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Abstract 

Titel:  Försöken att övertala respektive konsten att övertyga. 

  - En retorisk argumentationsanalys av hur två landsortstidningar  

  använder retoriken för att rikta sig till sina mottagare 

 

Författare:  Malin Björklund 

Handledare:  Eva Ekstrand 

Examinator: Margareta Rönnberg 

 

Nyckelord:  Retorisk argumentationsanalys, retorik, Gefle Dagblad, 

  Västerbottens-Kuriren, kulturhuvudstad 2014, opinion, 

  övertala, övertyga, landsortstidning.  

 

Problem:  Retoriken kan användas på två olika sätt, både för att övertala 

  och för att övertyga sina mottagare. Används en text för att 

  övertala, får mottagaren själv inte skapa sig en egen uppfattning.  

  I journalistiken kan retoriken många gånger övertala, även fast  

  det inte alls var journalistens syfte med texten. 

 

Syfte: Syftet med den här undersökningen är att se hur Gefle Dagblad 

och Västerbottens-Kuriren använder sig av retoriken för att nå ut 

till sina mottagare. Vilka argument och grepp används för att 

övertala och vilka används för att övertyga? 

 

Frågeställning: Den övergripande frågeställningen är om Gefle Dagblad och 

 Västerbottens-Kuriren använder retoriken för att övertala eller 

 övertyga sina mottagare? 

 

Metod:  Retorisk argumentationsanalys   

 

Slutsatser:  Den starkaste slutsatsen är att Gefle Dagblad använder retoriken 

 för att övertala sina mottagare, medan Västerbottens-Kuriren 

 använder retoriken för att övertyga. 
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1. Inledning 

Många anser att retoriken endast används för att övertala, något som från början 

härstammar från en av de äldsta definitionerna av vad retorik egentligen innebär. Men 

retoriken används till så mycket mer, bland annat för att göra en text mer övertygande, 

informativ och intressant för mottagaren.  

 

År 2007 drogs en tävling i gång som skulle utse en svensk stad, tillsammans med en lettisk 

stad, till Europas kulturhuvudstad 2014. Sommaren 2009 utsågs Sveriges vinnare: Umeå. 

Gävle var med som kandidat för evenemanget, men åkte snabbt ut ur tävlingen. Frågan är om 

de båda städernas morgontidningar använde retoriken på olika sätt för att övertyga 

respektive informera sina mottagare? 

 

I följande kapitel kommer bakgrunden och problematiken med morgontidningarnas retorik att 

presenteras, undersökningens syfte och vilken frågeställning som kommer att användas. I 

slutet av kapitlet finns även undersökningens disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

”Retorik är konsten, att vad det än gäller, finna det som är bäst ägnat att övertyga.”
1
 Detta är 

Aristoteles (född omkring 384 f.Kr.) definition om vad retorik är. Denne kan ses som en av de 

viktigaste tänkarna inom den retoriska traditionen. Med ”konsten” menade Aristoteles 

emellertid inte tavlor, litteratur eller skulpturer, utan snarare hantverksmässigt kunnande, en 

typ av hantverksskicklighet som, enligt Aristoteles, både kunde studeras och läras ut.
2
  

 

Vidare i Aristoteles definition följer ”vad det än gäller”, vilket innebär att retoriken i princip 

kan användas i alla tänkbara situationer, såväl om tal, bilder, tecken som om texter. 

Aristoteles definition förutsätter även att avsändaren alltid måste ses i relation till mottagaren, 

det vill säga: för att kunna analysera till exempel en text behöver analytikern se helheten, få 

en bild av hela situationen.
3
 

 

Det tredje som kan lyftas fram i Aristoteles definition är att denne använder sig av ordet 

”finna”, vilket innebär att retoriken hjälper till att upptäcka möjligheter, hitta den bästa 

                                                 
1
 Aristoteles definition enligt Lindqvist Grinde 2008, s. 30  

2
 Lindqvist Grinde 2008, s. 30-31 

3
 Ibid, s. 31 
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strategin för en viss situation och även finna de argument som talar emot ens egna. Retoriken 

kan på det sättet användas som en metod för att till exempel skriva ett tal eller en 

debattartikel. Den bästa retorikern är den person som har funnit alla tänkbara möjligheter och 

är väl förberedd på vilka argument som kommer att läggas fram och hur han ska försvara sin 

egen ståndpunkt.
4
 

 

Det finns naturligtvis en rad andra retoriker som definierar retoriken på ett helt annat sätt än 

Aristoteles gör. Exempelvis Wayne C. Booth, som menar att retorik innebär att kritiskt lyssna, 

granska och ge respons
5
. Kenneth Burke uppfattar för sin del språkets retoriska funktion som 

ett symboliskt sätt att framkalla samarbete mellan människor som svarar på symboler och 

betonar hur retoriken bland annat används i litteraturen för att få människor att vilja fortsätta 

läsa.
6
 Jens Kjeldsen inkluderar det visuella och anser att allt i vårt språk är metaforer vilket, 

med den definitionen, innebär att allt runtom oss skulle innebära retorik
7
. Janne Lindqvist 

Grinde liknar retoriken vid en skattkarta, en liknelse som kan användas oavsett vilken 

definition av retoriken man själv använder. Retoriken anses vara lika viktig för en talare som 

en skattkarta är för en skattjägare: talaren kanske finner de bästa argumenten även utan 

retoriken och skattjägaren kanske finner skatten utan kartan, men dessa båda hjälpmedel gör 

det betydligt enklare för bägge.
8
  

      

Retoriken har naturligtvis inte höjts till skyarna av alla genom historien, även om den faktiskt 

kan räknas till de äldsta yrkena i världen. Platon, till exempel, var enligt Lindqvist Grinde 

väldigt kritisk till retoriken och ansåg att den borde bannlysas.
9
 Även idag anser många att 

bruket av retorik inte är något bra och menar att olika företag ”kör med samma retorik som 

vanligt”. De hävdar att företagen endast använder retoriken för att övertala och lura sina 

mottagare. Detta beror mer på bristande kunskap i ämnet än på att retorik i sig är förkastlig. 

Många tror idag att retorik enbart handlar om att bedra och föra bakom ljuset, men så är inte 

nödvändigtvis fallet. Retorik är så mycket mer än att bara finna de rätta argumenten för att 

övertyga. Det handlar som sagt för retorn även om att kritiskt granska andras argument, 

informera om något och framför allt handlar det om att lyssna till vad andra har att säga.
10

 

                                                 
4
 Lindqvist Grinde 2008 , s. 31-32 

5
 Booth 2004, s. 93 

6
 Burke 1952, s. 33 

7
 Kjeldsen 2008, s. 262 

8
 Lindqvist Grinde 2008 , s. 32 

9
 Ibid, s. 33-34 

10
 Booth 2004, s. 93 
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Lyssnar man inte noga, kan man inte heller ”finna det som är bäst ägnat att övertyga” eller 

värja sig mot andras övertalningsförsök. 

1.1.1 Kulturhuvudstadssatsningen 

Anledningen till att artiklarna i den här undersökningen handlar om just kulturhuvudstads- 

satsningen är att det vid undersökningstillfället var ett aktuellt ämne, samt att de båda 

städernas morgontidningar tycktes behandla satsningen på något olika sätt. Att Umeå senare 

vann tävlingen och att Gävle åkte ur i ett tidigt skede, gjorde valet av ämne än mer intressant. 

Det viktiga i undersökningen är med andra ord inte vad artiklarna handlar om, utan hur 

journalisterna har använt sig av retoriken i artiklarna: om de har använt retoriken för att 

övertala, övertyga eller för att informera sina mottagare.  

 

Trots att kulturhuvudstadssatsningen i sig inte är av så stor vikt för undersökningen, kan det 

ändå vara intressant att veta vad satsningen innebär, detta för att göra artiklarna mer 

begripliga. En kort sammanfattning av kulturhuvudstadsfenomenet kommer därför här. 

 

Sedan 1985 har stiftelsen Europas kulturhuvudstad utsett just det: Europas kulturhuvudstad. 

Syftet med arrangemanget är främst att föra Europas befolkning närmare varandra, få dem att 

samarbeta, samt lyfta fram den aktuella stadens historiska och kulturella arv.
11

  

 

I september 2008 skickade fyra svenska städer, Gävle, Lund, Umeå och Uppsala, in varsin 

ansökan om att bli kulturhuvudstad 2014. Gävle kandiderade med temat Kulturell 

allemansrätt, strävan om att alla ska ha rätt till kulturen, Lund benämnde sitt tema 

Playground Europe och jakten på den femte friheten, Umeå lockade med Nyfikenhet och 

passion – medskapandets konst och inspirerades av samernas åtta årstider och Uppsalas tema 

var Metamorfos, det vill säga förvandling, och syftade på hållbar utveckling.
12

  

 

År 2014 är det alltså bland annat Sveriges tur att bli europeisk kulturhuvudstad och nyligen 

utsågs Umeå som sagt till vinnare av titeln. Sverige har varit europeisk kulturhuvudstad ett år 

tidigare, då Stockholm 1998 hade den äran.
13

 

 

                                                 
11

 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=SV&id=1004, 08-12-10 
12

 http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=4117&epslanguage=SV, 08-12-03 
13

 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=SV&id=1004, 08-12-10 
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1.2 Problemformulering 

Retoriken kan, som redan nämnts, brukas på en rad olika sätt. Genom att använda retoriken på 

ett visst sätt, blir följderna att mottagarna blir övertalade till eller övertygade om någonting. 

Det är många diktatorer som har använts sig av den förledande typen av retorik. Hitler är en 

av dem. Genom att använda retoriken på ”rätt” sätt, fick han mottagarna precis dit han ville. 

De lyssnade på allt han sa och de övertalades att tro det var det enda rätta. Andra som också 

använder retoriken är våra politiker, speciellt nu i valtider. De använder naturligtvis inte 

retoriken på samma diktatoriska sätt som Hitler, men däremot strävar politikerna efter att 

välja de rätta uttrycken och de rätta argumenten för att få mottagarna övertygade om att just 

deras politik är den enda rätta.  

 

Men retoriken kan även användas på andra sätt och då få mer informativa följder. Genom att 

använda retoriken kan en text bli mer målande och levande och då även mer intressant för en 

mottagare att ta till sig. Innehållet blir för den sakens skulle inte mer övertygande, utan kan i 

stället bli mer informativ. 

 

Problemet med att använda retoriken på ett övertalande sätt är framför allt att mottagaren själv 

inte får bilda sig en egen uppfattning om hur han eller hon faktiskt ska uppfatta texten. Genom 

att istället använda retoriken på ett mer informerande sätt, får mottagaren en ärligare chans att 

själv skapa sig egen uppfattning. 

 

Men det finns ytterligare ett problem med att använda retoriken för att påverka mottagarna, 

och det problemet handlar om journalistens omedvetna ställningstaganden. Det kanske inte 

alltid är meningen att en text ska vara övertalande, men genom att använda retoriken på ett 

visst sätt, får texten ändå de följderna. Journalistens egna negativa, eller positiva, åsikter 

skiner igenom och påverkar mottagarna på det sättet, trots att det kanske inte alls var 

journalistens huvudsakliga syfte. Hans syfte kanske endast var att föra fram sin egen åsikt, 

inte att påverka andra till samma uppfattning. Man kan undra om man som journalist 

egentligen bör använda retoriken, om inte syftet är att övertyga, eftersom resultatet så ofta 

ändå blir övertalande?  
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1.3 Ordförklaring  

Att precisera vad man menar med de ord man själv använder är inte minst i en undersökning 

av retorik viktigt. Vad avses alltså med retorik? Vilken är här skillnaden mellan att ”övertyga” 

respektive ”övertala”? Retorik har i över 2 300 år betraktats ur talarens/retorns perspektiv 

som en rationell metod att finna och värdera egna argument, samt granska motståndarens 

(tänkbara eller faktiska) argument och gärna föregripa dessa. Under de senaste 100 åren har 

retorik som akademiskt ämne även kommunikationsteoretiskt betraktats ur mottagarens 

perspektiv: hur ”vi” ska kunna värja oss mot ”deras”, inte minst massmedierade, 

påverkansförsök genom att ”kritiskt granska”, ”genomskåda” och överväga andras argument. 

 

Retorn eller talaren avser alltid att påverka, men detta kan ske på två diametralt motsatta sätt: 

genom att övertyga eller övertala: 

 

Övertyga betyder enligt Stora synonymordboken framför allt ”skingra tvivlen hos”, 

”tillfredsställa”, ”omvända”, ”förvissa”, ”överbevisa” – men även (som sista innebörd) 

”övertala”. Den som är ”övertygande” upplevs av motparten som ”vederhäftig”, ”trovärdig” i 

sina argument.
14

  

 

Övertala har som synonym däremot ”beveka”, ”förmå”, ”pressa”, ”locka”, ”prata omkull”, 

”snärja”, ”intala”, ”lura”. Den som blir övertalad har närmast tvingats ge upp sina tvivel och 

sitt motstånd. Att övertyga och bli övertygad är positivt, medan övertala och bli övertalad är 

någonting negativt, antyder en handling som är mot den omkullpratades vilja.  

