvida politiker ansåg EMU vara en 

lämplig valutaunion för drygt tretton år sedan. Frågan som undersökningen kommer 

att grunda sig på lyder:  

 

! Hur skiljde sig resonemanget i debatten hos jasidan respektive nejsidan inför 
																																																								
5 Zachariasson, Helena. ”Det innebär ett brexit för Sverige.”, Sveriges television, hämtad den 29 juli 
2016,  http://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-innebar-ett-brexit-for-sverige  
6 ”EU economic situation.” Senast uppdaterad: 2016-04-07 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/index_en.htm  
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folkomröstningen om ett inträde i EMU år 2003?  

!Vad kan man tolka ur dessa resonemang? 

 

För att analysera denna fråga har ett urval av artiklar använts med utgångspunkt att 

appliceras till en hybridmetod. Denna hybridmetod är en kombination av Ruth 

Wodaks inriktning för kritisk diskursanalys samt retoriska inslag ur 

argumentationsanalys. Detta för att redogöra kring den diskurs som uppstod innan 

valet samt för att analysera retoriska inslag i denna debatt. Detta kommer att 

förtydligas i uppsatsens metoddel i kapitel tre.  

 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 EMU – Den ekonomiska och monetära unionen   

I december 1991 beslutade det Europeiska rådet att en ekonomisk och monetär union 

skulle bildas. Denna union, förkortad EMU syftar till att koordinera och integrera EU-

ländernas ekonomiska politik. Med hjälp av en gemensam penningpolitik samt en 

gemensam valuta är denna känd under namnet euron. Den ekonomiska unionen 

involverar alla 28 EU-länder, varav ett antal av dessa beslutat att införa euron som 

gemensam valuta. De länder som infört euron har skapat euroområdet.   

Enligt Europeiska kommissionen är politisk integration en fördel för EU-länderna. De 

hävdar att den ekonomiska integrationen ger ekonomin skalfördelar, ger ökad 

effektivitet och tålighet, någonting som gynnar både EU och Europas enskilda länder. 

Unionen är skapad för att gynna ekonomisk stabilitet, ökad tillväxt och högre 

sysselsättning inom euroområdet – vilket i sin tur gynnar vanliga människor.7  

 

Även om Sverige inte är en del av valutaunionen medverkar landet i andra delar av 

EMU. Valutaunionen är bara en del av den stora unionen, den ekonomiska och 

monetära unionen. Av den anledningen deltar Sverige i EU:s stabilitets- och 

tillväxtpakt, samt följer gällande grundprinciper om koordination av EU-ländernas 

ekonomiska politik.8   

																																																								
7 ”Ekonomiska och monetära unionen” Senast uppdaterad: 2016-04-07 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/index_en.htm  
8 ”Sverige sa nej till euron.” Senast uppdaterad: 2014-11-21 
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-sa-nej-till-euron/ 
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1.3.2 Om införande av euron i Sverige  

Som tidigare nämnt röstade en majoritet av den svenska befolkningen nej till euron 

inför folkomröstningen år 2003. Tidigare hade Danmark och Storbritannien fått 

igenom ett undantag för egen del i föredraget, vilket inte Sverige lyckades göra. Detta 

undantag för Danmark och Storbritannien innebar att dessa inte hade som krav att 

införa euron när landet väl uppfyllt EU:s krav.9 Trots detta är det de svenska 

politikerna som avgör om de vill driva frågan om införandet av euron i landet. I och 

med detta är det fortfarande Sveriges riksbank som avgör den svenska 

penningpolitiken.10 

 

1.4 Tidigare forskning  

 
Det finns flertalet som forskat kring området för valutaunionen, EMU som 

organisation samt om argument för- och emot EMU. I samband med sökandet efter 

tidigare forskning omkring området fanns Nils Lundgrens bok ”Europa ja – euro nej! 

De bästa argumenten mot EMU”. Nils Lundgren är en av Sveriges mest framstående 

nationalekonomer, samt politiker och har suttit i Europaparlamentet. Under 

valrörelsen år 2003 var han en av de starkaste rösterna utanför riksdagen, som 

förespråkade att Sverige inte skulle gå med i valutaunionen efter valet den 14 

september. Under våren år 2003 gav han ut en bok där han samlat argument inför 

valrörelsen, bland annat dokumenterade han jasidans argument för att sedan genom 

ekonomiska argument förklara och motsätta sig jasidans argument om varför 

valutaunionen EMU inte håller.11  

I studien är Nils Lundgren central i förhållande till den politiska debatten. Lundgrens 

uttalanden förekommer i materialvalet för uppsatsens valda artiklar. Att omnämna 

Lundgren inom ramen för tidigare forskning känns relevant, eftersom att han fick 

plats i debatten inför folkomröstningen år 2003.  
																																																								
9	”Sverige sa nej till euron”, Senast uppdaterad: 2014-11-21 
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-sa-nej-till-euron/ 
10	”Sverige sa nej till euron.”	
11 Lundgren, Nils. Europa ja - euro nej! De bästa argumenten mot EMU (Helsingfors: Fischer & Co) 
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1.5 Disposition  

 
I den första delen av uppsatsen, före innehållsförteckningen, presenteras 

ämnesområdet och dess problematik genom en abstract vilket är en sammanfattning 

av uppsatsens innehåll. Därefter följer ett antal nyckelord relevanta för studien. 

Därefter kommer en innehållsförteckning, ett index med de rubriker och 

underrubriker som följer genom uppsatsens struktur och innehåll. Med dessa blir 

uppsatsen mer översiktlig. Efter detta presenteras den första avdelningen av uppsatsen 

med inledning. I inledningen förklarades diskussionsområdet för uppsatsen och vilket 

debatterat område som undersöks i uppsatsen. En problemformulering, syfte, 

frågeställning följer i kapitlets underkapitel, samt den disposition som läsaren är vid 

nu. Vidare presenteras de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen utgår ifrån. 

Därefter presenteras uppsatsens metod och material i separata avsnitt, samt uppsatsens 

avgränsning för materialet. Därefter följer studiens resultat utifrån det material som 

tagits fram som grund till uppsatsens undersökning för den metodologiska delen. 

Vidare analyseras detta material i analysen utifrån de valda teoretiska perspektiv där 

de omnämnda teorierna appliceras. I det avsnittet omnämns även uppsatsens 

eventuella för-och nackdelar. Därefter presenteras uppsatsens slutsats, som 

sammanfattar undersökningens resultat samt analys. Var landade uppsatsen i 

slutändan och var resultatet som väntat? Diskussion om möjliga förändringar 

omnämns och tänkbara områden samt angränsningar för vidare forskning i området 

tas upp. Slutligen bifogas en referenslista. 

 

 

2. Teori 

2.1 Hermeneutisk utgångspunkt 

 

Uppsatsen förhåller sig framförallt till en hermeneutisk karaktär. Hermeneutiken är ett 

synsätt som främst förekommer inom humanvetenskapliga studier och används när vi 
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tolkar innebörden av texter och samtal.12 Hermeneutiken eftersträvar en förståelse för 

detaljer, som i sin tur kräver en helhetsförståelse, vilket i sin tur kräver en förståelse 

för dess detaljer. Detta kallas för den hermeneutiska cirkeln.13  På grund av detta 

behöver undersökningsområden ofta ett historiskt och kulturellt underlag för att man 

ska få grepp om en helhet inför undersökningsområdet. Som anledningen av den 

hermeneutiska cirkeln och för att bli införstådd ytterligare i undersökningsområdet 

introducerades bland annat EMU och kort information om folkomröstningen år 2003 

för att ge en inblick i EMU som organisation och förklaring till vad de står för. För att 

utgå ifrån den hermeneutiska cirkeln finns det fler infallsvinklar inom denna 

undersökning, utöver den korta historik som presenterats. Anledningen till att denna 

vetenskapliga inriktning använts är på grund av den kombinerade metod som valts, en 

kritisk diskursanalys och argumentationsanalys där det utgår ifrån att ämnet tolkas, 

diskuteras och söker efter dess sammanhållna men även dess ojämlikheter ur ett 

samhälleligt perspektiv.  