Den som övertalar upplevs av den övertalade som påstridig, pressande eller allmänt 

”jobbig”.
15

 

 

När lyssnaren övertygas har vederbörande tagit till sig ett budskap eller ett argument som sitt 

eget, ”till-egnat” sig det, och bygger vidare på något som redan finns hos sig själv. Vid 

övertalning däremot finns inte denna förankring, utan mottagaren gör snarare något mot sin 

vilja och utan engagemang. Retorikens mål är det förra, att verkligen övertyga eftersom syftet 

är praktiskt: att skapa handling och förändring. 

 

                                                 
14

 Stora synonymordboken 1990, s. 724 
15

 Ibid, s. 723 



 - 10 - 

1.4 Hypotes 

Vid en första blick på Gefle Dagblads och Västerbottens-Kurirens artiklar, känns det som att 

de båda tidningarna använder retoriken på något olika sätt. Redan efter en första 

genomläsning blir hypotesen att Gefle Dagblad mer använder sig av övertalande retorik, 

medan Västerbottens-Kuriren mer ingående informerar om vad Umeås ansökan har att 

erbjuda. Är det så också efter en mer närgranskande analys? Hur har man i så fall uppnått 

denna effekt? 

 

Efter en noggrannare undersökning kommer det att visa sig hur Gefle Dagblad och 

Västerbottens-Kuriren faktiskt har använt retoriken i sina artiklar. Det kanske inte alls är så att 

Gefle Dagblads artiklar är mer övertalande efter en ingående analys. Det kan även visa sig att 

Västerbottens-Kuriren är mer övertalande än vad som kan upptäckas efter en första läsning. 

Oavsett vad den slutliga analysen utmynnar i, kan undersökningen förstås inte visa ifall 

mottagarna har uppfattat artiklarna som övertygande eller som försök att övertala dem. För att 

få fram ett sådant resultat krävs en helt annan undersökning. Däremot kan den här 

undersökningen visa hur tidningarna har använt sig av retoriken. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna undersökning är med andra ord att se hur Gefle Dagblad och Västerbottens-

Kuriren använder sig av retoriken i sina artiklar. Genom att undersöka detta kommer 

förhoppningsvis en större förståelse att skapas för hur olika morgontidningar kan arbeta 

retoriskt för att nå ut till sina mottagare. 

 

Syftet är också att se vilka argument och retoriska grepp som används för att göra en text 

övertygande eller informativ och vilka som används för att göra en text övertalande. 

 

1.6 Frågeställning 

För att jag ska kunna pröva min hypotes och dessutom uppfylla syftet med undersökningen, 

kommer ett antal frågor att behöva besvaras. Den fråga som är central genom hela 

undersökningen är: 

• Använder Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren retoriken för att övertyga eller 

övertala sina mottagare? 
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Detta är den övergripande frågeställningen, men för att få denna mer avgränsad och hanterbar 

kommer följande, något snävare, underfrågor förhoppningsvis att besvaras: 

• Sänder Gefle Dagblad ut en mer negativ bild av kulturhuvudstadssatsningen, jämfört 

med Västerbottens-Kuriren, med utgångspunkt från artiklarnas huvudsakliga tes och 

textens karaktär?  

• I vilken genre har Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren skrivit sina artiklar, det 

vill säga: vilka vänder de sig till och vilket tidsperspektiv skriver de i? 

• Vilken typ av argument använder Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren sig av för 

att övertyga alternativt övertala sina mottagare? 

• Vilken typ av bevismaterial använder Gefle Dagblad respektive Västerbottens-Kuriren 

sig av, det vill säga är argumenten ethos-, logos- eller pathosbetonade?  

 

1.7 Disposition 

Undersökningen är uppdelad i sex olika kapitel, varav det första, som innehåller 

undersökningens bakgrund, problem, syfte och frågeställning, nu är avslutat. 

      

Kapitel två består av metoddelen där undersökningens metod, retorisk argumentationsanalys, 

kommer att presenteras. Andra möjliga metoder kommer även att diskuteras, för att visa vilka 

andra vägar som hade varit möjliga, men som av olika anledningar har valts bort. 

Undersökningens tillvägagångssätt, material, avgränsning samt urval av artiklar tas även upp i 

det andra kapitlet. 

 

Det tredje kapitlet innehåller undersökningens teoretiska utgångspunkter, det vill säga olika 

retoriska teorier. Det är dessa teorier som ligger som grund i själva undersökningen av de 

utvalda artiklarna. 

      

I kapitel fyra presenteras resultatredovisningen. Där beskrivs de valda artiklarnas innehåll, 

kopplat till de tidigare presenterade teorierna. Med andra ord undersöks de båda tidningarnas 

retoriska grepp och argument, främst för att visa vilka olikheter som finns mellan de båda 

tidningarna.  

      

I kapitel fem presenteras slutsatserna av resultaten, sammankopplade med undersökningens 

problem, syfte och frågeställning, för att göra konklusionen ännu tydligare. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning, utifrån vad undersökningen har lett fram till för nya idéer. 
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Slutligen presenteras en litteratur- och källförteckning, samt undersökningens bilagor.  
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2. Metod 

Den metod som kommer att användas i undersökningen är en retorisk argumentationsanalys. 

Metoden kommer att presenteras närmare i detta kapitel, samt relateras till andra tänkbara 

metoder som jag skulle ha kunnat använda mig av, men som jag av olika anledningar har valt 

bort. Tillvägagångssätt, material, avgränsning och val av artiklar som analysmaterial 

kommer också att presenteras längre fram i kapitlet. 

 

2.1 Retorisk argumentationsanalys 
I en retorisk argumentationsanalys undersöker man så mycket mer än enbart vilka argument 

som till exempel en kulturjournalist har använt sig av för att få fram sin åsikt. Man undersöker 

även bland annat vad skribenten vill få ut av sin text, hur hon/han har hittat sina argument 

(även kallade bevis) och om vederbörande använder sig av känslor eller sin egen auktoritet för 

att påverka respektive mera neutralt informera sin publik.  

 

En retorisk argumentationsanalys kan se ut på olika sätt, beroende på vilken forskare man 

utgår ifrån. I den här undersökningen kommer jag att utgå från Lindqvist Grinde och hans sätt 

att se på argumentationsanalys
16

. Metodens olika steg kommer att undersökas och analyseras, 

för att sedan utmynna i en slutlig analys med min hypotes som utgångspunkt. Detta innebär 

att endast den information som jag har funnit och anser viktig och intressant för just den här 

undersökningen kommer att presenteras. Det betyder att det som inte redovisas skulle kunna 

användas i en annan undersökning av samma artiklar. Den undersökningen kommer då att ha 

en helt annan hypotes och därför också få ett helt annat resultat. En retorisk 

argumentationsanalys ger mycket information, men det är bara en liten del som är intressant i 

varje undersökning. 

 

Det allra första som görs i en argumentationsanalys är att fastställa textens syfte, det vill säga 

vad journalisten tycks vilja åstadkomma med sin text. Det kan till exempel vara att informera 

mottagarna om en nedläggning, att hylla mottagarna efter en god insats eller att övertyga 

mottagarna om att något är det bästa. Det kan ofta vara svårt att helt säkert fastställa syftet, 

                                                 
16

 Lindqvist Grinde 2008, s. 187-195 
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men det är ändå bra att ta ut ett provisoriskt syfte, för att underlätta analysen.
17

 Det är alltid en 

fördel att ha funderat över varför texten är skriven. 

 

Det andra som ska göras är att avgöra vilket genre texten är skriven i. Det finns tre olika typer 

av genrer, det vill säga: det finns tre olika sätt att skriva en text. Den första genren är genus 

deliberativum, vilket innebär att det är en politisk text som berör något som ska hända i 

framtiden. Den här genren handlar även om att granska och bestämma vad som ska eller bör 

göras, och hur det ska göras. Här handlar det alltså om att försöka övertyga i politiska frågor. 

Den andra genren är genus judiciale, vilket är en text eller ett tal som ofta sker i domstolar 

och syftar på händelser som redan har inträffat i det förflutna. Genren innehåller många 

gånger någon form av anklagelse eller försvar och syftar till att fälla dom över något som har 

hänt. Den tredje genren är genus demonstrativum och riktas till allmänheten om händelser 

som äger rum i nuet. Vanligtvis handlar den här genren om att fördöma eller prisa någon 

person eller någon företeelse, och åhörarna instämmer många gånger i det som sägs.
18

 Här 

slås en gemensam värdegrund fast. 

 

Därefter ska textens tes fastställas, det vill säga vad journalisten egentligen vill uppnå med sin 

text: vad är det han/hon vill säga med den? Det är viktigt att formulera en tes för att få reda på 

vad journalisten faktiskt skriver om, vad saken gäller. Det kan ibland vara svårt att hitta en tes 

och den kan förändras under arbetets gång. Tesen kan även både vara implicit och explicit 

vilket innebär att själva tesen antingen är en mening i texten eller en sammanfattning av vad 

hela texten handlar om.
19

 

 

Att ta ut talets status är det fjärde steget i argumentationsanalysen. För att ta reda på textens 

status måste man gå till motståndaren och se vad de är oeniga om, vad debatten handlar om. 

Handlar den om fakta, status coniecturalis, om definition, status definitionis, särskilda 

omständigheter eller andra kvaliteter, status qualitatis, eller en process vilket innebär att man 

byter ämne genom att exempelvis ifrågasätta andras rätt att yttra sig, status translationis.
20

  

      

I den här undersökningen kan det vara svårt att bestämma status, då det inte finns någon tydlig 

motståndare, ingen debattmotståndare. Men genom att tänka sig en motståndare, kan man se 
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vilka motargument journalisten kommer med och på så sätt även se vad som diskuteras och 

vilken typ av stil argumentationen har. 

 

När syfte, genus, tes och status är fastställda och analyserade, ska argumenten analyseras. Det 

räcker inte med att endast se vilka argument journalisten använder sig av för att övertyga och 

informera, utan argumenten måste även analyseras för att se vilken typ av argument det är, 

hur argumentet övertygar och informerar. Det finns tre olika typer av bevismedel, pisteis, som 

används för att se argumentens påverkan; ethos, logos och pathos.  

      

* Ethosargument innebär att journalisten övertygar genom att framhäva sin egen karaktär. Det 

säger något om hur journalisten vill bli uppfattad och även vad han tror att publiken förväntar 

sig. Detta kan till exempel göras genom att journalisten visar sina goda moraliska egenskaper, 

arete, sina kunskaper och sitt goda omdöme, phronesis, eller sin goda vilja, eunoia. 

Journalisten lyfter med andra ord fram sig själv, sina egenskaper och sin kunskap för att få 

mottagarna att tro på det han säger.
21

 

*Logosargumenten är mer rationella, förnuftsargument, och det är även dessa argument som 

har högst status.
22

  

*Pathosargumenten är de argument som berör mottagarnas känslor. Genom att använda 

argument som väcker känslor, vare sig det är lycka eller ilska, påverkas mottagaren av det 

som till exempel journalisten säger. Det visar även hur journalisten ser på publiken, det vill 

säga vilka fördomar som han tror att publiken har.
23

 

 

2.1.1 Avgränsning i argumentationsanalysen 

För att göra en fullständig argumentationsanalys ska alla dessa steg vara genomförda, vilket 

även sker i den här analysen. Däremot kommer inte alla resultat att redovisas, på grund av att 

alla resultat inte är av intresse för just den här undersökningen. Jag kommer endast att 

använda mig av de resultat som har lett till någon användbar slutsats.  

 

Det första som jag kommer att fastställa i undersökningen, och som kommer att presenteras 

under resultatredovisningen, är tesen och syftet. Detta på grund av att tesen och syftet säger 

väldigt mycket om hur journalisterna har tänkt, vad det är som de verkligen vill få sagt med 
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sin artikel. Alla texter, såväl debattartiklar som annonser, innehåller dessutom alltid en tes.
24

 

Genom att undersöka Gefle Dagblads och Västerbottens-Kurirens tes och syfte, kommer jag 

att se om deras tanke är att informera, övertyga eller övertala sina mottagare.  

 

Artiklarnas genre, det vill säga dess genus, kommer också att presenteras tidigt i 

resultatredovisningen, detta på grund av att det säger mycket om hur journalisterna sänder ut 

sitt budskap. Det visar om journalisterna skriver om det som händer här och nu, eller om de 

fokuserar på det som har hänt eller det som kommer att hända.  

  

Det tredje som kommer att presenteras är argumenten och om de är paradigmatiska eller 

enthymemiska. Detta är viktigt att ha med i just den här analysen, då det visar om 

journalisterna har använt sig av allmänna principer i sina argument, alltså sådant som de flesta 

redan känner till, eller om de har använt sig av specifika exempel för att visa på 

kulturhuvudstadssatsningens för- eller nackdelar. (Mer om detta kommer att presenteras i och 

med de teoretiska utgångspunkterna). Genom att undersöka om journalisterna använder sig av 

enthymemiska eller paradigmatiska argument, kommer det att blir tydligare om de använder 

argumenten för att övertyga eller för att övertala.  