Som en parentes, utöver hermeneutiken, har undersökningen förhållit sig till en 

empiristisk och epistemologisk synvinkel med en och induktiv slutledning, det vill 

säga en erfarenhetsslutledning utifrån iakttagelser.14  

 

 

3. Metod  
 
Uppsatsen utgör en hybridmetod, det vill säga att uppsatsen är hjälpt av två stycken 

metoder – en kritisk diskursanalys och argumentationsanalys för att systematiskt 

kategorisera uppsatsens upplägg och resultat. Anledningen till valet av en kombinerad 

metod är på grund av att man via dessa behandlar lingvistiska och retoriska fall. Detta 

ansågs lämpligt för analys av debatt. I kommande avsnitt av detta kapitel kommer de 

två metoderna att presenteras var för sig och förklaras varför dessa behöver 

komplettera varandra i denna uppsats. Därefter kommer dessa att knytas samman.  

 

																																																								
12	Joakim	Molander,	Vetenskapsteoretiska	grunder:	historia	och	begrepp,	(Lund:	
Studentlitteratur,	första	upplagan,	2003),	176.		
13	Molander,	Vetenskapsteoretiska	grunder:	historia	och	begrepp,	167.	
14	Molander,	Vetenskapsteoretiska	grunder:	historia	och	begrepp,	176-177.		
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3.1 Kritisk diskursanalys   
Den metod som ansågs lämpad att bearbeta det empiriska materialet var en kritisk 

diskursanalys. I en kritisk diskursanalys är syftet en bearbetning och utredning av 

texter. Utredningen kan i sin tur fokuseras på exempelvis åsiktsförändringar, 

betingade begrepp och likheter mellan politiska uttalanden vilket det sistnämnda är 

relevant i denna studie.15 Metoden utgår ifrån den inriktning Ruth Wodak applicerat 

till kritisk diskursanalys, eftersom att den via debatt relateras till lingvistiska fall. I 

Wodaks inriktning betonas det sammanhållna och gemensamma, inte dess 

motsättningar.16 I Wodaks kapitel ”What CDA is about – […]” ur boken Methods of 

Critical Discourse Analysis skriver hon att hennes inriktning för kritisk diskursanalys 

grundar sig bland annat i klassisk retorik och lingvistik.17 Wodak menar på att man 

tidigare hänvisat till kritisk diskursanalys som en diskursanalys. Skillnaden menar hon 

på är att idag används kritisk diskursanalys för att mer specifikt applicera metoden i 

lingvistiska fall. Detta för att förenkla den redan grundläggande kommunikationen, 

det vill säga, i områden som exempelvis rör sig om politiska, mediala eller 

genusdiskurser.  

 

En kritisk diskursanalys syftar till att studera de ojämlikheter som finns i språkbruket 

och hur dessa tillkännages via kommunikativa medel.18 På grund av detta kommer 

den första metodologiska delen i resultatavsnittet att dela in de politiska 

kommentarerna i debatten för jasidan respektive nejsidan, för att separera de olika 

ståndpunkterna. I Methods of Critical Discourse Analysis hänvisar Wodak till att ett 

visst antal grundläggande kriterier vilka Wodak och Fairclough författat och vilka 

principer dessa är för en kritisk diskursanalys.19 Dessa principer är bland annat för att 

behandla sociala problem, inte endast utifrån lingvistiska fall. Metoden undersöker 

maktförhållanden och syftar till att härleda resultat som är av betydelse för sociala, 

kulturella, politiska men även ekonomiska fall. En andra princip är att man använder 

sig av en hermeneutisk infallsvinkel för en form av textanalys, vilket syftar till en 

																																																								
15 Bergström, Göran. och Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt, (Lund: Studentlitteratur, 
andra upplagan, 2005), 357. 
16 Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 330. 
17 Ruth Wodak och Michael Meyer. Methods of Critical Discourse Analysis. (London, SAGE 
Publications Ltd., 2001), 3		
18	Wodak och Meyer. Methods of Critical Discourse Analysis, 2	
19	Wodak och Meyer. Methods of Critical Discourse Analysis, 5	
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jämförelse med en analytiskt induktiv process vilken appliceras kring områden där 

studien är väl detaljerad. Detta för att undersöka språklig analys av texter.20      

 

Kritisk diskursanalys är till en början inte en lättarbetad akademisk vetenskapsgren i 

och med att den inte innefattar ett visst antal beprövade forskningsmetoder. För denna 

inriktning fungerar kritisk diskursanalys på så vis att enskilda forskningsmetoder får 

tillämpas till det valda forskningsområdet. På så vis kan man även säga att denna 

metod är en tvärvetenskaplig forskningsmetod för att kunna inkludera olika metoder 

och teoretiska samband för att närma sig ett passande resultat för det valda 

ämnesområdet. 21  

 

För att troligtvis underlätta inför det icke-existerande förhållningssätt är planen att 

bena ut en nodalpunkt och ekvivalenskedja utöver de argument som tydliggörs via de 

utvalda artiklarna för debatten. Noder, det vill säga nodalpunkter, utgör medelpunkter 

i diskurser där alla element kretsar kring denna nod. En nod är en utgångspunkt, 

alternativt benämning ett nav, för diskurser. Boréus och Bergström hävdar att 

befintligheten av en nod är kärnan till att en diskurs existerar över huvud taget.22 

Ekvivalenskedjor kan man säga är startpunkten för att ”hitta” en nod. Boréus och 

Bergströms exempel i detta fall är att “nazism”, ett ord eller element som undersöks är 

början till en ekvivalenskedja, medan ’juden’ är en nod i detta sammanhang, som en 

nära association.23 

 

Ytterligare ett sätt för att studera de ojämlikheter i som finns i språkbruket är att 

komplettera diskursanalysen med argumentationsanalys. I argumentationsanalys kan 

man undersöka vilket riktning en debatt får beroende på retoriska medel. Detta 

förklaras i nedanstående underkapitel.   

 

																																																								
20Norman Fairclough, Jane Mulderring och Ruth Wodak, “Critical Discourse Analysis,” ur ”Discourse 
Studies: A Multidisciplinary Introduction”, ed. Teun A Van Dijk. 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 2011), 367.	
21 Fairclough, Mulderring och Wodak, “Critical Discourse Analysis”, 357.	
22	Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 318	
23	Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 317-318	
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3.2 Argumentationsanalys  
Argumentationsanalys kommer att användas i syfte för att användas i funktion till att 

analysera ställningstagande i debatten. Denna metod anses lämpad för studier kring 

områden där man har två ståndpunkter mot varandra, som exempelvis i detta fall med 

debatten angående valutaunionen.24 Likt ovan nämnt används argumentationsanalys 

vid samhälleliga kommunikationer, bland annat vid debatt. Vid liknande områden 

använder man argumentationsanalys för att se huruvida människor övertygas vid 

samhälleliga debatter, ställningstagande och vad som avgör vilken vision människor 

dras åt. Enligt Boréus och Bergström25 har retoriken stor betydelse för området, 

eftersom att talet är det största hjälpmedlet för exempelvis politiker att framföra sina 

budskap kring det aktuella området.   