 

Artiklarnas bevismedel kommer också att redovisas under resultatredovisningen. Det här är en 

av de viktigaste punkterna i den här analysen, då det kommer att visa om journalisterna har 

använt sig av till exempel förnuftsargument eller argument som spelar på mottagarnas 

känslor. Genom att undersöka detta kommer min hypotes att bli möjlig att bekräfta eller 

tillbakavisa, då dessa olika bevismedel många gånger används i helt olika syften för texten 

och dess påverkan, vilket är en central roll i den här undersökningen.  

 

2.2 Tillvägagångssätt och artikelurval 

Själva undersökningen började med en databassökning, för att få fram undersökningens 

material. För att få en så rättvis bedömning som möjligt mellan de båda tidningarna har jag 

valt att endast läsa artiklarna via tidningarnas hemsidor. Detta på grund av att alla artiklar som 

är med i papperstidningen inte alltid är med på hemsidan. Så med tanke på att jag haft 

möjlighet att läsa enbart Gefle Dagblad i pappersform skulle det inte bli en rättvis bedömning 

att jämföra dessa artiklar med dem som finns på Västerbottens-Kurirens hemsida. 
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Trots detta började jag ändå min avgränsning i Gefle Dagblads databas för att se under vilka 

perioder det skrevs mest om kulturhuvudstadssatsningen. Det visade sig att det var i 

september 2008 då budgeten gjordes, oktober samma år, då ansökan skickades in och 

december, då Gävle åkte ur och Umeå blev kvar i tävlingen. Med dessa perioder som 

bakgrund gick jag över till att söka efter artiklarna via hemsidorna. Där sökte jag på ordet 

”kulturhuvudstad” för att få fram alla artiklar som hade skrivits i ämnet under den utvalda 

tidsperioden.  

 

När sökningen var helt avklarad visade det sig att det hade skrivits nio artiklar på 

kultursidorna i Gefle Dagblad
25

 om ämnet, medan det endast hade skrivits fyra stycken på 

Västerbottens-Kurirens kultursidor
26

. Observera att det endast är antalet artiklar som ligger 

ute på hemsidorna samt under den angivna perioden och med just det sökordet. Det kan i 

själva verket som sagt ha skrivits betydligt fler artiklar i papperstidningen. Under sökningen 

på Gefle Dagblads hemsida fanns till exempel två artiklar från september på kultursidorna, 

medan papperstidningens sökning gav tre träffar under undersökningsperioden.  

 

Eftersom att det är en retorisk analys som har gjorts, var det viktigt att materialet inte blev 

alltför stort. Analysen skulle då kunna bli allt för stor för uppsatsens omfattning. De artiklar 

som därför har analyserats och jämförts är två stycken artiklar från vardera tidningen. De 

artiklar som har analyserats i Gefle Dagblad är: 

 

• 10 september 2008, ”Så var de bara fyra…”  

• 10 december 2008,”Skönt” 

 

De artiklar som har analyserats i Västerbottens-Kuriren är: 

 

• 13 oktober 2008, ”2014-ansökan har sina poänger” 

• 13 december 2008, ”Hur knyta ihop Umeå med Europa” 

 

De finns två anledningar till varför jag valde att analysera just de här fyra artiklarna. Gefle 

Dagblads artikel från september och Västerbottens-Kurirens artikel från oktober, valdes på 

grund av att de var mest intressanta samt att en snabb genomläsning av dessa artiklar visade 

att de innehöll bra retoriskt material, jag ansåg att det var två bra artiklar att jobba med. 
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Anledningen till att de båda tidningarnas decemberartiklar valdes, var på grund av att dessa 

två artiklar skrevs efter att Gävle hade åkt ur tävlingen och Umeå gick vidare. Jag tyckte att 

det var intressant att se hur retoriken skilde sig i de båda städernas tidningar, precis efter den 

första utröstningen.  

 

2.3 Material och avgränsning  

Det finns två olika typer av datakällor som kan användas i forskning. Den första källan är de 

data som har samlats in just för en specifik undersökning, såsom observationer och intervjuer. 

Den andra källan är de data som har gjorts helt oberoende av en undersökning, såsom 

tidningsartiklar eller brev, som sedan blir viktigt material i undersökningen.
27

 Till just den här 

undersökningen har endas en av dessa datakällor använts och det är de data som redan fanns, 

helt oberoende av själva undersökningen, således de tidningsartiklar som har undersökts. 

Dessa tidningsartiklar hade skrivits oavsett om den här undersökningen hade gjorts eller inte. 

Hade artiklarna enbart skrivits för den här undersökningen hade det inneburit den första källan 

för datainsamling. Jag har inte heller använt mig av några intervjuer i undersökningen, vilket 

även det hade varit en typ av data insamlad endast på grund av undersökningen.  

 

Den avgränsning som är gjord är att jag endast kommer att använda mig av två städers 

morgontidningar och inte alla fyra städer som faktiskt skickade in en ansökan. Detta på grund 

av att inte jag inte ska få ett alltför stort material. Valet att använda just Gävles och Umeås 

morgontidning, var ganska lätt och självklart. Umeå vann tävlingen och kommer därför stå 

som Europas kulturhuvudstad 2014 och Gävle åkte ur tävlingen i första gallringen.  

      

Dessutom kommer endast två artiklar per tidning att analyseras, detta på grund av att återigen 

inte få ett allt för stort material. Ska man göra en ordentlig och noggrann 

argumentationsanalys tar det lång tid, då man måste vända på varje argument och ord. Jag har 

därför valt ett material som passar den tidsperiod på tio veckor som en c-uppsats innefattar.   

 

2.4 Metodproblem 

Den största risken med den här metoden, är att forskarens egna åsikter har stor betydelse i 

analysdelen, då forskaren drar slutsatser efter hur just han eller hon, i det här fallet jag, 

uppfattar texten. Någon annan person som läser texten kanske uppfattar retoriken på ett helt 
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annat sätt, och då anser att forskarens slutsatser och tolkningar är ”fel”. Det här är ett problem 

som är svårt att undvika inom retoriken, men då jag litar på mina kunskaper i ämnet och de 

källor jag har använt mig av, känner jag mig trygg i mina slutsatser och resultat. 

 

Ett annat problem med den här metoden skulle kunna vara att innehållet i sig inte undersöks 

så noga, då det intressanta i retoriska analyser inte är vad som skrivs utan hur det skrivs. En 

del människor kan finna detta konstigt då de anser att innehållet borde ha en större betydelse 

än sättet själva orden är skrivna på. 

 

2.5 Andra möjliga metoder 

Jag skulle naturligtvis även ha kunnat välja en annan metod för den här undersökningen, eller 

ha valt en retorisk argumentationsanalys men utgått från en annan forskare, så som Jan 

Lindhardt till exempel. Anledningen till att jag inte valde Lindhardts sätt att se på retoriken, 

var på grund av att han har en väldigt negativ bild av retoriken och pratar mycket om ”den 

farliga retoriken”. Han anser att många menar att retoriken enbart används för att pryda sina 

uttalanden med fina ord som egentligen inte gör något till själva innehållet i texten, det är bara 

tomt prat. I boken ”Retorik”, skriver han även att retoriken inte är trovärdig och att det för 

några år sedan talades mycket om att det inte var bra om ”det har gått politik i en fråga”. Men 

det menade man att politiken byggde mycket på retoriken, det sakliga i själva frågan saknade, 

den innehöll endast tomt prat.
28

 Lindhardt är dock inte bara negativ till retoriken, utan menar 

att den även kan uppfattas som positiv. Han menar att retoriken, dess nya sätt att använda 

orden, kan kopplas samman med att nya ord uppstår när det finns behov av det, när vi känner 

att det språk vi redan har inte räcker för att beskriva det nya beteendet eller förhållandet.
29

 

 

En annan retoriker som jag hade kunnat välja till den här uppsatsen är Kurt Johannesson, som 

är ett välkänt namn inom retoriken. Han har samma utgångspunkt som Lindqvist – Grinde och 

även han hänvisar till Aristoteles ord om att ”retoriken är konsten att vad det än gället finna 

det som är bäst ägnat att övertyga.
30

 Johannesson ha dessutom ett liknande sätt att se på den 

retoriska argumentationsanalysen som Lindqvist – Grinde, nämligen uppdelat i fem olika steg. 

Han delar in stegen i inventio, där man ska finna de argument som ska övertyga, dispositio, 

där man ska ordna dessa argument i en bra ordning, elocutio, där man finner de ord som gör 
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argumenten mest övertygande, memoria, där man som talare försöker memorera sitt tal och 

actio, som handlar om själva framförandet.
31

 Det här är de fem steg som en talare går igenom 

för att få ett tal så bra som möjligt, på samma sätt som även en skribent går igenom sin text 

för att få den bra. Men dessa fem steg är även de steg som kan gås igenom vid en retorisk 

argumentationsanalys, då man analyserar exakt vad talaren eller skribenten har konstruerat 

och tänkt kring sitt tal eller sin text. 

 

Jag valde inte heller Johannessons sätt att se på retoriken när jag valde metod, utan jag utgick 

helt från Lindqvist – Grinde. Detta beror på att Lindqvist – Grinde tar upp allt som 

Johannesson tar upp, med bland annat de fem steg som nämndes ovan, men han gör det 

betydligt enklare och mer pedagogiskt. Hans bok är mer en handbok, en perfekt bok att ha 

tillhands vid ett uppsatsskrivand.  

 

Det finns naturligtvis även fler metoder än den retoriska argumentationsanalysen, som jag 

skulle ha kunnat använda mig av i den här uppsatsen. Två andra metoder är en kvalitativ 

textanalys och en diskursanalys. Båda dessa metoder är snarlika varandra, men de skiljer sig 

mycket från den metod jag faktiskt valde. Den största skillnaden är att dessa båda metoder 

mer tittat på innehållet, vad som skrivs, till skillnad från den retoriska analysen som mer 

intresserar sig för hur texten är skriven.  

 

En kvalitativ textanalys innebär att man som forskare tittar på textens innehåll. Forskaren är 

även här mer intresserad av det kvalitativa i texten, till skillnad mot vid kvantitativ analys, där 

det viktigaste tvärtom är själva kvantiteten, hur många texter det har skrivits, hur många 

gånger ett visst uttryck har förekommit etc.
32

  

 

Kvalitativ textanalys hade också kunnat användas till den här undersökningen, men då hade 

syftet med undersökningen varit ett helt annat. I stället för att undersöka hur journalisterna har 

skrivit hade jag då koncentrerat mig på vad de hade skrivit. Slutsatserna hade då i stället byggt 

på innehållet i texten och inte på sättet texten är skriven, som fallet är nu. 

 

Den andra möjliga metoden som jag skulle ha kunnat använda mig av är en diskursanalys. 

Precis som en kvalitativ textanalys berör även denna metod texten och dess innehåll, men mer 

själva meningen till varför texten är skriven som den är och hur den kan påverka människor. 

                                                 
31

 Johannesson 2006, s, 34 
32

 Østbye 2004, s 63 



 - 21 - 

Detta gör att den här metoden är något mer lik den metod jag har valt att använda mig av till 

den här undersökningen än vad en kvalitativ textanalys är. Frågan man ska ställa sig vid en 

diskursanalys är: Varför har texten blivit som den har blivit?
33

  

      

Eftersom jag är intresserad av att se hur journalisterna har skrivit sina texter, hur de har använt 

retoriken för att övertyga respektive övertala sina mottagare, skulle det här ha varit en bra 

metod att använda. Anledningen till att jag ändå inte valde den här metoden, är att en retorisk 

analys passar något bättre. Detta med tanke på att den även ger möjlighet att se vilka 

argumentationsgrepp journalisterna använder sig av.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Retorik är något som har varit ett omdiskuterat ämne i hundratals år, det är ju trots allt ett av 

världens äldsta yrken. Detta innebär att det naturligtvis även finns många olika teorier inom 

retoriken, allt ifrån vad retoriken gör med publiken till hur man som retoriker ska kunna hitta 

sina argument. I följande kapitel kommer de teorier som ligger till grund för undersökningen 

att presenteras.  

 

3.1 Retorikens genrer 

Enligt Aristoteles finns det tre olika sätt att skriva en text, tre så kallade genrer. Antingen 

skrivs texten i genus deliberativum, genus judiciale eller genus demonstrativum. Det här är 

något som de flesta andra retoriklärare, efter Aristoteles, har tagit efter och håller med om.
34

 

 

Genus deliberativum är den genre som, enligt Aristoteles, var den som användes vid politiska 

beslut, såsom frågor om vilka byggnadsverk som borde byggas, vilka krig som borde startas 

eller avslutas och vilka lagar som borde stiftas. Texter som tillhör denna genre förutsätter 

dessutom att det inte finns något givet svar, utan att det är något som ska beslutas.
35

 Dessa 

texter kallas ofta för just politiska texter och rör framtiden, framtida beslut. Trots att urtypen 

av denna genre är politiska tal och texter, förekommer det ofta i andra situationer i det 

offentliga och vardagliga livet, där vi använde språket för att överväga en fråga och tillråda 

eller avråda en viss handling.
36

 

 

Genus judiciale är tal och texter som framfördes i domstolar, så kallade anklagelsetal eller 

försvarstal. Dessa tal och texter kallas också för rättsliga tal och bygger på händelser i det 

förflutna. Detta innebär att det är händelser som någon har anklagats för eller händelser som 

någon försvarar sig mot. I båda fallen rör det sig om det förflutna.
37

 Denna genre kan även 

användas i till exempel självbiografier eller historiska verk, eftersom även dessa verk brukar 

handla om att anklaga eller försvara.
38
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Genus demonstrativum är den genren som ursprungligen användes vid ceremonier, för att 

hylla en furste eller prisa snabbheten hos en löpare. Dessa tal och texter ägde rum i nuet och 

berörde frågor om hur något bör värderas som finns och pågår här och nu. Dessa tal och texter 

kallas ofta för ceremoniella.
39

 Dess tal eller texter kräver varken en dom eller ett beslut av 

mottagarna, däremot ska de helst instämma i deras värderingar och uppfyllas av samma 

beundran eller förakt som skribenten eller talaren.
40

 

 

Den här indelningen var något som fungerade bra på Aristoteles tid, då det endast fanns tre 

tillfällen för ett tal: politiska rådslag, domstolsförhandlingar och fester. Aristoteles menade 

också att den största skillnaden mellan dessa tre genrer var vilket slags publik som talaren 

vände sig till. I både genus deliberativum och genus judiciale riktar sig talaren till 

beslutsfattare, det är människor som faktiskt ska fatta ett beslut om någonting. I genus 

demonstrativum, däremot, är mottagarna mycket mer passiva, en publik som skulle kunna 

kallas för åskådare. De behöver inte ta några formella beslut utan påverkas mer i ett 

långsiktigt perspektiv.
41

 

 

Bland annat den romerske retorikern Quintilianus (född omkring 35 f.Kr) menade dock att 

Aristoteles teori om de tre genrerna inte är fullständig och stämmer till exempel inte in på 

dagens tal och texter. Han menar att det finns betydligt fler genrer än Aristoteles tre till 

antalet. Var ska man till exempel placera in löneförhandlingar och reklamationer? 

Quintilianus tar mer fasta på de tre olika tidsaspekterna som finns i Aristoteles uppdelning av 

genrerna.  

 

Undersöker man endast vilken tid texten behandlar, blir det lättare att applicera teorin i texter 

från vår tid. Detta innebär att till exempel texter och tal av politisk karaktär och texter och tal 

som hör hemma i domstol båda kan klassas som genus judiciale, om det är dåtiden som 

behandlas.
42

 Den här indelningen leder även till att genus demonstrativum är den genre som är 

mest omfattande. Den förekommer, förutom i traditionella ceremoniella texter och tal, även i 

till exempel böcker och filmer, där tidsaspekten ofta är nutid.
43

 

 

Det är just tidsaspekten som jag kommer att utgå ifrån i den här undersökningen. Det innebär 

att jag ska undersöka i vilken tid artiklarna är skrivna, det vill säga om de behandlar det som 
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har hänt, det som kommer att hända eller det som händer här och nu. Genom att undersöka 

detta kommer jag att se vad artiklarna fokuserar på, vilket naturligtvis även det kommer att 

kunna kopplas till Aristoteles syn på genrerna, det vill säga: vilka artiklarna riktas till, om det 

är beslutsfattare eller passiva åskådare som ska påverkas på längre sikt. Detta kommer även 

att leda till en klarare uppfattning beträffande huruvida journalisterna försöker informera och 

övertyga eller övertala sina mottagare. 

 

3.2 Retorikens bevismedel 

Aristoteles menar att det finns tre olika typer av bevismedel, så kallade pisteis, som en talare 

eller skribent kan använda sig av för att påverka mottagarna. Antingen påverkar han med 

hjälp av en förtroendeingivande karaktär, ethos, eller så påverkar han genom själva orden, 

logos, eller så påverkar han genom att väcka känslor hos mottagarna, pathos.
44

  

Ethos, logos och pathos är sådana bevismedel som talaren eller skribenten finner med hjälp av 

retoriken, retoriska bevismedel. Det finns även bevis som inte kan finnas med hjälp av 

retoriken, dessa är till exempel vetenskapligt fakta eller fingeravtryck.
45

 

 

Ethos är alltså sådant som stärker journalistens karaktär, om han eller hon är 

förtroendeingivande eller inte. Det kan till exempel innebära att personen i fråga lyfter fram 

något hon/han har erfarenhet inom, sina kunskaper eller sin goda moral. Till ethosbyggandet 

räknas därför inte ålder, kön eller arbete, då det är icke-retoriska bevismedel, sådant som 

journalisten inte kan göra något åt. Till ethos räknas endast sådant som journalisten kan 

påverka i just den situationen.
46

 Aristoteles menar att ethos är den karaktär som skribenten tar 

till i själva texten, det är den karaktär som skribenten själv skapar med till exempel sina ord. 

Detta innebär att den här karaktären inte på något sätt behöver vara äkta, det handlar bara om 

trovärdigheten för mottagarna.
47

 

 

Logos använder journalisten för att påverka sina mottagare med mer rationella argument. Det 

handlar med andra ord om att ge bevis eller sakskäl för att övertyga eller informera, vilket i 

vardagslag kallas för just argument. Resonemanget ska vara sakligt. Det är där därför inte 

heller så konstigt att det är logos, förnuftsargumenten, som mottagarna mest lyssnar till.
48
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Logosargument handlar därför fört och främst om rena fakta, vilket många gånger tar form i 

statistik, siffror eller facktermer. Bilder fungerar väldigt bra som logosargument, då de flesta 

människor fortfarande utgår från att ett foto inte ljuger.
49

 

 

Pathos handlar om att påverka med hjälp av känslor, vilket innebär att journalisten måste 

förstå vilka känslomässiga argument som har betydelse för just dessa mottagare. Det handlar 

med andra ord om att sätta mottagarna i ett känsloläge som gör att de påverkas av det som 

journalisten argumenterar för eller emot. Det gäller att väcka åhörarnas sympati och få dem 

över på sin sida. Att använda sig av pathosargument är effektivt, då känslor kan få en 

mottagare att byta sida och hålla med om journalistens argument.
50

 

 

Den skicklige journalisten, använde sig av både ethos, logos och pathos i sina texter. Men 

man måste komma ihåg att användandet av de olika bevismedlen, inte handlar om att till 

exempel få mottagarna rädda eller ledsna, det handlar om att få dem att handla. Om en artikel 

är humoristiskt skriven, är inte målet att få mottagarna att skratta, utan att, med hjälp av 

humorn, få dem att handla, till exempel rösta på ett visst parti eller köpa just den produkten.
51

 

 

Retorikens bevismedel, pisteis, är kategorier som på olika sätt påverkar mottagaren och 

dessutom skapar stöd och förtroende till talarens tes. Men de tre bevismedlen kan även 

kopplas direkt till mottagarna. De romerska retorikerna, framför allt Cicero (född omkring 

106 f.Kr) talade om att varje talare har tre plikter att uppfylla, för att talets syfte ska uppnås. 

Talaren måste behaga mottagarna för att de över huvudtaget ska lyssna, han måste även 

undervisa sina mottagare, lära den något nytt och han måste röra dem, vilket innebär att han 

måste lyckas påverka dem i rätt riktning. Dessa tre plikter sammankopplas ofta med just 

retorikens bevismedel. För att behaga mottagarna använder journalisten ofta sitt ethos, för att 

lära dem använder han logos och för att röra dem använder han naturligtvis pathos.
52

 

 

Genom att undersöka artiklarnas bevismedel, med utgångspunkt i Aristoteles, kommer jag att 

se vad de båda tidningarnas journalister utgår från för bevismedel för att övertyga eller 

eventuellt rent av att övertala sina mottagare. En av dem kanske använder pathosargument 

och försöker övertala sina mottagare med känslor, medan den andra kanske använder sig av 

logosargument, och mer försöker övertyga med hjälp av förnuftsargument.  
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3.3 Argumentens uppställning i paradigm och enthymem 

Enligt Aristoteles finns det bara ett sätt att ställa upp argumenten, och det är genom paradigm 

och enthymem. Antingen utgår man från det enskilda exemplet och för ett paradigmatiskt 

resonemang, eller så utgår man från den allmänna principen som de flesta känner till och för 

ett så kallat enthymemiskt resonemang. Detta innebär att man kan likna dessa båda sätt att 

argumentera vid induktion och deduktion, där man med induktion menar att man drar 

slutsatser utifrån enskilda fall, medan man med deduktion menar att man drar slutsatser med 

hjälp av en allmän princip. Detta är naturligtvis något som Aristoteles redan har påpekat.
53

 

 

Det är svårt att säga att det ena sättet att argumentera skulle vara bättre än det andra. De 

fungerar helt enkelt olika bra i olika situationer. Ser man en bild av en ledsen och hungrig 

liten flicka från ett krisdrabbat område, påverkar detta våra känslor mer än en generell uppgift 

om hur många barn som drabbats av kriget. Ett enthymemiskt resonemang är ofta mer logiskt 

och vetenskapligt. Om alla avgaser leder till en försämrad miljö, kan mottagarna själva dra 

slutsatsen att avgaserna från deras egen bil också bidrar till en försämrad miljö. Paradigm och 

enthymem fungerar alltså bra i olika situationer, men bäst fungerar de naturligtvis 

tillsammans. Det märks ofta i reklamfilmer, då dessa ofta börjar med en allmän princip om att 

tandkrämen är bra för våra tänder, för att sedan avslutas med ett exempel på ett bländande vitt 

leende.
54

 

 

Genom att undersöka artiklarnas argument med hjälp av Aristoteles teorier om dess 

uppställningar, kommer en tydligare förståelse av texterna och deras argument att uppnås. Det 

kommer att visa sig om de båda journalisterna skiljer sig åt, om de ställer upp sina argument 

med hjälp av allmänna principer eller med hjälp av specifika exempel. Detta kan sedan visa 

om journalisternas texter blir övertygande eller övertalande.  
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4. Resultatredovisning 

Den retoriska argumentationsanalysen är alltså genomförd och i följande kapitel kommer 

resultatet från analysen att redovisas. Endast det som är intressant för denna undersökning 

och för den aktuella hypotesen kommer att presenteras, vilket främst är skillnaderna mellan 

Gefle Dagblads och Västerbottens-Kurirens syften och teser i respektive artiklar, samt deras 

sätt att använda argumenten.  

 

4.1 Artiklarnas syften och teser 

De båda tidningarna skiljer sig väldigt mycket från varandra vad gäller deras syfte med 

artiklarna och artiklarnas tes. Detta visar sig inte minst i att den ena tidningen sänder ut en 

betydligt mer negativ ton i artiklarna än vad den andra tidningen gör. Det är Gefle Dagblad 

som har en negativ ton, vilket naturligtvis även speglar hela artikeln och dess argument. 

 

Syftet med Gefle Dagblads första artikel, ”Så var de bara fyra…”,
55

 det vill säga vad 

anledningen är till att artikeln över huvudtaget är skriven, är att få mottagarna att förstå att det 

är fler och fler som inser att kulturhuvudstadssatsningen inte är något bra. Syftet återspeglas i 

argumenten, vilka även formar artikelns tes, vilken är att Gävle borde kasta in handduken och 

avbryta ansökan. Det visar sig inte minst i argumentet: ”Och nu upptäcker allt fler att det 

kostar att vara kandidat. Och att det kostar ännu mer att bli kulturhuvudstad. Så inte är det 

konstigt att avhoppen kommer.”
56

  

 

Det här är ett argument som leder till att både artikelns syfte och tes lyser igenom och 

uppfattas av mottagarna. Mottagarna känner förmodligen att kulturhuvudstaden inte är något 

att satsa på, det vill säga syftet med artikeln är uppfyllt, och mottagarna anser också att det 

bästa vore om Gävle avbröt ansökan och kastade in handduken, vilket innebär att även 

artikelns tes torde påverka mottagarna.  

 

Även Gefle Dagblads andra artikel, ”Skönt!”
57

, har en starkt negativ inställning till 

kulturhuvudstadssatsningen. Syftet är här att få mottagarna att förstå att det är en seger för 

Gävle att de åkte ur tävlingen om att bli kulturhuvudstad. Och precis som titeln lyder, är 
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artikelns tes just skönt! Det vill säga, att det var skönt att Gävle inte gick vidare i tävlingen 

om att bli kulturhuvudstad.  