 

Utifrån de retoriska medlen patos, etos och logos i en argumentationsanalys kommer 

dessa benämningar kategorisera åsikter ur debatten rörande EMU och på vilket sätt 

dessa är övertygande. För att underlätta inför den analytiska delen bör klarläggas vad 

patos, etos och logos grundar sig på. Patos är det begrepp som syftar till den 

känsloladdade retoriken. Det rör sig om starka känslor och försök att framkalla dessa 

hos åhörare eller läsare, som ett sätt att övertyga dem. Det menas på att värdeord är ett 

kännetecken och mycket framstående i en patos text.26 Etos grundar sig på personlig 

trovärdighet. Om en person är för andra människor sympatisk, ärlig och förståndig har 

denna person lättare att övertyga andra människor om att det han eller hon tycker är 

rätt. Logos däremot grundar sig i försök till att övertyga. Denne person använder sig 

av sakliga uttryck, få värdeord och appellerar till mottagarens intellekt och rationella 

förmåga.27    

 

 

																																																								

24 ”Argumentationsanalys”, Nationalencyklopedin, hämtad den 3 maj 2016 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/argumentationsanalys  

25	Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 89	
26	Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 90	
27	Bergström och Boréus, Textens mening och makt, 89-90	
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3.3 Applicering av metoder  
En kritisk diskursanalys, som är inriktad åt lingvistik och retorik har visat sig vara 

lämpligt för studien, eftersom att studien kretsar kring en analys av artiklar med 

politisk ståndpunkt. Det empiriska materialet som studeras i uppsatsen är hämtat ur 

Svenska dagbladets arkiv där åsikterna mellan riksdagens partier motsätter sig 

varandra, eftersom att det rör sig om åsikter inför en folkomröstning. Med detta urval 

tros en hybridmetod, det vill säga en kombination av kritisk diskursanalys och 

argumentationsanalys, fungera. Genom att använda argumentationsanalysens medel 

patos, etos och logos för att kategorisera uttalanden i debatten kommer en att kunna 

utläsa hur uttalandens karaktär utmärker sig. Den kritiska diskursanalysen kommer att 

användas för att avkoda debatten. Som ovan nämnt i kapitel 3.1 har den kritiska 

diskursanalysen inte någon specifik mall för hur studien ska utföras. Däremot 

kommer studien att utgå från de exempel som getts för metoden, exempelvis söka 

efter argument, ekvivalenskedja samt nod. Med dessa medel är förhoppningen att 

debatten kommer att kunna avläsas på ett tydligt sätt.  

 

Som omnämnt i tidigare avsnitt kommer Wodaks kritisk diskursanalys att 

kompletteras av argumentationsanalys. Detta är för att studera ojämlikheterna i 

debatten där retoriska benämningar ur argumentationsanalys kommer att kategorisera 

de uttalanden som förekommer i artiklarna. Dessa kategoriseringar kommer att hjälpa 

den kritiska diskursanalysen att finna dess nod och ekvivalenskedja.   

 

 

4. Material 

4.1 Nyhetsartiklar och empiriskt material 
Denna uppsats är baserad på studier av nyhetsartiklar och där genom politiska 

kommentarer inför folkomröstningen i september år 2003. Studien utgår ifrån fyra 

artiklar som är en del i debatten inför valet om ett inträde i valutaunionen. 

Anledningen till detta är för att avgränsa det empiriska materialet kraftigt och bara 

använda material från två veckor innan folkomröstningen. Under forskandet efter 

lämpligt material som underlag till uppsatsen visade det sig att den sortens artiklar 
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uppsatsen behövde grunda sig på fanns endast ett i ett mindre antal inom den valda 

tidsramen. Efter att ha undersökt de större svenska dagstidningarna, utifrån de givna 

ramarna, valdes artiklar som inte endast sammanfattade eller omformulerade politiska 

kommentarer utifrån journalisters perspektiv. Dock visade det sig att enbart politiska 

kommentarer och enskilda uttalanden var svåra att finna. Den tidningen som hade de 

lämpligaste artiklarna ur detta perspektiv var Svenska dagbladet. Av denna anledning 

valdes uppsatsen fyra artiklar ur denna dagstidning. Artiklar som granskades ur andra 

dagstidningar uppfattades generella och sammanfattade. De uttryckte inte ordagrant 

citat på det vis som presenteras i Svenska dagbladet, som av denna anledning ansågs 

lämpligast. Det är möjligt att någon enstaka artikeln kunnat hämtas från exempelvis 

Dagens nyheter, men i slutändan ansågs det material irrelevant för denna studie. 

Svenska dagbladet är enligt deras hemsida är en riksspridd morgontidning med 

ansedd kvalitetsjournalistik, samt deras ledarplats, det vill säga ståndpunkt, är 

obunden moderat.28 Något som redan konstaterats är att även Svenska dagbladets 

artiklar under de sista två veckorna inför valet hade ett väldigt begränsat urval av 

politiska kommentarer. Detta kan bero på mordet på den dåvarande utrikesministern 

Anna Lindh, som avled bara tre dagar innan valet. Därmed ställdes debatter in och 

valrörelsen avblåstes inför folkomröstningen.29  

 

Många uttalanden gjordes under våren och sommaren år 2003, men att inkludera alla 

de kommentarer och uttalanden för hela den perioden vore allt för omfattande för att 

inkluderas i en kandidatuppsats. Att göra endast ett urval ur alla de artiklar vore inte 

heller lämpligt där det skulle kunna indikera att de artiklarna blivit valda på grund av 

dess ståndpunkter i debatten. I och med denna strama tidsram för materialets omfång 

blev det delvis svårare att hitta passande artiklar, men samtidigt förhoppningsvis 

mindre indikation på att dessa valts ut på grund av dess ståndpunkter. De valda 

artiklarna var bland de längre artiklar och debattinlägg inom den begränsade 

tidsperioden, för att dessa skulle anses lämpliga för att användas till uppsatsens 

analytiska del.  

 

																																																								
28 SvD Kundservice, Svenska dagbladet. 
https://kundservice.svd.se/omsvd/ 
29 Jonsson, Anders. ”Mordet kan få Kennedyeffekt.”, hämtad 3 augusti 2016,  
http://www.svd.se/mordet-kan-fa-kennedyeffekt 
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I den första artikeln som är hämtad ur Svenska Dagbladet och publicerades den 29 

augusti år 2003. Artikeln ”Kommentarer till Perssons euroutspel” är ett axplock av 

kommentarer till, den dåvarande stadsministern och partiledare för 

Socialdemokraterna, Göran Perssons uttalande kring ett eventuellt eurointräde, att 

detta skulle kunna ske senare än planerat vid ett ja i folkomröstningen. Även om 

kommentarerna är riktade mot Perssons uttalande framgår det dels vilken sida bland 

andra partiledarna står på, samt ifall de har någon specifik anledning till sitt 

ställningstagande.30 

 

Den andra artikeln i urvalet att använda som material till diskursanalysen är Lars-

Georg Bergkvist och Leif Petersens artikel ”Jasidan lovar – nejsidan varnar” ur 

Svenska dagbladet från den femte september år 2003. I denna presenteras 

kommentarer från både politiker och erkända ekonomer.31 

 

Den tredje artikeln är en kort artikel av Björn Malmström från Svenska dagbladet den 

8 september år 2003. Artikeln ”Fälldin röstar nej till euron” redogör den numer 

framlidne statsministern och Centerpartiledaren om varför det svenska folket borde 

tänka till en extra gång inför folkomröstningen.32 

 

Den fjärde artikeln ”Nej till euro kan leda EU rätt” ur Svenska dagbladet den 10 

september år 2003, är en intervju med Gustav Fridolin, dåvarande ledamot i EU-

nämnden, av Ulla Danné, där Fridolin redogjorde varför han anser att Sverige bör 

hålla sig utanför valutaunionen.33 

Anledningen till att dessa artiklar valdes var på grund av dess ställningstagande till 

frågan kring valutaunionen, oberoende på om de förespråkade jasidan eller nejsidan. I 

och med att det är en granskning av nyhetsartiklar är dessa uppenbart färgade av olika 

politiska åsikter. Detta är någonting som är svårt att undvika i en undersökning av 

detta slag vilket läsaren bör vara medveten. 

 

																																																								
30 SvD och TT. ”Kommentarer till Perssons euroutspel.” 
31 Bergkvist och Petersen. ”Jasidan lovar, nejsidan varnar.” 
32 Malmström. ”Fälldin röstar nej till euron.”  
33 Danné. ”Nej till euron kan leda EU rätt.”  
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4.2 Avgränsning 
I mån av tidsramen är urvalet av politiska uttalanden begränsat till studien, som är 

hämtade ur tidskriften Svenska dagbladet. En ytterligare avgränsning är att jämföra 

uttalanden i debatten och inställningen jämt emot valutaunionen från 2003 års 

perspektiv. Idén var till en början att jämföra 2003 års debatt kring frågan om ett 

inträde i EMU, det vill säga ett ja till euron, och hur dessa partier stod inför frågan 

drygt 13 år senare. Under processen och sökandet efter relevant material till uppsatsen 

visade det sig att uppsatsområdet troligtvis skulle bli för stort vid en jämförelse med 

dagens debatt kring EMU. Frågan som ställdes var också om materialvalet vore 

intressant och relevant för Europastudiers akademiska fält, samt om detta skulle passa 

in i programmets humanistiska och samhällsvetenskapliga multidisciplinära profil. En 

jämförande studie i nuläget vore irrelevant för det redan hämtade materialet från år 

2003. Det beslutades att uppsatsområdet skulle fokuseras kring 2003 års debatt, med 

en avgränsning kring två veckor före valet. Sedan beslutades även att denna området 

debatt skulle utgöra navet för studien, inte om EMU som organisation vore 

tillförlitligt eller inte. På så vis skulle ett lämpligare perspektiv kunna tillämpas för att 

kunna applicera lämpliga metodval. Trots uppsatsens ytliga ämnesområde grundar sig 

studien på politisk debatt och hur en analys kring en debatt kan utformas. Med hjälp 

av medel ur argumentationsanalys och en kritisk diskursanalys kan materialet studeras 

utifrån ett mer retoriskt och lingvistiskt perspektiv, hur debattörerna uttryckt sig och 

om dessa anspelar på några specifika föreställningar i sina uttalanden.  