Även denna tes lutar som sagt åt det negativa hållet, om än något svagare än den tidigare 

artikeln. Den är positiv i det som skrivs, att det är bra att Gävle inte gick vidare i tävlingen 

och att pengarna nu kan satsas på något bättre istället, men däremot är den negativt skriven till 

kulturhuvudstadssatsningen. Den visar, precis som den förra artikeln, att kulturhuvudstaden 

inte är något att satsa på och att Gävle har det mycket bättre utan vinsten. Detta visar sig i de 

flesta argument, till exempel: ”Nu kan vi koncentrera oss på den riktiga kulturen. Bortanför 

den jolliga allemansgröten ” och ”Nu halas flaggorna med ’kulturell allemansrätt’. 

Kommunen kommer inte att gå under.”
58

. Båda dessa argument hävdar att kulturhuvudstaden 

inte är något att satsa på och att Gävle har det bättre utan titeln. Den sista meningen påpekar 

dessutom att Gävle inte kommer att gå under, för att förtydliga att satsningen bara var ett 

dumt påhitt.  

 

Till skillnad från Gefle Dagblads syfte och tes, är Västerbottens-Kuriren mycket mer neutral i 

sina artiklar, och dessutom lutar de mer åt det positiva hållet. Syftet med den första artikeln, 

”2014-ansökan har sina poänger”
59

, är att informera umeåborna om vad kulturhuvudstads- 

satsningen innebär och vad Umeå har att bidra med. Genom att ge argument som stärker 

Umeås ansökan och dess satsningar, framgår artikelns syfte mycket tydligt. Mottagarna får en 

bra grund till vad Umeås ansökan innehållet. Tesen i artikeln bygger naturligtvis vidare på 

just informationen om Umeås ansökan som ska nå ut till mottagarna, och lyder precis likadant 

som artikelns titel, att ansökan har sina poänger. I och med det är tesen dessutom explicit, 

precis som tesen i Gefle Dagblads andra artikel också var.  

 

Det journalisten vill få fram med hjälp av artikelns argument är att Umeås ansökan håller och 

att den har sina poänger. Detta visas tydligt i de allra flesta argument, exempelvis: ”… det 

finns en del som talar för Umeås ansökan. Kanske ska jag gå ännu längre; här finns inslag 

som faktiskt verkar grundligt genomtänkta, känns allmänt progressiva och nästan… 

utmanande.”
60

.  Det här argumentet kommer tidigt i artikeln och visar att journalisten anser att 

ansökan är riktigt bra och genomtänkt. De argument som sedan följer visar mer på exakt vad 

det är i ansökan som journalisten faktiskt anser vara bra, till exempel: ”Man har hållit fast vid 

det ursprungliga konceptet om Umeå som en del av ’det nordliga rummet i det europeiska 
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huset’ och understryker närheten till ett gränslöst, nordligt land där den samiska kulturen har 

en huvudroll.”
61

.  

 

Artikelns tes och tillhörande argument visar verkligen att syftet med artikeln uppnås och att 

mottagarna får den information om Umeås ansökan som de behöver för att kunna göra sig en 

egen uppfattning utifrån fakta. I och med dessa positiva argument, blir även hela artikelns 

karaktär av den positiva arten. Artikeln ger information och är positiv till satsningen.  

 

Även Umeås andra artikel, ”Hur knyta ihop Umeå med Europa?”
62

, har som syfte att 

informera mottagarna, den här gången om hur Umeå ska kunna gå vidare i tävlingen om att 

bli kulturhuvudstad. Precis som Umeås första artikel, är även den här artikeln av neutral 

karaktär. Tesen i artikeln är nämligen att visa att Umeå måste satsa mer på den europeiska 

dimensionen för att ha en fortsatt chans i tävlingen. Detta visar sig till exempel i följande 

argument, där journalisten skriver att han precis har tagit del av exempel från andra 

europeiska kulturhuvudstäder och menar att detta verkligen öppnar dörrarna för Umeå: ”… de 

bifogade exemplen på hur tidigare europeiska kulturhuvudstäder hanterar den europeiska 

dimensionen öppnar fantastiska möjligheter för alla som arbetar med konst och kultur i 

Umeå.”
63

 Detta argument visar att journalisten verkligen tror att Umeå kan knytas ihop med 

Europa och den europeiska dimensionen.  

 

4.2 Genus 

Genus är något som förekommer i alla texter, så även i de här fyra artiklarna. Men bara för att 

det förekommer i alla texter, är det inte alltid något som är av intresse i alla analyser. I just 

den här analysen är det dock av stort intresse, på grund av att de fyra artiklarna har olika 

genus. I alla fyra artiklar förekommer naturligtvis de flesta av de tre genusen, men däremot så 

finns det ett genus som är mer central för texten och det är just det centrala genus som skiljer 

artiklarna från varandra.  

 

Gefle Dagblads första artikel, ”Så var de bara fyra…”,
64

 använder sig främst av genus 

deliberativum. Detta innebär att denna artikel handlar om sådant som kommer att hända i 

framtiden. Det visar sig redan i artikelns första två meningar: ”Det börjar likna ’Tio små 
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negerpojkar’, Agatha Christies deckarklassiker. Jag tänker förstås på kulturhuvudstadsåret 

2014.”
65

. Redan här sätts genus på artikeln, det vill säga vilket tempus artikeln kommer att 

skrivas i samt vad den vill förmedla. Genus deliberativum används nämligen främst för att 

påverka och övertyga mottagarna i beslut som ännu ej tagits.  

Det är inte så konstigt att Gefle Dagblad har valt just den här genren för den första artikeln, då 

den är skriven tidigast av alla, i september, innan satsningarna har dragit igång på allvar. Den 

blickar alltså framåt mot vad som kommer att hända i och med satsningen. Naturligtvis finns 

även, som redan nämnts, inslag av både genus judiciale, dåtid, då Gefle Dagblad till exempel 

diskuterar vad som hände Stavanger året tidigare, och genus demonstrativum, nutid, när det 

även diskuteras hur läget är nu: att det bara är fyra städer kvar i tävlingen. Men den 

övergripande genren är ändå genus deliberativum. Detta innebär att det mestadels diskuteras 

vad som kommer att hända med Gävle i och med satsningen, och även vad som borde hända 

med Gävles ansökan. Artikeln syftar nämligen till att staden borde kasta in handduken redan 

nu, underförstått eftersom att det ändå är det som kommer att hända till slut.  

 

I Gefle Dagblads andra artikel, ”Skönt!”,
66

 används genus judiciale, vilket innebär att det 

framför allt skrivs i förfluten tid, det vill säga om sådant som redan har hänt: beslutet är taget. 

Genus judiciale är den genre som brukar användas i bland annat domstolar, för att ta reda på 

vad som faktiskt har hänt. Gefle Dagblad fortsätter här att använda sig av sin negativa röst för 

att visa hur satsningen har gått till och hur svag ansökan faktiskt var. Ett exempel som visar 

på genren är: ”Ytterst lite var preciserat. Det hedrar juryn att man inte tog detta på allvar. Att 

man inte gick på den där färgglada förpackningen ’Kulturell allemansrätt’.”
67

. Här visas klart 

och tydligt Gefle Dagblads missnöje med satsningen, samtidigt som även deras glädje över att 

staden har åkt ur tävlingen kommer fram. Negativismen är med andra ord tydligt, samt att 

artikeln är skriven i förfluten tid. 

 

Även i den här artikeln används en del av de båda andra genrerna, då Gefle Dagblad bland 

annat blickar framåt och menar att man nu kan fortsätta som vanligt. Men återigen är den 

centrala genren genus judiciale, att journalisten blickar tillbaka och ser vad som har hänt. 

Precis som genren i Gefle Dagblads första artikel, genus deliberativum, används genus 

judiciale för att påverka och övertyga mottagarna. 
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I och med det kan det konstateras att Gefle Dagblad använder två olika genrer till sina 

artiklar, då den första är skriven i genus deliberativum, framtidssyn, och den andra i genus 

judiciale, förfluten tid. Detta kan verka som två helt naturliga val, men Umeå och 

Västerbottens-Kuriren har gjort sina val av genre på ett annat sätt.  

 

Västerbottens-Kurirens första artikel, ”2014-ansökan har sina poänger”
68

, är till exempel 

skriven i genus demonstrativum, då det diskuteras vad som händer här och nu. De flesta av 

argumenten handlar, som redan nämnts i tidigare rubriker, om hur Umeås ansökan ser ut och 

vad den har för poänger, vilket med andra ord innebär att det är nuet som diskuteras. Ett 

exempel på detta är: ”Ansökan talar betydligt mer om mänsklig än ekonomisk tillväxt. Ett sätt 

för människor att växa är att tillgodogöra sig kultur, vilket, påpekas det, betyder att nuvarande 

konsumtionsmönster kanske borde ändras.”
69

 

 

Till skillnad från Gefle Dagblads första artikel diskuterar alltså Västerbottens-Kuriren hur 

ansökan går just nu, medan Gefle Dagblad diskuterade vad som kommer att ske. Det ska 

nämnas att detta även kan bero på att Gefle Dagblads artikel är skriven en månad tidigare än 

Västerbottens-Kurirens första artikel, men det finns även skäl att nämna att de båda 

tidningarna faktiskt skiljer sig åt i den här punkten.  

 

I och med att Västerbottens-Kuriren använder sig av den här genren, berör artikeln den 

”vanliga” publiken, vilket i det här fallet är Umeåborna. Och som tidigare nämndes i 

teorikapitlet, används denna genre demonstrativum inte för att övertyga mottagarna om 

någonting, utan för att berätta och informera om någonting. Naturligtvis används även i den 

här artikeln andra genrer, till exempel genus deliberativum, då Umeås ljusa framtid 

diskuteras. Men den starkaste och mest framträdande genren är genus demonstrativum, vilket 

innebär att Västerbottens-Kuriren skiljer sig från Gefle Dagblads första artikel. Medan Gefle 

Dagblad diskuterar vad som kan komma att ske i framtiden, diskuterar Västerbottens-Kuriren 

vad som händer här och nu. 

 

Även i Västerbottens-Kurirens andra artikel, ”Hur knyta ihop Umeå med Europa?”
70

, skiljer 

sig tidningen från Gefle Dagblad i val av genre. Här skriver Västerbottens-Kuriren främst i 

genren genus deliberativum. Detta innebär att artikeln framför allt handlar om framtiden, hur 
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Umeå ska gå vidare i tävlingen framöver för att till slut nå en seger. Men även i denna artikel 

används de andra två genrerna väldigt mycket, mycket mer än i Umeås första artikel. Detta 

beror på att den här artikeln inte bara diskuterar hur Umeå ska gå vidare i tävlingen, utan även 

hur satsningen har sett ut än så länge, samt vad som händer just nu. Men sett från ett 

helhetsperspektiv förekommer ändå genus deliberativum oftare än de andra två genrerna. Ett 

exempel på att artikeln är skriven i genus deliberativum är: ”Skämt åsido, den ’europeiska 

dimensionen’ skjuter nu fram som en central roll i det fortsatta arbetet i kampen om att vinna 

också finalen i kampen om den efterlängtade europeiska kulturhuvudstadstrofén för 2014.”
71

  

 

Även i den här artikeln skiljer sig Västerbottens-Kuriren från Gefle Dagblads andra artikel, 

vad gäller genrer. Inte heller här är det helt oväntat, då Umeå gick vidare i tävlingen och 

därför mer kan fokusera på framtiden och hur de ska gå vidare, medan Gävle åkte ur tävlingen 

och därför förståeligt nog diskuterar hur satsningen har varit. Men trots detta är det intressant 

att se hur de båda tidningarna skiljer sig åt i val av genrer, att de fokuserar på så helt olika 

saker.  

 

4.3 Ethos, logos eller pathos? 

Ethos, logos och pathos, retorikens bevismedel, är ett spännande fenomen och säger mycket 

om en journalists avsikter med sin text. Används till exempel övervägande pathosargument, 

vill journalisten mest troligt övertala genom att beröra mottagarnas känslor. Dessa argument 

behöver då egentligen inte vara särskilt starka, bara de träffar på det rätta stället i mottagarnas 

känslomedvetande. Medan logosargument snarare används av en journalist som verkligen vill 

informera om någonting och påverka mottagarna med de förnuftiga argumenten – övertyga.  

 

I de fyra artiklarna används ethos, logos och pathos av båda morgontidningarna men, precis 

som tidigare, använder tidningarna sig av sina argument på två olika sätt. Gefle Dagblad 

använder sig främst av ethos och pathosargument, medan Västerbottens-Kuriren framför allt 

använder sig av logosargument.  