 

 

5. Undersökning  
 
Här följer första delen av undersökningen för vilket resultat som framkommit i 

undersökningen. För att systematisera sidorna, jasidan respektive nejsidan, delas 

dessa in i olika kapitel när en artikel innefattat båda delar. I första avsnittet av 

undersökningen kommer den kritiska diskursanalysen att appliceras för att dela in 

jasidan och nejsidan. Detta kommer att göras utifrån partipolitikers kommentarer 

kring valutaunionen och euron, samt ett fåtal väl insatta ekonomers utlåtanden inför 

folkomröstningen. Anledningen till indelningen är för att förenkla och underlätta för 
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läsaren att läsa av hur de olika sidorna för- och emot valutaunionen ställer sig, samt 

ifall det är några särskilda argument som återkommer. För metoden kritisk 

diskursanalys kommer en trolig ekvivalenskedja samt nodalpunkt att benas ut, för att 

se om det finns något återkommande mönster i debatten. Slutligen kommer den 

argumentationsanalytiska delen att undersöka debattens ojämlikheter utifrån 

debattörernas retoriska förmågor.  

 

5.1 Artikel nr. 1 ”Kommentarer till Perssons euroutspel” 
Denna artikel omfattar flertalet kommentarer efter en intervju med Göran Persson, 

sammanställd av SvD och TT. Artikeln ”Kommentarer till Perssons euroutspel” 

publicerades den 29 augusti år 2003 och de kallar innehållet ett axplock av 

kommentarer till uttalandet, efter att dåvarande statsminister Göran Persson sagt att 

ett eurointräde skulle ske senare än planerat även när om folkomröstningen skulle 

resulterat i ett ja. Följande avsnitt inunder är de kommentarerna från jasidan, 

respektive nejsidan.  

 

5.1.1 Jasidan 

Folkpartiets dåvarande partiledare Lars Leijonborg instämde med Perssons uttalande 

om att en valmöjlighet rörande tidpunkt för inträde måste finnas vid ett ja till euron. 

”Jag instämmer i Göran Perssons besked om att politikerna har ett ansvar att förvalta 

ett ja besked i folkomröstningen på ett ansvarsfullt sätt. Jag har svarat detsamma på 

liknande frågor”. Moderaternas, vid tidpunkten, föreslagne partiledare Fredrik 

Reinfeldt konstaterade också att ett ja vid folkomröstningen inte borde betyda en 

direkt övergång till euron, utan en övergång bör ske först efter förhandlingar och 

bedömningar beroende på när det är rätt i tiden för Sverige att ansluta till 

valutaunionen. Reinfeldt ansåg inte heller att Persson skickade ut signaler om att 

EMU vore ett osäkert projekt – detta skulle ha skadat jasidan. Kristdemokraternas 

dåvarande ledare Alf Svensson instämde med kommentarerna: ”En del tror att om vi 

säger ja så hamnar vi i ett viljelöst tillstånd, där andra tar hand om alla beslut och 

åtskilliga häpnar över att det inte är den 15 september som vi går över till euron”, 

konstaterar han “Det är en självklarhet att det ska ske en förhandling och det borde vi 

kanske sagt tydligare. Det kommer att gå en tid och det är väldigt viktigt att kronan 

och euron samsas på rätt nivå. – Jag tror att vi svenskar har en benägenhet att se mer 
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på risker än möjligheter. För mig är det nya Europa ett möjligheternas Europa. Ska 

man stirra på riskerna kommer man inte ur fläcken”. 

 

5.1.2 Nejsidan  

Maud Olofsson, Centerpartiets dåvarande partiledare, hävdade att Perssons uttalande 

var ett bevis på hur osäkert projektet egentligen är, att det vore förnuftigast med att 

rösta nej vid valet. ”Om man lyssnar till det han säger så erkänner han det som 

Centern sagt hela tiden. Det här projektet är inte den trygga hamn han hävdat utan 

det är ett skakigt projekt med frågetecken”.  

Vänsterpartiets tillförordnade ledare Ulla Hoffman uttryckte sig snarlikt Maud 

Olofsson om att Perssons uttalande var ”ett desperat försök att få igenom ett skakigt 

projekt”.  

Miljöpartiets dåvarande språkrör, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, gick ut med 

ett pressmeddelande ”inte ens Göran Persson tror på EMU-projektet längre”. De 

uttrycker även att det är uppenbart att jasidan börjat erkänna projektets bristfälligheter 

och förespråkar att ett nej till ett medlemskap vore lämpligast.34  

 

5.2 Artikel nr. 2 ”Jasidan lovar – nejsidan varnar” 

5.2.1 Jasidan säger  

I artikeln ”Jasidan lovar – nejsidan varnar” ur Svenska dagbladet den 5 september år 

2003, hävdade ekonomer från Svenskt näringsliv vid ett sammanträde på 

Hasselbacken. De förespråkade om en ekonomisk tillväxt, snarare än 

stabiliseringspolitik vid ett inträde i EMU. Deras kärnargument för detta var att en 

valutaunion skulle ge ökad utrikeshandel, vilket skulle ge ökad tillväxt och bättre 

levnadsstandard. De hänvisade till att valrörelsen gått ut med löftet om 

hundratusentals nya jobb vid ett medlemskap.35 

 

5.2.2 Nejsidan säger  

I samma artikel som ovan ”Jasidan lovar – nejsidan varnar” ur Svenska dagbladet den 

5 september år 2003 hänvisar de direkt till diskussionerna kring EMU där 
																																																								
34	SvD	och	TT.	”Kommentarer till Perssons euroutspel.” 
35	Bergkvist	och	Petersen.	”Jasidan	lovar,	nejsidan	varnar.”	
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Calmforsutredningen36 kommenterat och förespråkat ”vänta-och-se” redan år 1996. 

Detta omnämns i och med att det förts på tal vad som skulle hända med Sverige ifall 

landet skulle drabbats av en ekonomisk kris, om landet i enhet med EMU inte skulle 

vara kapabla att ändra styrräntan eller möjligheten att låta kronans värde falla. I 

samband med att jasidan utlovat ett ofantligt högt antal nya jobb kontrade den 

dåvarande näringsministern Leif Pagrotsky:  ”En valuta bör vara just så stark eller 

svag som konjunkturen kräver, annars blir tillväxten lidande. Jag har svårt att se 

nyttan med en machovaluta som drar på oss onödig arbetslöshet därför att bankmän i 

Frankfurt och Paris tar upp en prestigekamp med dollarn”. Dock var detta en 

kommentar som snabbt drogs tillbaka från regeringens hemsida, men den hann göra 

tillräckligt stor markering för en ökad konkurrens mellan jasidan och nejsidan i 

regeringen.  

 

Nejsidan hävdade att jasidan lovade mer än vad kunde förutsäga, att deras 

förhoppningar om lägre räntekostnader med en europeisk gemensam valuta skulle 

gynna Sverige. Detta avfärdades av flertalet ekonomer, bland andra professorn i 

internationell ekonomi Lars Calmfors, som Calmforsutredningen (även kallad EMU-

utredningen) år 1996 namngivits efter.  

I samma artikel omnämns även den dåvarande miljöministern Lena Sommestad, som 

varnade: ”EMU sätter marknaden i centrum. Frågor som utbildning, hälsa och 

barnafödande kommer i skymundan”.37    

 

5.3 Artikel nr. 3 ”Fälldin röstar nej till euron” 
I en kort artikel av Björn Malmström från Svenska dagbladet den 8 september år 

2003, ”Fälldin röstar nej till euron” poängterar den tidigare centerledaren och 

statsministern Thorbjörn Fälldin ett antal saker kring euron och ett medlemskap i 

valutaunionen. Han konstaterade att ett ja till EMU är oåterkalleligt, att Sverige av 

den anledningen borde se vad valutaunionen går för innan ett eventuellt inträde. 

Fälldin, som inte uttalat sig kring politiska frågor sedan år 1985 när han lämnade sin 

post som ledare för Centerpartiet, ville göra ett uttalande om ämnet i och med att 

flertalet (dessa är inte omnämnda i artikeln och därför kommenteras dessa inte i 

																																																								
36	”Sverige	sa	nej	till	euron.”		
37	Bergkvist och Petersen.”Jasidan lovar, nejsidan varnar.” 
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resultatet) avgångna politiker uttalat sig. Allt fler argument åt jasidan. Fälldin 

sammanfattade situationen kring EMU: ”Jag är förvånad över hur kategoriskt jasidan 

argumenterar trots att sakfrågan är så komplicerad. Att Tyskland, Frankrike, Italien 

och Portugal inte har lyckats uppfylla regelverkets krav ger oss verkligen anledning 

att tänka efter före”.38  

 

5.4 Artikel nr. 4 ”Nej till euro kan leda EU rätt” 

Nästa artikel är ”Nej till euro kan leda EU rätt” ur Svenska dagbladet den 10 

september år 2003. Den handlar uteslutande om nejsidan, där Miljöpartiet nuvarande 

språkrör Gustav Fridolin, som på den tiden var ledamot i EU-nämnden, besvarat 

frågor om EMU och det EU som höll på att växa fram. Fridolin förespråkade ett 

mellanstatligt samarbete inom EU och Europa, och menade på att EU var på väg i 

riktning mot en superstat, en federation likt USA. Han jämförde euron med tidigare 

valutaunioners ekonomiska följder i tysk historia, samt i den amerikanska historien, 

att dessa antingen brustit eller att de områdena i unionen bildat en stat. Detta är 

någonting Fridolin ogillar, eftersom att han vill att politisk makt ska ligga hos folket, 

inte hos EU-parlamentarikerna.39  

 

För att återgå till uppsatsens syfte och frågeställning, där frågan var hur 

grundföreställningarna skiljde sig i debatten hos jasidan och nejsidan inför 

folkomröstningen om ett inträde i EMU. Som nämnt tidigare kretsar uppsatsen kring 

politiska uttalandet i debatten inför folkomröstningen och i det kommande avsnittet är 

tanken att de valda politiska kommentarerna från debatten ska analyseras utifrån 

retoriska inslag ur argumentationsanalys.  

 

5.5 Patos, etos eller logos?  
Till en början utgår vi ifrån de argumentationsanalytiska aspekterna, där det retoriska 

grundbegrepp patos, etos och logos är centrala. Med utgångspunkt från de tidigare 

nämna artiklar kan man generellt sätt avgöra var jasidan och nejsidan står i 

förhållande till dessa grundbegrepp. I generella drag står jasidan för en etosinriktad 

argumentation. Främst i artikel nr 1 ”Kommentarer till Perssons euroutspel” där både 
																																																								
38 Malmström. ”Fälldin röstar nej till euron.” 
39 Danné. ”Nej till euron kan leda EU rätt.” 
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Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg och Alf Svensson ställer sig i linje med Persson, 

vars argumentation lyder:  

 

Jag instämmer i Göran Perssons besked om att politikerna har ett ansvar att förvalta 
ett jabesked i folkomröstningen på ett ansvarsfullt sätt. Jag har svarat detsamma på 
liknande frågor 
- Leijonborg, Fp 
 
Göran Persson vill påminna folket om att övergången sker efter förhandlingar och 
bedömningar. […]Det har funnits en tendens i opinionen att folk betraktar nej som att 
vänta och se. Men vi betraktar ett nej som det verkliga beskedet, för då blir vi 
utanför.[…] Men ett ja är om inte ett vänta så åtminstone ett se. Kom ihåg att det ska 
göras fortsatta bedömningar, det ska verkligen vägas av att det är rätt för Sverige att 
går över vid den tidpunkten. 
-Reinfeldt, M 
 
En del tror att om vi säger ja så hamnar vi i ett viljelöst tillstånd, där andra tar hand 
om alla beslut och åtskilliga häpnar över att det inte är den 15 september som vi går 
över till euron, konstaterar han. 
[…]Det är en självklarhet att det ska ske en förhandling och det borde vi kanske sagt 
tydligare. Det kommer att gå en tid och det är väldigt viktigt att kronan och euron 
samsas på rätt nivå. 
[…]Jag tror att vi svenskar har en benägenhet att se mer på risker än möjligheter. 
För mig är det nya Europa ett möjligheternas Europa. Ska man stirra på riskerna 
kommer man inte ur fläcken. 
-Svensson, Kd 
 

Dessa kommentarer överensstämmer där dessa hänvisar till att euron, vid ett ja till 

EMU, ska införas efter hand. Lejionborg meddelar att de vid ett ja ska handla 

ansvarsfullt. Reinfeldt hänvisar till att en övergång ska ske efter förhandlingar och 

bedömningar och att Sverige inträder vid rätt tidpunkt. Svensson hänvisar också till 

förhandlingar och att det skulle ske när kronan och euron är i motsvarande nivå. 

Enligt Boréus och Bergström är etos den inriktning i retoriken där en tilltalar 

mottagaren i form av den trovärdighet en själv innehar. Deras uttalanden kan påstås 

eller anses välformulerade, ärliga och kloka ur ett samhälleligt perspektiv – beroende 

på vilken politik man tilltalas av.  

 

Nejsidan för artikel nr 1 har ett mer känsloladdat spår. Det är en upprörd Maud 

Olofsson som kommenterar mot Perssons: ”Om man lyssnar till det han säger så 

erkänner han det som centern sagt hela tiden. Det här projektet är inte den trygga 

hamn han hävdat utan det är ett skakigt projekt med frågetecken”. Ulla Hoffman 
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instämde med Olofsson och hävdade att Perssons uttalande var ”ett desperat försök 

att få igenom ett skakigt projekt”. I samma linje uttalade sig även Maria Wetterstrand 

och Peter Eriksson när de uttalade sig ”inte ens Göran Persson tror på EMU-projektet 

längre”. 

Dessa artiklar för en mer eller mindre patosinriktad argumentation. Olofssons 

uttalande är känsloladdat och hon hävdar att Persson försöker förvirra osäkra väljare 

om att ja till EMU vore förnuftigt inför framtiden, vilket Hoffman instämmer i och 

Wetterstrand och Eriksson ämnar att Perssons uttalande ”bäddar för ett nej”. Även om 

dessa uttalanden även de är förnuftiga och ”kloka” kategoriseras detta trots det till 

patosinriktad argumentation för denna studie.  

 

Jasidan för artikel nr 2 ”Jasidan lovar – nejsidan varnar” är ett antal ”jaekonomer”, 

som Svenskt Näringsliv samlade inför ett strategimöte. Dessa ekonomer ser ett inträde 

i EMU som en chans för att få Sverige att växa på det ekonomiska planet. De hävdar 

att ett medlemskap i EMU kommer att öka ekonomisk tillväxt, en ökad utrikeshandel 

vilket skulle gynna Sverige genom ökad tillväxt och bättre levnadsstandard. Dessa 

påståenden är starkt logosinriktade. De använder sin kompetens i försök till att förutse 

en framtid på det ekonomiska planet och endast det.  