 

Gefle Dagblads första artikel, ”Så var de bara fyra…”
72

, bygger främst på ethosargument men 

det finns även en del pathosargument. Ethosargumenten används inte främst för att stärka 

Gefle Dagblads kunskap och erfarenheter i ämnet och satsningen, utan det används snarare 
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tvärtom. Genom att artikelns journalist verkar ointresserad och inte alls verkar ha koll på hur 

många som från början tänkte skicka in en ansökan till tävlingen och vilka dessa städer 

faktiskt var, byggs ett tveksamt ethos upp i form av just ointresse. Om en kulturredaktör inte 

själv har koll på satsningen, vilket då även kan tolkas som ointresse från journalistens sida, får 

mottagarna uppfattningen om att satsningen inte heller för dem borde vara något att intressera 

sig för. Ethosargumenten används då för att förstärka journalistens karaktär; det som inte han 

finner intressant, bör heller inte vara intressant. Två exempel på detta är: ”Jo, ganska många 

städer var intresserade. Det var ett tiotal. De jag minns var utom Gävle, Uppsala, Norrköping, 

Umeå och Lund, Göteborg och Kalmar som bägge hoppat av” och ”Sen så fanns det ett par 

som var framme och nosade på en kandidatur: Falun, Visby. Kanske någon till.”
73

 Dessa båda 

exempel visar på journalistens nonchalans inför satsningen och hans försök att låta 

ointresserad. Det bygger upp hans erfarenhet och kunskap om att detta inte är något att satsa 

på. 

 

Vad gäller artikelns pathosargument, koncentreras dessa främst till att det är dyrt att vara 

kulturhuvudstad. Det är dessutom dyrt bara att skicka in en ansökan. Ett exempel på det är: 

”Och nu upptäcker allt fler att det kostar att vara kandidat. Och att det kostar ännu mer att bli 

kulturhuvudstad. Så inte är det konstigt att avhoppen kommer.”
74

 Genom att använda den här 

typen av pathosargument, berörs mottagarna rent känslomässigt. De börjar fundera över hur 

ekonomin ska bli, om staden skulle utses till kulturhuvudstad.  

 

Det är mycket möjligt att Gefle Dagblad får med sig en stor del av gävleborna genom att 

använda sig av dessa ethos- och pathosargument. Detta på grund av att artikeln bygger upp ett 

ointresse kring satsningen, samt en oro för att det kommer att kosta väldigt mycket pengar att 

bli kulturhuvudstad.  

 

Gefle Dagblads andra artikel, ”Skönt!”,
75

 bygger även den främst på ethos och pathos, men 

den här gången i omvänd ordning, det vill säga mest pathosargument och något mindre 

ethosargument. I den här artikeln har Gävle som bekant precis åkt ur tävlingen om att bli 

kulturhuvudstad. Tidningen betonar verkligen det positiva i att staden har åkt ur tävlingen, 

detta genom att beröra mottagarnas känslor. De känslor som påverkas är främst lättnaden över 

att inte längre vara kvar i tävlingen, samt det svek som artikeln påstår att kommunen har 

åstadkommit gentemot sina invånare. Ett exempel på detta är: ”Sveket, som alla nu vet, är att 
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man i våras sa nej till behjärtansvärda saker med hänvisning till att kommunens kassa var 

tom. Inga pengar fanns i budgeten. Och så, på en presskonferens meddelade man att det fanns 

100 miljoner på ett mer eller mindre okänt konto, till kulturhuvudstadssatsningen.”
76

  

 

Genom att använda dessa pathosargument, berörs mottagarna känslomässigt. De blir både 

arga och besvikna på kommunen som har svikit gävleborna när det gäller pengarna till 

kulturhuvudstadssatsningen, samtidigt som det även berör dem genom en form av lättnad och 

glädje över att staden inte längre är med i tävlingen. Pengarna kan nu användas till något 

viktigare än satsningen på kulturhuvudstaden. 

 

Till skillnad från Gefle Dagblads första artikel, visar den här artikelns ethosargument på 

journalistens kunskap och auktoritet, hans karaktär. Genom att skriva att han, journalisten, 

hela tiden har vetat hur satsningen ska sluta och att stadens ansökan inte håller, visar 

journalisten att han verkligen kan sin sak och att allt han har skrivit i sina tidigare artiklar 

faktiskt har varit sant. Ett exempel på detta är artikelns första mening: ”Jag förstår om de som 

har stått bakom Gävles ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad deppar idag. Och jag 

tänker inte vara skadeglad och ropa ’vad var det jag sa!’ (Fast lite grand kunde dom ju ha 

lyssnat även på mig, förstås…)”. Effekten som det här ethosargumentet kan ge är att 

mottagarna inser att journalisten faktiskt har haft rätt hela tiden. 

 

Genom att artikeln består av dessa pathos- och ethosargument påverkas mottagarna av 

kommunens stora svek vad gäller pengarna till satsningen, samt att ethosargumenten bidrar 

till att mottagarna faktiskt inser att journalisten tycks kunna sin sak. Har de inte övertygats av 

hans ord tidigare, göt de möjligen det efter den här artikeln i alla fall. 

 

I jämförelse med Gefle Dagblad, använder Västerbottens-Kuriren sig av sina argument på ett 

annat sätt. De använder sig nämligen främst av logosargument. I stället för att visa att de vet 

vad de talar om, att de kan det här med kultur och dess satsningar, informerar de i stället 

mottagarna om vad satsningen innebär. Det är precis på det här sättet argumenten används 

också i Västerbottens-Kurirens första artikel, ”2014-ansökan har sina poänger”.
77

 Här 

används logosargumenten för att visa hur ansökan verkligen ser ut, vilka delar som har sina 

poänger, det är så kallade förnuftiga argument. Ett exempel på detta är: ” Därför omfattar 
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kulturprogrammet för 2014 åtta teman inspirerade av den samiska kalenderns åtta årstider.”
78

 

Det här är inte ett argument som på något sätt påverkar mottagarna känslomässigt eller som 

stärker journalistens karaktär på något sätt, det är endast ett argument som meddelar vad 

Umeås ansökan består av. Effekten av dessa argument, blir därför ren information till 

mottagarna.  

 

I en del av dessa logosargument slinker det dock in ett och annat pathosargument, oftast i de 

fall där journalisten någon gång tvivlar lite på någon punkt i stadens ansökan. Dessa 

pathosargument berör en del av mottagarna, de mottagare som känner sig träffade. Ett 

exempel på det är då journalisten funderar över hur Umeås subkulturer känner inför att ha 

hamnat utanför själva programmet: ”Och vad säger Umeås subkulturer som har hamnat 

utanför de åtta programteman utifrån den korrekta argumenteringen, att det som är sub inte 

ska omfamnas eller regleras eftersom det då inte längre är sub?”
79

 Dessa argument påverkar 

de personer som känner sig delaktiga i subkulturen, men kanske inte så många andra. Andra 

kanske inte alls berörs känslomässigt av detta, utan känner mer att argumentet faktiskt är ett 

logosargument, ett argument som använder sig av sitt förnuft för att informera om ansökans 

poänger. 

 

Även Västerbottens-Kurirens andra artikel, ”Hur knyta ihop Umeå med Europa?”,
80

 använder 

sig främst av en logosbetonad argumentation. Här används argumenten ungefär på samma sätt 

som i den tidigare artikeln, nämligen genom att informera om ansökans poänger, men i den 

här artikeln är det ansökans sammankoppling till Europa som diskuteras. Ett exempel på detta 

är: ”Att på bred front lansera särdrag och fenomen i europeisk konst och kultur utgör en 

oerhörd möjlighet. Rätt utförd skulle Umeå 2014 inte bara vara europeisk kulturhuvudstad, 

utan också svensk…”
81

. Precis som logosargumenten i Västerbottens-Kurirens första artikel, 

påverkar detta argumentet inte mottagarnas känslor på något vis, och inte stärker det 

journalistens karaktär heller. Argumentet ger bara mottagaren information om Umeås 

sammankoppling till Europa i sin ansökan.  

 

Inte heller den här artikeln innehåller endast logosargument, utan några ethosargument visas 

bland annat också. Dessa argument bygger främst upp journalistens kunskaper, då det är en 

gammal kulturredaktör som skriver den här artikeln. Personen i fråga har tidigare inte sagt vad 
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han tycker om ansökan, men i den här artikeln har han fått chansen att säga vad han tycker, 

och genom detta bygger han även upp sitt ethos. Ett exempel på detta är: ”Jag har hela tiden 

förhållit mig positiv till projektet, men som avsutten kulturredaktör i VK har jag avsiktligt 

avhållit mig från att kommentera det senaste årets turer kring kulturhuvudstadskampanjen.”
82

. 

Vidare visar journalisten även att han har haft fel i sin uppfattning om satsningen, samt att han 

även nämner att han har varit skeptisk till bland annat den ekonomiska summan som kommer 

att läggas på satsningen. Detta visar på att journalisten vet vad han talar om, att han kan 

erkänna sina fel och även att han på nytt kan vinna mottagarnas förtroende genom att använda 

logosargumenten och informera hur han uppfattar satsningen och ansökan. 

 

Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren skiljer sig i och med det här en hel del vad gäller 

argumentens bevismedel. Gefle Dagblad använder sig främst av ethos- och pathosargument 

för att försöka övertyga mottagarna om någonting genom deras känslor, samt genom att visa 

sitt ointresse för satsningen, medan Västerbottens-Kuriren mer försöker informera mottagarna 

genom att använda sig av logosargument, argument som snarare bygger på förnuft.  

 

4.4 Enthymem eller paradigm? 

Det är först här, vid undersökningen av artiklarnas argument och hur dessa är uppställda, som 

det finns likheter mellan Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren. Vid de tidigare 

undersökningarna, det vill säga artiklarnas tes och syfte, deras genre och deras sätt att 

använda retorikens bevismedel, har de båda tidningarna skilt sig åt på fler än ett sätt. Vad 

gäller deras sätt att ställa upp argumenten arbetar de båda morgontidningarna emellertid på 

liknande sätt. Alla fyra artiklar präglas nämligen av paradigmatiska argument, vilket innebär 

att journalisterna argumenterar genom att visa med exempel vad de vill övertyga eller 

informera om.  

 

Men trots att Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren båda använder sig av paradigmatiska 

argument, använder de uppställningen av sina argument på två helt olika sätt. Gefle Dagblad 

använder paradigmen för att ge exempel på allt dåligt som dels har hänt andra städer som har 

ansökt om att bli kulturhuvudstad och dels vad som kommer att hända Gävle om de skickar in 

en ansökan och naturligtvis även om de skulle bli utsedda till kulturhuvudstad. Västerbottens- 

Kuriren däremot använder sina paradigm för att visa mottagarna olika exempel på vad Umeås 

                                                 
82

 Bilaga 4 



 - 37 - 

ansökan innehåller. Detta innebär att det återigen syns klart och tydligt, att Gefle Dagblad är 

betydligt mer negativ till satsningen och använder den paradigmatiska 

argumentuppställningen för att övertyga om hur dåligt det blir om Gävle skulle bli 

kulturhuvudstad, medan Västerbottens-Kuriren är mer positiv och använder paradigmen för 

att informera och ge exempel på vad Umeås ansökan innehåller. 

 

Gefle Dagblads första artikel, ”Så var de bara fyra…”
83

 innehåller många paradigmatiska 

argument när det gäller hur dåligt det har gått för andra städer som har tänkt skicka in en 

ansökan om att bli kulturhuvudstad. Ett exempel på det är: ”Kandidatlistan krymper ständigt. 

Om inte alla tecken slår fel kommer också Norrköping att kasta in handduken, rapporterar 

kulturnytt i radion i går. Orsaken är förstås, oenighet om slantarna.”
84

. Detta är ett 

paradigmatiskt argument, eftersom det ger ett exempel på en stad som har kastat in handduken 

på grund av att satsningen kostar allt för mycket. Den effekten det här argumentet får på 

mottagarna, är naturligtvis att de känner att satsningen inte är något bra, att det endast är dyrt. 

Genom att visa hur en annan stad har ”drabbats” av satsningen, blir nackdelarna med 

satsningen mer synliga för mottagarna. Detta förstärks sedan med ett annat paradigmatiskt 

argument lite längre ner i artikeln, nämligen: ”Och nu upptäcker alltfler att det kostar att vara 

kandidat. Och att det kostar ännu mer att bli kulturhuvudstad.”
85

. Det här argumentet ger 

ytterligare ett exempel på att allt fler börjar inse att det kostar att vara kulturhuvudstad. Nu har 

Gefle Dagblad både visat det genom exempel på en enskild stad som har drabbats av 

ekonomiska förluster i och med satsningen, samt att de har gett exempel på att allt fler inser 

att det kostar att vara kulturhuvudstad. 

 

Gefle Dagblad fortsätter på samma sätt i deras andra artikel, ”Skönt!”
86

, men i den artikeln 

används de paradigmatiska argumenten för att ge exempel på hur dålig ansökan var. Gefle 

Dagblad visar med exempel att ansökan inte alls höll, ett exempel på det är: ”Och så brukade 

man ange alla de hundratals förslag som det så kallade ’open call’ hade inbringat. Men det var 

ju bara förslag vilka som helst, nedkastade utan rangordning. Ingen analys hade gjorts. Ytterst 

lite var preciserat. Det hedrar juryn att de inte tog detta på allvar.”
87

. Det här är ett 

paradigmatiskt argument, eftersom tidningen visar ett exempel på vad det var som inte höll i 
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Gävles ansökan. Effekten som det här får på mottagarna är naturligtvis att de fått upp ögonen 

för att ansökan hade sina svagheter och att det var bra att Gävle inte gick vidare i tävlingen.  