 

Nejsidan i artikel nr 2 står Leif Pagrotsky för där hans uttalande ska ha dragit igång en 

kraftmätning mellan ja-och nejsidan i debatten inför valet. Hans uttalande är uttryckt 

ur ett jagperspektiv där han uttrycker euron som en ”machovaluta”, som han ogärna 

ser i prestigekamp med dollarn. I detta fall skulle även här anses att nejsidan håller 

sina värdeord förhållandevis tätt och att det med Pagrotskys personliga kraftfulla 

uttalande antyder på patos. Även Lars Calmfors och Nils Lundgren stöttade 

Pagrotskys uttalande mot ett inträde i EMU i där även de misstrodde en tillväxt på 

arbetsmarknadsfronten.  

 

I artikel nr 3 ”Fälldin röstar nej till euron” är det inte tal om någon jasida och nejsida, 

bara nejsidan. Fälldin som redan vid den tidpunkten hade lämnat politiken bakom sig 

sedan länge kunde tillslut inte se på när jasidan hävdade osäkra argument. Hans 

argument är sakligt och använder få värdeord, men samtidigt tyder hans agerande på 

patos. Utifrån andra perspektiv skulle troligtvis detta placeras som etos, vilket även 

skulle kunna antyda på i och med att hans handling var spontan och för att ge osäkra 
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väljare sitt perspektiv, som före detta stadsminister. Denna del av debatten får 

klassificeras som etosaspekt.  

 

Nejsidan har ytterligare kommentarer i artikel nr 4 ”Nej till euro kan leda EU rätt”, 

där Gustav Fridolin med tydligt patos oroade sig för en blivande superstat om Sverige 

skulle träda in i EMU. Han menar på att länderna inte är olika i sig, men i och med att 

länderna strävar åt olika håll är det inte troligt att en gemensam valuta skulle göra en 

positiv skillnad för Europa. Generellt tror han inte heller på superstater, likt USA. Av 

den anledningen ser han inte heller gärna att Europa skulle förvandlas till en superstat 

som motpol till USA och någonting han inte tror är positivt globalt. I artikeln 

använder han flertalet värdeord som mångfald, gemenskap, samarbete, med flera.  

 

Efter att ha läst resultatavsnittet i denna studie har det visat sig att generellt sätt har 

nejsidans argument vägt tyngre och fått ta större plats i Svenska Dagbladet inför 

folkomröstningen.    

 

5.6 Debattens nodalpunkt och ekvivalenskedja   
Utifrån artiklarnas ojämlikheter utifrån jasidan och nejsidan är tanken att detta skulle 

bena ut en eller ett par ekvivalenskedjor samt nodalpunkt. Utifrån artiklarnas 

generella uttryck när det kommer till åsikter för eller mot en valutaunion är idén att 

utgå ifrån de ord som känts mest markanta från de olika sidorna ur artiklarna. 

Generellt ansåg jasidan att en övergång vore självklar, men att denna inte tvunget 

skulle ske direkt utan vid rätt tidpunkt efter omröstningen. De trodde även på tillväxt 

för Sverige, samt stabiliseringspolitik och ökad utrikeshandel. Detta skulle komma att 

öka levnadsstandarden. Nejsidan däremot ansåg att valutaunionen var ett osäkert 

projekt och att det fanns tveksamheter inför stabilitetspakten. Det hävdades att en 

valuta växer sig starkare respektive svagare beroende på vad konjunkturen kräver 

annars blir tillväxten lidande. Även om valutan skulle kunna göra gott för ökad 

tillväxt trodde nejsidan att detta inte skulle väga upp dess nackdelar. De menade även 

på att jasidans argument saknade vetenskaplig grund. De antydde även på bristande 

regelverk, samt att flertalet större europeiska länder inte klarat av att upprätthålla detta 

regelverk som ligger i grund för valutan. Samt fanns det oro inför en blivande 
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federation, en superstat likt USA, som inte skulle gynna ett mellanstatligt samarbete 

mellan de europeiska länderna.  

 

Utifrån argumentationsanalysens retoriska element, patos, etos och logos som 

presenterats tidigare i undersökningen, har ett antal ord och uttryck vägt tyngre i 

sammanställningarna av artiklarna. För jasidan var de mest framträdande orden 

ansvarsfullt, förhandlingar, bedömningar, rätt tidpunkt, motsvarande nivå, vilka 

ingick i första artikelns etostyngande avdelning. Ur den andra artikeln var det de 

logosframhållande orden och uttrycken som vägde tyngst. Dessa var ekonomisk 

tillväxt, ökad utrikeshandel, ökad tillväxt, bättre levnadsstandard.  

För nejsidan i första artikeln var det de patostyngande uttrycken som skakigt projekt, 

frågetecken och desperat försök vilka vägde tyngst. I den andra artikeln var uttrycken 

machovaluta, prestigekamp samt misstro tillväxt de mest uttrycksfulla för 

patosgrenen. Vidare till den tredje och fjärde artikeln var det uttrycken osäkra 

argument, superstat, mångfald, gemenskap och samarbete som vägde tyngst, 

framförallt riktade åt uttrycket patos. I och med denna utläggning är idén att dessa 

uttryck utgör en ekvivalenskedja, där valutaunion utgör nodalpunkten i 

sammanhanget. I och med dessa ord och uttryck för en ekvivalenskedja knyts det 

sammanhållna ur den kritiska diskursanalysen ihop med ojämlikheter vilket metoden 

framhåller.   

 

 

6. Analys  
 
För att återknyta undersökningens material till uppsatsens valda teorier och 

frågeställning ”Hur skiljde sig resonemanget i debatten hos jasidan respektive 

nejsidan inför folkomröstningen om ett inträde i EMU år 2003?” samt ”Vad kan man 

tolka ur dessa resonemang?” kopplas empirismen, utifrån en förstående epistemologi, 

samman med det valda materialet. Uppsatsens undersökta material består av fyra 

stycken fristående debattinlägg kopplat till folkomröstningen om ett inträde i 

valutaunionen år 2003. Vid urvalet av dessa artiklar var inte utgångspunkten att 

endast använda artiklar från samma tidskrift. Anledningen till att artiklarna endast 
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kommer från en och samma tidskrift är på grund av att dessa hade flest politiska 

kommentarer vid den valda tidsperioden. Av den anledningen kändes dessa mest 

lämpade för studien. Validitet och reliabilitet kan diskuteras utifrån detta perspektiv, i 

och med att undersökningen egentligen bara blir en generalisering utifrån ett mindre 

antal uttalanden. Å andra sidan skulle en utökning av materialvalet bli allt för 

omfattande vid en vidgning av material. Detta diskuterades vid flertalet tillfällen när 

idén till en början var att undersöka 2003 års ställningstagande i förhållande till nutida 

ställningstagande angående valutaunionen. Under uppsatsskrivandets gång 

förändrades detta till att undersöka området debatt. I detta fall har undersökningen av 

debatt varit subjektiv, på grund av ovan nämnd anledning att studien utgör en 

generalisering. Eftersom att undersökningen utgått ifrån en empiristisk synvinkel och 

att slutledningen är induktiv har inte en hypotes givits rum tidigare i uppsatsen.  

 

Däremot besvaras frågeställningen ”Hur skiljde sig argumenten i debatten hos jasidan 

respektive nejsidan inför folkomröstningen om ett inträde i EMU och därmed euron?” 

utifrån en hybridmetod bestående av en kritisk diskursanalys och retoriska medel ur 

argumentationsanalys. Genom denna kombinerade metod har debatten delats in i 

jasidan respektive nejsidan och därefter har de tyngre åsikterna lyfts fram utifrån 

tolkningen av den kritiska diskursanalysen. Efter detta har dessa uttalanden 

analyserats utifrån de retoriska medlen patos, etos och logos. Dessa har genom patos, 

etos och logos kategoriserats i löpande text. Utifrån dessa retoriska kategoriseringar 

har en ekvivalenskedja och nodalpunkt utformats. Nodalpunkten är valutaunion och 

ekvivalenskedjan utgör de ord och uttryck som vägt tyngst i argumenten för-och emot 

valutaunionen. Genom dessa analyser av materialet framgår det att endast denna 

slutledning inte omfattar den hermeneutiska cirkeln i sin helhet, som även omnämnts i 

teorikapitlet. Trots bakgrundsinformation, nutida händelser, samt undersökningen i 

sig är frågan om detta skulle utgöra tillräckligt och inte bara en tårtbit ur vad som den 

hermeneutiska cirkeln omfattar inom detta område. Syftet har varit att den 

hermeneutiska cirkeln skulle slutas kring undersökningen i sig, med den omfattande 

helhetsbild som presenteras. Det vore konstigt om den hermeneutiska cirkeln endast 

vore för största möjliga vetenskapliga område och alla dess detaljer för studier, om 

inte snarare flertalet cirklar utgörs för att alla dessa i sin helhet kunna bilda världen. 