 

Ett annat exempel på ett paradigmatiskt argument är när Gefle Dagblad diskuterar 

politikernas svek och ger exempel på vad gävleborna faktiskt tyckt om detta. Här förutsätter 

tidningen att det är på det här viset, vilket i sin tur leder till att mottagarna faktiskt känner på 

just det sättet: ”Men politikerna får leva med sitt svek. Vid varje satsning kommer folket att 

säga: Men ta de där 100 miljonerna som blev över efter fiaskot med kulturhuvudstaden.”
88

. 

Genom att ge ett exempel på hur folket, det vill säga gävleborna, kommer att reagera vid en 

speciell situation, blir effekten att mottagarna känner igen sig och dessutom känner sig 

träffade. Det här paradigmatiska argumentet används för att övertygar mottagarna och för att 

få dem att känna igen sig. 

 

Västerbottens-Kuriren använder, som redan nämnts, sina paradigmatiska argument på ett helt 

annat sätt. I deras första artikel, ”2014-ansökan har sina poänger…”,
89

 avslöjar redan rubriken 

vad exemplen kommer att handla om, nämligen vilka poänger som ansökan faktiskt har. Ett 

exempel på det är: ”Därför omfattar kulturprogrammet för 2014 åtta teman inspirerade av den 

samiska kalenderns åtta årstider. Här finns inte plats att närmare gå in på dessa men faktorer 

som regional spridning, berättartradition, genus och etnicitet är definitivt inte bortglömda.”
90

. 

Det här är bara ett exempel på när artikeln använder sig av paradigmatiska argument, det vill 

säga exempel, för att visa vad Umeås ansökan innehåller.  

 

Även Västerbottens-Kurirens andra artikel, ”Hur knyta ihop Umeå med Europa?”,
91

 använder 

övervägande paradigmatiska argument. I den här artikeln bygger argumenten på exempel om 

hur Umeå ska lyckas knytas ihop med övriga Europa. Ett exempel som visar på att Umeå har 

vad som krävs för att ta emot Europa är: ”Umeå har ju en lång tradition att förvalta utifrån 

kommande konstnärliga uttryck, också en betydande kompetens. På Norrlandsoperan. Inom 

teaterföreningen. I festivalorganisationerna. På museerna. På Konsthögskolan. På 

Designhögskolan. Och så vidare. Har vi kunnat bereda plats för såväl Miles Davis som Arvo 

Pärt i Umeås kulturliv bör vi också kunna hantera drag i det avancerade europeiska 

kulturlivet.”
92

.  
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Här ger journalisten exempel på vad Umeå gör idag och kopplar samman detta med att staden 

även borde klara av Europa. Den effekt som det här, och liknande paradigmatiska argument 

får för mottagarna, är att de blir informerade och ser vad Umeå faktiskt gör och kan bidra 

med. De får en positiv bild av att Umeå kan knytas ihop med Europa. 
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5. Slutsatser 

De resultat som framgick av föregående kapitel kommer nu att presenteras i de slutsatser de 

har resulterat i. Dessa slutsatser kommer att visas i samband med undersökningens hypotes 

och dess frågeställningar. I slutet av kapitlet presenteras den fortsatta forskning som den här 

undersökningen kan leda vidare till. 

 

5.1 Retorikens användning i artiklarna 

Genom att ha gjort denna retoriska argumentationsanalys, syns det klart och tydligt att Gefle 

Dagblad och Västerbottens-Kuriren skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra när det gäller 

hur de använder de retoriska greppen.  

 

Den första skillnaden ser man i framställningen av de båda tidningarnas syfte och tes. Gefle 

Dagblad sänder ut en betydligt mer negativ ton än vad Västerbottens-Kuriren gör. Gefle 

Dagblads syfte, med båda sina artiklar, är att övertala mottagarna om att kulturhuvudstaden 

inte är något att satsa på. Det här sänder ut en negativ bild av kulturhuvudstadssatsningen till 

mottagarna, vilket får dem att enbart se det negativa med satsningen. 

 

Västerbottens-Kurirens syfte däremot, med bägge sina artiklar, är att informera umeåborna 

om vad satsningen har att erbjuda och att ansökan faktiskt har sina poänger. Det här sänder 

inte bara ut en betydligt mer positiv ton till mottagarna, det ger dem även den information de 

behöver för att själva skapa sig en uppfattning om vad ansökan faktiskt innehåller. De är eller 

försöker åtminstone vara övertygande. 

 

Den första skillnaden är i och med det här, den negativa respektive positiva tonen i de båda 

tidningarnas artiklar, samt att Gefle Dagblad söker övertala sina mottagare om någonting 

medan Västerbottens-Kuriren mer sakligt informerar sina mottagare så att de själva kan fatta 

sig en uppfattning om satsningen.  

 

Det andra som skiljer de båda tidningarna åt är journalisternas val av genre. Gefle Dagblad 

väljer att se det negativa som kommer att hända i och med att en ansökan skickas in för att i 

den andra artikeln, när staden har åkt ur tävlingen om att bli kulturhuvudstad, skriver om det 

negativa som satsningen har inneburit och hur dålig Gävles ansökan faktiskt var. 
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Västerbottens-Kuriren valde en helt annan väg. I deras första artikel valde man att beröra 

satsningen här och nu, de informerade om vad som händer i nuet, för att i deras andra artikel 

blicka framåt för att informera om hur Umeå bör gå vidare för att vinna hela tävlingen.  

      

I och med det, kan det även konstateras att Gefle Dagblad mer använder sig av en 

övertygande genre medan Västerbottens-Kuriren använder sig av en informerande. Genus 

deliberativum och genus judiciale, som Gefle Dagblad använde sig av i sina artiklar, används 

för att påverka och övertala mottagarna, medan genus demonstrativum, som Västerbottens-

Kuriren använde sig av, används mer för att informera mottagarna om någonting.  

 

Den tredje olikheten mellan Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren är nog också den 

största och viktigaste skillnaden mellan tidningarna. Det är vilka bevismedel de använder sig 

av. Gefle Dagblad använde sig som bekant mestadels av ethos och pathosargument medan 

Västerbottens-Kuriren mer använde sig av de förnuftsbaserade logosargumenten. Det här kan 

tyda på Gefle Dagblads osäkerhet och även försök att övertala mottagarna i den riktning som 

journalisten själv vill. Genom att för det första förstärka sitt eget ethos, genom att visa sitt 

ointresse för satsningen, och för det andra använda sig av pathosargument för att beröra 

mottagarnas känslor, få mottagarna att känna det journalisten vill att de ska känna. Han får 

mottagarna att tycka att satsningen är dålig. Eftersom han själv, kulturredaktören, inte har 

någon större kunskap om exakt vilka som har sökt och vilka som har hoppat av, är det 

antagligen inte heller någonting man som mottagare bör lägga ner någon energi på. Genom att 

dessutom förstärka mottagarnas känslor, genom att skriva om det stora sveket som kommunen 

har utsatt mottagarna för, fångar han de allra flestas uppmärksamhet och kan även påverka 

dem att tycka som han. 

 

Västerbottens-Kuriren använder sig av retorikens bevismedel på ett helt annat sätt, då den 

tidningen använder logosargumenten, det vill säga förnuftsargumenten, för att informera 

mottagarna. Som mottagare känner man inte att man måste tycka något, det är inga starkare 

känslor som berörs som får mottagarna att känna något speciellt, utan det är endast ren 

information som kommer från artiklarna. 

Att de båda tidningarna använder de retoriska bevismedlen på två så olika sätt, visar på att 

deras artiklar även påverkar på två helt olika sätt. Gefle Dagblads artiklar försöker övertala 

mottagarna att känna något, medan Västerbotten Kurirens artiklar ger mottagarna information 

om något.  
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Den fjärde iakttagelsen i jämförelsen mellan Gefle Dagblad och Västerbottens-Kuriren är 

också den punkt där de båda tidningarna faktiskt hade en del gemensamt. Båda tidningarna 

använde sig nämligen främst av paradigmatiska argument, vilket innebär att bägge 

tidningarna mestadels använde exempel för att få fram sina argument. Det är också den enda 

likheten tidningarna emellan. Trots att de båda använde sig av samma uppställning av 

argumenten, använde de uppställningen på två helt olika sätt. Gefle Dagblad använde sina 

exempel för att visa på hur dålig satsningen var för Gävle, vad som har hänt andra städer som 

från början satsade på att skicka in en ansökan samt visa på att Gävle har det mycket bättre 

utan en satsning. Västerbottens-Kuriren, däremot, använde sina paradigmatiska argument för 

att informera umeåborna om vad ansökan innehöll samt hur Umeå skulle gå vidare för att 

även vinna tävlingen.  

 

I och med dessa fyra slutsatser och resultat, kan jag nu dra en större, mer sammanhängande 

slutsats med utgångspunkt från undersökningens hypotes. Hypotesen för undersökningen var, 

som bekant, att Gefle Dagblad övertalade sina mottagare om att kulturhuvudstadssatsningen 

inte var något bra, medan Västerbottens-Kuriren mer informerade och sökte övertyga sina 

mottagare om vad Umeås ansökan innehöll. 

      

Genom att blicka tillbaka på de ovanstående slutsatserna ser man att min hypotes stämmer 

riktigt bra överrens med vad analysen faktiskt har kommit fram till. Gefle Dagblads retorik är 

mer övertalande: syfte och tes med artiklarna tyder på att journalisten vill intala sina läsare att 

ett visst beslut är bäst. Valet av genrer bygger på att mottagarna ska förmås fatta ett visst 

beslut, argumenten förstärker journalistens ointresse och övertygar genom att beröra 

mottagarnas känslor, samt att argumenten ställs upp genom exempel som bygger på 

satsningens negativa sidor.  

 

Västerbottens-Kurirens retorik är mer informerande: syfte och tes med artiklarna är att 

informera mottagarna om Umeås ansökan, genrerna bygger på att mottagarna ska få 

information och därefter skapa sig en egen uppfattning, journalisten använder logosargument, 

förnuftsargument, för att informera om något samt ställer upp dessa argument med hjälp av 

exempel om hur bra ansökan faktiskt är.  Mottagaren ska bli övertygad. När mottagaren 

övertygas har vederbörande tagit till sig ett budskap eller ett argument som sitt eget, ”till-

egnat” sig det, och bygger vidare på något som redan finns hos sig själv. Vid övertalning 

däremot finns inte denna förankring, utan mottagaren gör snarare något mot sin vilja och utan 

engagemang. Retorikens mål är det förra, att verkligen övertyga. Inte att övertala. 
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5.2 Fortsatt forskning 

När man som forskare utför en retorisk argumentationsanalys, får man fram mycket ny och 

användbar information. All ny kunskap och information kan man dock inte använda i en och 

samma undersökning, då man måste begränsa sig i sin undersökning och utgå från en klar och 

tydlig hypotes. Jag hade en klar hypotes och använde mig därför endast av en begränsad del 

av data för min analys. En stor del av min analys är därför fortfarande orörd och den delen 

skulle kunna användas till fortsatt forskning på just det här området. 

 

En av de delar jag inte alls använde mig av var till exempel vilket status de båda tidningarna 

använde sig av, det vill säga vad det var de båda tidningarna attackerade. Utgick de till 

exempel från fakta, vilket man kan anta att Västerbottens-Kuriren gjorde, eftersom de 

mestadels använde sig av logosargument? Eller använde de sig kanske istället av definition 

och utgick från vad som egentligen menas med kulturhuvudstadssatsningen och dess 

ansökan? 

  

Något som heller inte har använts i den här undersökningen är journalisternas bruk av 

elocutio, det vill säga ordens utsmyckning. Använde de båda tidningarna sig av mycket 

metaforer till exempel, för att visa på satsningens likheter med något annat bra eller dåligt? 

Genom att undersöka hur journalisterna har använt sig av ordens och meningarnas stil och 

utformning, kan man också få mycket information om hur texten kan komma att påverka 

mottagarna. Används välkända uttryck eller rim och ramsor, kan detta påverka mottagarna i 

och med att det är något välbekant och känt över texten.  

 

Retoriken har mycket att erbjuda och i den här undersökningen har endast en liten del av 

retoriken används. Genom att använda sig av andra retoriska verktyg kan man hitta helt andra 

aspekter på just denna undersökning. Man kan också utgå från en helt annan hypotes men 

använda sig av samma undersökning och då komma fram till helt andra stutsatser. Nu är detta 

emellertid vad just jag har valt att göra… 
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Bilagor  

Bilaga 1: Gävle, GD 10 september 2008 

 

Så var de bara fyra...  
Det börjar likna ”Tio små negerpojkar”, Agatha Christies deckarklassiker. Jag tänker förstås på 

Kulturhuvudstadsåret 2014. Kandidatlistan krymper stadigt. Om inte alla tecken slår fel kommer också 

Norrköping att kasta in handduken, rapporterade Kulturnytt i radion i går. Orsaken är, förstås, oenighet 

om slantarna. Vilket inte är så konstigt. 