Här påstås att en tårtbit ur den hermeneutiska cirkeln är bra nog för att utgöra ett 

tolkningssätt för att ha förstått den förstående epistemologiska undersökningen och 
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dess empirism.     

 

För att kritisera studien är kritisk diskursanalys den främsta syndabocken för att ha 

visat sig vara en besvärlig metod på många sätt. Det kan ses som en fördel att kunna 

bygga ihop sitt eget tillvägagångssätt genom att använda kritisk diskursanalys som en 

infallsvinkel för att kunna applicera olika teorier och forskningsmetoder, förutsatt att 

de valda metodologiska och teoretiska tillvägagångssätten på ett eller annat vis 

angränsar till diskurser. Det kan fungera väl om man har en klar bild över hur 

undersökningen ska se ut och hur det kommer att gå till väga. Om inte kan 

undersökningen bli mer brokig än väntat. Det har fungerat väl i slutändan, men 

troligtvis är en mindre komplicerad metod med klara strukturer att föredra som första 

metod. Vid en sådan justering skulle troligtvis även ämnesvalet sett annorlunda ut för 

att utgöra en tänkvärda och mer logisk infallsvinkel än den nuvarande.    

 

7. Slutsats 
 
För att sammanfatta undersökning- och analysdelen kommer indelningen av debatten 

att presenteras i korta drag. Därefter kommer resultatet för de retoriska 

infallsvinklarna att presenteras och den slutgiltiga nodalpunkten samt 

ekvivalenskedjan, vilken benats ur debatten.   

 

 

 

Argument och kommentarer för den europeiska valutan  

Delen för inriktningen mot kritisk diskursanalys inleds med ett ytterligare klargörande 

för vilka argument som uppkommer och är relevanta i de olika artiklarna. Upplägget i 

avsnittet motsvarar tidigare undersökande kapitel, vilket kan ses som en upprepning. I 

detta fall är upprepningen nödvändig för sammanfattningen. Artiklarna följer i samma 

ordning.  

 

I den artikel som presenterades först i resultatavsnittet ”Kommentarer till Perssons 

euroutspel” med kommentarer till och kring Göran Perssons, vid tillfället, på nytt 

formulerade åsikter beträffande ett inträde i valutaunionen. De politiker som var för 
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valutaunionen instämde med Persson om att ett ja vid folkomröstningen inte skulle 

innebära en direkt övergång till den nya valutan. De hävdade att det var någonting 

självklart, fast någonting de borde ha varit tydligare med när de uttryckt sig i frågan, 

om att avväganden skulle göras för ett inträde. Från jasidan menade de på att det 

svenska folket var rädda för förändringar, eller att de snarare ser risker framför 

möjligheter inför framtiden och att detta är någonting negativt för Sveriges utveckling 

inom EU. Samtidigt skrev Svenska dagbladet i artikeln att om någon från jasidan 

skulle ha sagt att detta var en förändring i jasidans opinion skulle det ha skadat deras 

ställning inför valet. Detta låter som ett antagande av Svenska dagbladet om att de 

inte bedömde jasidans uttalanden som sanningsenliga eller ansåg att dessa nya 

uttalanden var vaga.   

 

I den andra artikeln ”Jasidan lovar – nejsidan varnar” framkom även de argument, 

vilka varit genomgående för främst den borgerliga sidan. ”Jaekonomer” från Svenskt 

näringsliv hävdade om ekonomisk tillväxt och stabiliseringspolitik vid ett inträde i 

EMU. Detta skulle ge ökad utrikeshandel och på så vis även ge ökad levnadsstandard 

till svenska folket. Dessa argument för valutaunionen inför folkomröstningen var 

självklart positiva för jasidan. 

 

 Argument och kommentarer mot den europeiska valutan  

Likväl som i förgående avsnitt inleder den första artikeln. I artikeln om 

”Kommentarer till Perssons euroutspel”, är Maud Olofsson först ut i artikeln om att 

Perssons uttalande talar för att även jasidan borde ha röstat nej. Precis som tidigare 

citat ansåg Olofsson att detta uttalande bekräftade hur pass skakigt projektet om EMU 

och euron faktiskt var och att han uppvisade tveksamheter för stabilitetspakten. Hon 

argumenterar att Persson endast försöker förvirra väljarna inför valet.   

Ulla Hoffmans uttalande var i överensstämmande ton med Olofsson. Hon jämförde 

även valet om EMU som socialdemokraternas linje 2 vid kärnkraftsomröstningen – en 

avveckling med förnuft. Enade med ovanstående kommentarer var Maria 

Wetterstrand och Peter Erikssons pressmeddelande där det sammanfattningsvis 

argumenterade med att ”inte ens Göran Persson tror på EMU-projektet längre”. 

 

I den andra artikeln, som omnämnt tidigare, uttalar sig Leif Pagrotsky negativt inför 

ett inträde i EMU. Han menar på att en valuta växer sig starkare eller svagare vid de 
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tillfällen när konjunkturen behöver det och att tillväxten annars skulle bli lidande. Han 

såg snarare på en ökad arbetslöshet inför ett inträde i EMU än ökad tillväxt på 

arbetsmarknaden. Nils Lundgren, som väl insatt i diskursen med sin bok ”Europa ja – 

euro nej! De bästa argumenten mot EMU” avvisade till en början de utsagorna om att 

ett inträde och euron skulle ge ökad tillväxt på arbetsmarknaden, men medger senare 

även att en förändring i valutan kan göra positiva förändringar på marknaden. Dock 

var det inte säkert att dessa fördelar skulle väga upp dess nackdelar och risker i 

förhållande till den nuvarande svenska valutan och tillhörande räntepolitik. Lars 

Calmfors anmärker även jasidans och Svenskt näringslivs uttalanden som ”ett grovt 

tankefel” och att jasidans argument om ökad tillväxt är hemmasnickrad och att 

beräkningarna saknar vetenskaplig grund – varpå faktiskt jasidan sänkt skalan för 

uträkningen av eventuell tillväxt.  

 

I den tredje artikeln ”Fälldin röstar nej till euron” är det ett kortfattat uttalande och 

argument kring varför Fälldin anser att ett nej till EMU är lägligt. Argumentet att 

valutaunionen bör visa att dess system är tillförlitligt innan Sverige skulle ansluta är 

vettigt och centralt i frågan. Han menar på att jasidan har en alldeles för positiv attityd 

till ett projekt där flertalet av Europas största länder ännu vid tidpunkten inte lyckats 

upprätthålla det regelverk som ligger i grund till valutan. Detta var en betydelsefull 

anledning till att ett nej några dagar senare gick igenom – att inte stressa in i ett 

tveksamt och underutvecklat projekt.  

 

I den fjärde artikeln ”Nej till euro kan leda EU rätt” har Gustav Fridolin en klar bild 

av hur han önskar att Europa inte bör se ut. Han för sin argumentation i en anti-

amerikanism anda, det vill säga att han inte tror på den sortens överstat EU möjligen 

kunnat bli om alla länder i EU anslöt till den gemensamma ytan och valutan. Han 

argumenterar att han inte vill se ett Europa likt USA med gemensamt-allting, så som 

president, gemensam armé, skatter, etc. Han menar på att ett mellanstatligt samarbete 

gynnar Europa och EU mer än att försöka styra allting från en och samma plattform.   

 

Utifrån uppsatsens analytiska del framkom flertalet utsagor om huruvida 

debattörernas politik framförts. För området hämtad ur en argumentationsanalys för 

att indela debattörernas retoriska förmåga framkom resultatet att nejsidan hade främst 

ett antal debattörer som visade på starkt patos, där de utgjorde tydligt känsloladdade 
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uttalanden. I en del fall var dessa uttalanden begränsade på grund av att de innehöll 

förkorta uttalanden för att dessa skulle kunna utmärka validiteten för ett antal 

värdeord och att dessa skulle anmärkas som patos. I ett sådant fall utgick analysen 

utifrån uttalandets framtoning. Ur första artikeln var Maud Olofssons uttalande främst 

utmärkande i detta fall, trots att avsnittet om hennes uttalande var i kortaste laget. 

Lika så utgjorde Leif Pagrotskys uttalande ur andra artikel en tydlig markering på 

patos. Ur tonen på hans uttalande kan man känna en irriterad framtoning för att 

uppföljas av ett antal värdeord och en negativitet jämt emot ett eventuellt inträde i 

valutaunionen. Även Gustav Fridolin i den fjärde artikeln utgör ett tydligt patos. Hans 

uttalande är känsloladdat och förtroendet för en valutaunion existerar inte. I uttalandet 

använder han flertalet laddade värdeord, såsom mångfald, gemenskap och samarbete. 

En tydlig markering om att han inte önskar ett EU och Europa i samstämmig ton med 

en superstat, som USA.  

 

Den del i debatten som utgjorde logosaspekter var ur andra artikeln där de 

”jaekonomer” från Svenskt näringsliv hävdade att ett inträde skulle gynna både 

svenska småföretagare, ökad tillväxt och bättra levnadsstandarden. I detta fall blev 

dessa ”jaekonomer” komplett sågade av Lars Calmfors, som hävdade att dessa 

vilseledande argument utgjordes av ”ett grovt tankefel”. Som omnämnt tidigare är 

logos försök till övertygande. Dessa argument lyckades inte riktigt övertyga.  

De argumenten från första artikeln samt tredje artikeln var med tydligt etos var de 

argument från Lars Leijonborg, Fredrik Reinfeldt, Alf Svensson och Torbjörn Fälldin. 

Dessa argumenterade sakligt, tydligt och redogjorde hur deras syn kring ett inträde 

skulle ske. Fälldin var den av dessa fyra vars åsikter inte stod bakom samma linje som 

de andra tre på jasidan, men stod ensam och stark och framförande sitt uttalande i 

media efter att ha stått i skuggan en längre tid.  

 

Utifrån vilka argument som framkommit i avdelningen för jasidan och nejsidan kan 

man tydligt se att nejsidans argument tagit större plats i debatten. Jasidans argument 

lutar främst åt dess trodda ekonomiska fördelar, som att en gemensam valuta skulle ge 

bland annat ökad tillväxt, högre levnadsstandard och ökad utrikeshandel. De 

framförde dessa påståenden med stor förhoppning, som att det garanterat skulle bli 

sanning vid ett inträde. För att återgå till den Europeiska Kommissionen, som 

omnämndes i uppsatsens tidigare kapitel 1.3.1 är dessa kommentarer mer eller mindre 
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citerat ur Europeiska Kommissionen där dessa förespråkat politisk integration och att 

ett medlemskap i valutaunionen skulle de ekonomin skalfördelar, ökad effektivitet 

och tålighet, samt att en union skulle gynna ekonomisk stabilitet, ökad tillväxt och 

högre sysselsättning inom eurozonen. Dessa hållpunkter påminner starkt om jasidans 

enade kommentarsfront, där ett tydligt mönster av fördelar för ett inträde med en 

kapitalistisk anda. Dessa reflekterar inte alls kring eventuella nackdelar eller vad ett 

inträde skulle betytt för gemene man. Lars Calmfors uttalande om att många av dessa 

uttalande saknade vetenskaplig grund måste ha fått nejsidan att jubla. 

Nejsidan har visserligen inte haft någon gemensam nämnare likt Europeiska 

Kommissionen vars fördelar (i detta fall nackdelar) jasidan kunnat luta sig mot. 

Nejsidan visade upp en skeptisk bild av vad de hade för föraningar om ett inträde i 

valutaunionen. Att de utgått ifrån historiska händelser, samt analyserat vad som vid 

tillfället pågick i de EU länder som redan inträtt eller väntade på ett inträde i EMU. 

Nejsidan hävdande om svåruppnåeliga krav för valutaunionens regelverk, vilket 

skulle kunnat göra det svårt för Sverige i framtiden.  

 

För att inte ytterligare brodera ut resultatet för den retoriska delen följer en 

sammanfattning av vilka ord och uttryck som genom analysen ansetts vara de mest 

framträdande utifrån patos, etos och logos. Denna metod är kanske inte precis enligt 

tidigare studier av noder och ekvivalenskedjor, men kompletterar bra i denna studie 

för att bena ut debattens mest framträdande och kärnfulla ord och uttryck. Dessa var 

följande: ansvarsfullt, förhandlingar, bedömningar, rätt tidpunkt, motsvarande nivå, 

ekonomisk tillväxt, ökad utrikeshandel, ökad tillväxt, bättre levnadsstandard.  

skakigt projekt, frågetecken, desperat försök, machovaluta, prestigekamp, misstro 

tillväxt, osäkra argument, superstat, mångfald, gemenskap och samarbete. 

Nodalpunkten, alltså utgångsläget för denna ekvivalenskedja, var ordet valutaunion 

på grund av att det är just valutaunionen som debatten kretsat kring.I och med dessa 

ord och uttryck för en ekvivalenskedja knyts det sammanhållna ur den kritiska 

diskursanalysen ihop med ojämlikheter vilket hybridmetoden framhåller.  

  

Utifrån detta resultat från undersökningen och analysen kan man se ett tydligt mönster 

för hur jasidans argument haft en tydlig gemensam inriktning för att generellt betrakta 

ett inträde i valutaunionen ur en ekonomisk synvinkel, även om det empiriska 

materialet endast skrapade på ytan av debatten. Fokus låg kring att Sveriges ekonomi 
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skulle ha troligt goda utsikter, om ett inträde hade visat ökad tillväxt och ökade 

skalfördelar för massiv export. Några eventuella nackdelar framhölls inte ur jasidans 

perspektiv. Nejsidan utgjorde dessa, vilka i kortare drag inte erhålls som lika positiva 

för en ekonomisk förändring.  

 

Undersökningen har gett en insikt i hur den politiska debatten tett sig främst inför 

folkomröstningen. Vad som även har framkommit är hur politikers framlägger sina 

hypoteser. Det har varit intressant att se om dessa argument är bristfälliga trots att de 

vid de tillfällen för uttalanden framställer dessa argument som om de vore någonting 

självklart. Det är visserligen politikers jobb att framhålla sina åsikter som om dessa 

vore det rätta trots att dessa inte bevisats. Vad som mer framkommit är bristen på 

bakgrundsinformation kring området och trots detta är det lätt att tycka till om ett 

ämne som man kanske egentligen inte är insatt i. Artiklar så som krönikor eller 

ledarsidorna ur exempelvis Svenska dagbladet eller andra dagstidningar ger inte alltid 

tillräckligt med information för att läsaren ska kunna bilda sig en ordentlig 

uppfattning om det aktuella området. På så vis finns det risk att den hermeneutiska 

cirkeln snubblar på artiklarnas ståndpunkter för att dessa är för allmänna och inte ger 

tillräckligt mycket detaljer för att studeras.  

 

En generell uppfattning utifrån informationssökandet och valet av artiklar för studien 

är att det var lättare att hitta lämpligt material vilket främst rörde sig om en negativ 

bild inför ett inträde i EMU. Det har inte varit ett medvetet val att främst välja artiklar 

rörande en motsättning i frågan kring EMU. De artiklar som är hämtade för 

uppsatsens syfte valdes på grund av att dessa var de mer omfattande artiklar kring 

åsikter angående inträdet i EMU vid den valda tidpunkten, inte på grund av vilken 

politisk ståndpunkt kommentarerna höll.  

 

För vidare studier vore det intressant med en undersökning av hur EMU och euron 

påverkats av eurokrisen bland annat efter Greklands ekonomiska kris, vilken pågått i 

flera år och ännu inte är över. En studie kring Storbritanniens ”brexit” och 

orosmomenten kring ”quitaly”, där eventuellt Italien står på tur, vore spännande att 

undersöka och vad detta skulle och kommer att innebära för EU.  
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