Det finns många partier, alls inte bara borgerliga, som inte vill satsa särskilt mycket på kulturen. 

Minns bara hur illa ute Folkteatern var för några år sen. Både vänster och höger hetsade i ett bråk som 

ändade med att Peter Oskarson slutade. 

Och nu upptäcker alltfler att det kostar att vara kandidat. Och att det kostar ännu mer att bli 

kulturhuvudstad. Så inte är det konstigt att avhoppen kommer. Hur var det i början? 

Jo, ganska många städer var intresserade. Det var ett tiotal. De jag minns var utom Gävle, Uppsala, 

Norrköping, Umeå och Lund, Göteborg och Kalmar som bägge hoppat av. Det gav oss sju 

kandidatstäder. Varav fyra är kvar. 

Sen så fanns det ett par som var framme och nosade på en kandidatur: Falun, Visby. Kanske någon till. 

Sammanlagt åtta-tio stycken. 

Vem av de fyra är nästa stad att slänga in handduken? Eller blir det som i Stavanger att någon av 

städerna frågar om det är OK att bara just den staden söker. Att man får värdskapet på walk over. 

Kanske blir de andra två oerhört lättade... 

Tänkte gå på en ny utställning på Kulturkiosken i går. Men jag ska vara ärlig: Det verkade så krångligt 

att jag avstod. Tid hade jag inte heller. 

Temat var ”Berättelser i och om ett rum – the Absent Past/Det frånvarande förflutna”. Flera deltagare 

har arbetat självständigt med egna projekt. OK. Men sen: ”Rummet kommer dagligen att förändras 

och vi rekommenderar att man besöker galleriet inte bara en gång utan två, eller gärna alla dagar som 

det är öppet. Det skulle bli 15 gånger.... 

Herregud, jag hinner ju knappt med de andra gallerierna! 

Dessutom började det i går med en middag – jag hinner knappt äta lunch. Till den skulle deltagarna 

samtala om tankarna kring projektet. 

Verkar lite internt work in progress. 

Jag skulle nog ha gått på kvällskonserten på Kulturkiosken i stället. Med Ulf ”Rockis” Ivarsson och 

Fredric Ceson – honom gillar jag sen han ställde ut fiskarna som luktade på Konstcentrum. En sann 

provokatör. Man har inspirerats av ljud från silvergruvor och industrimusik. Och Ceson vill i sitt 

videoverk upplösa formen, ja ”upplösa allt i en strävan att finna Nirvana”. 

Kanon, Fredric. Jag är redan där. 

Och alldeles upplöst. 

Tänkte gå på en ny utställning på Kulturkiosken i går. Men jag ska vara ärlig: Det verkade så krångligt 

att jag avstod. Tid hade jag inte heller. 

 

Kulturredaktör Björn Widegren 
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Bilaga 2: Gävle, GD 10 december 2008 
 

Skönt!  
Jag förstår om de som stått bakom Gävles ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad deppar i dag. 

Och jag tänker inte vara skadeglad och ropa ”Vad var det jag sa!” (Fast lite grand kunde dom ju ha 

lyssnat även på mig, förstås...) 

Snart kommer även förespråkarna att inse att detta var det bästa som kunde ske. Mats Öström & co 

slipper nu lägga ner pengar ytterligare ett år på ett projekt som från starten bar misslyckandets prägel. 

Mot Umeå, som har den överlägset bästa ansökan, skulle man inte ha en chans. Orsaken är kanske 

precis så enkel som min kollega förklarar när hon kommer in från ett uppdrag i Hofors: 

”Den är jollig (inte fjollig!) den där kulturella allemansrätten”. 

Jollig är ett bra ord. Rena rama jollgröten. Det var också denna allemansgröt som bäddade för det stora 

misstaget, nämligen att inte precisera sig. I stället lita på det småskaliga. 

Varje gång vi försökte få besked om vad det var huvudstadskansliet ville satsa på, fick vi nobben. När 

vi sa att Gävle ju inget har att komma med fick vi det snäsiga beskedet: Det har vi visst det. Och så 

brukade man ange alla de hundratals förslag som det så kallade ”open call” hade inbringat. 

Men det var ju bara förslag vilka som helst, nedkastade utan rangordning. Ingen analys hade gjorts. 

Ytterst lite var preciserat. Det hedrar juryn att man inte tog detta på allvar. Att man inte gick på den 

där färgglada förpackningen ”Kulturell allemansrätt”. Och fler och fler som läste ansökan såg hur svag 

den var. 

I Gävle blev det dessutom en diskussion om hela satsningen. Många, även kulturvänner, undrade om 

det var rätt att tävla i kultur. Och många, inte minst kulturvänner, började med mig ifrågasätta 

kulturbegreppet i den där allemansgröten. 

Andra städer har inte debatterat kulturhuvudstaden nämnvärt. Men det som på allvar fick upp ögonen 

på Gävleborna, även de kulturintresserade, det var det Stora Sveket. Iscensatt av politikerna. 

Obegripligt nog accepterat av tjänstemännen och av en hel del andra man trodde var vana vid att tänka 

efter före. 

Sveket, som alla nu vet, är att man i våras sa nej till behjärtansvärda saker med hänvisning till att 

kommunens kassa var tom. Inga pengar fanns i budgeten. Och så, på en presskonferens meddelade 

man att det fanns 100 miljoner på ett mer eller mindre okänt konto, till kulturhuvudstadssatsningen. 

Jag tog mig för pannan. Vad gör politikerna? tänkte jag. 

Nu fick man i öppen dag den där motsättningen mellan sociala satsningar och kulturen. Den där man 

alltid sagt sig vilja undvika. Ja, det verkade som om man bad om den. Det är klart att inte många tror 

att kommunen skulle gå under om man satsat på kulturhuvudstaden. Men varför, varför handlar man 

och uttrycker sig på ett sätt så att man får det intrycket? Därmed var det kört. 

Opinionen bara växte. Hade man inför juryn påstått att det var total enighet i Gävle hade man ljugit. 

Anna-Karin Ferm sa vid ett tillfälle att aktörerna i Gävles kulturliv var för satsningen. Det är fel. Gefle 

Dagblads kultursida speglar inte bara kulturlivet i Gävle. Än mer är den en del av Gävles kulturliv. 

Och vi var emot. Med eftertryck. Det är jag glad för i dag. 

Nu kan vi koncentrera oss på den riktiga kulturen. Bortanför den jolliga allemansgröten. Den kultur vi 

lever med i vardagen och som är nödvändig för oss. 
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Men politikerna får leva med sitt svek. Vid varje satsning kommer folket att säga: Men ta dom där 100 

miljonerna som blev över efter fiaskot med kulturhuvudstaden. Nu halas flaggorna med ”Kulturell 

allemansrätt”. Kommunen kommer inte att gå under. 

 

Kulturredaktör Björn Widegren 
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Bilaga 3: Umeå, V-K 13 oktober 2008 

 

2014-ansökan som har sina poänger... 
Okej, det känns aldrig riktigt bekvämt att sitta i ett kommunhus och höra husets politiker lägga ut 

texten kring en kultur som ska vara det mesta - demokratisk, utmanande, gränsöverskridande -, och 

själva rubriken för Umeås kulturhuvudstadsansökan, Nyfikenhet och passion - medskapandets konst, 

klingar ju inte precis heller i en tonart som gör att man faller i trans. 

 

Men detta sagt och den kulturpolitiska formalian undanstökad, måste jag nog tillstå att det finns en del 

som talar för Umeås ansökan. Kanske ska jag gå ännu längre; här finns inslag som faktiskt verkar 

grundligt genomtänkta, känns allmänt progressiva och nästan... utmanande. 

 

Man har hållit fast vid det ursprungliga konceptet om Umeå som en del av "det nordliga rummet i det 

europeiska huset" och understryker närheten till ett gränslöst, nordligt land där den samiska kulturen 

har en huvudroll. 

 

Därför omfattar kulturprogrammet för 2014 åtta teman inspirerade av den samiska kalenderns åtta 

årstider. Här finns inte plats att närmare gå in på dessa, men faktorer som regional spridning, 

berättartradition, genus och etnicitet är definitivt inte bortglömda. 

 

Ansökan talar betydligt mer om mänsklig än ekonomisk tillväxt. Ett sätt för människor att växa är att 

tillgodogöra sig kultur, vilket, påpekas det, betyder att nuvarande konsumtionsmönster kanske borde 

ändras. Mer av det immateriella på det materiellas bekostnad, alltså. 

 

Dessutom understryks att kulturen ska verka för en hållbar samhällsutveckling: "För Umeå och den 

nordliga regionen, som befinner sig i närheten av nordpolens smältande glaciärer, är hotet om global 

uppvärmning alarmerande. Vi tror att kulturens alla uttrycksformer kan bidra till att öppna våra sinnen 

och förflytta perspektiv i riktning mot mer hållbara livsmönster", skrivs det i ansökan. 

 

Från it-världen har man lånat ett begrepp som "open source", vilket i det här fallet betyder öppenhet 

och delaktighet, det vill säga fria nycklar för så många som möjligt att öppna kulturporten och en 

uppmaning till dem som redan är inne att dela med sig. Detta låter kanske högtidligt och abstrakt, men 

Umeå har redan vissa erfarenheter. Samarbetet mellan 400 gymmnasieelever och Norrlandsoperans 

symfoniorkester kring bloggoperan Sjökor och stekare är ett konkret exempel. 

 

Klimatmedvetenhet, nya konsumtionsmönster, kulturen som en, som det heter på ett annat ställe i 

ansökan, "arena för ... kritiska och aktiva medborgare". Det låter det. 

 

Man kan bara stillsamt undra, om nu Umeå skulle bli kulturhuvudstad och ansökans formuleringar bli 

verklighet, vad säger då stadens näringsliv som ska vara med och dela på de 50 miljoner som är tänkta 

att gå in i projektet från det hållet? 

 

Och vad säger Umeås subkulturer som har hamnat utanför de åtta programtemana utifrån den korrekta 

argumenteringen, att det som är sub inte ska omfamnas eller regleras eftersom det då inte längre är 

sub? Sub eller inte, när projektpengar ska delas ut vill alla vara med, även de som tar avstånd från 

projektet. 

 

Men till huggsexan om år 2014:s lokala kulturpengar får vi återkomma. Om den blir aktuell.  

Anders Sjögren 

 



 - 51 - 

Bilaga 4: Umeå, V-K 13 december 2008 
 

Hur knyta ihop Umeå med Europa?  
Häromdagen hörde jag berättas historien om 50 renkalvar på väg söderut med destination Holland som 

orsakat tullen i Malmö visst bryderi. Varför eller i vilket syfte denna originella fora gjordes framgick 

inte, men som medborgare i nyblivna kulturhuvudstadsfinalisten Umeå skulle jag förstås anta: den 

nordliga dimensionens möte med den europeiska. 

 

Skämt åsido, den "europiska dimensionen" skjuter nu fram som central i det fortsatta arbetet i kampen 

om att vinna också finalen i kampen om den eftertraktade europeiska kulturhuvudstadstrofén för 2014. 

Hur denna europeiska dimension ska gestaltas är en öppen, men synnerligen inbjudande fråga. Vad vi 

kan utgå ifrån är att Umeå nu på vid slår upp fönstret mot europeisk konst och kultur. 

 

Men först en personlig kommentar och lite självkritik. Jag har hela tiden förhålligt mig positiv till 

projektet, men som avsutten kulturredaktör i VK har jag avsiktligt avhållit mig från att kommentera 

det senaste årets turer kring kulturhuvudstadskampanjen. Dessförinnan tillät jag mig några kritiska 

kommentarer rörande vad jag uppfattade som taffligheter i de inledande öppna mötena kring 

kampanjen, diskussionerna blev lätt till rundgång. Vidare tyckte jag nog att kampanjbidraget om fem 

miljoner per år under tre år kunde kompletterats med ett motsvarande bidrag till kulturlivets direkta 

utövare i kommunen. Som en starter. 

 

När jag nu alldeles i sluttampen inför semifinalen fick anledning att bättre sätta mig in i 

förutsättningarna inser jag att jag fått vissa saker om bakfoten. Liten tröst att jag inte var ensam. Men 

jag kan också hävda att själva kampanjen också kunde ha uttryckt sig tydligare, "kommunicerat" 

uppdraget bättre som det heter på samtida managementsvenska. 

 

Jag läste nu inte bara Umeås ansökan som bedömts som god och som fått lovord att frilansjournalisten 

Jan Gradvall som på behörigt avstånd läst igenom alla de fyra ansökningar som var i spel. I min hand 

fick jag också ett dokument från EU-kommissionen: "Handledning för städer som vill bli 

kulturhuvudstäder". 

 

Utomordentligt intressant läsning som visserligen reste en hel del nya problem, men som framförallt 

fick min entusiasm inför projektet att växa; de bifogade exemplen på hur tidigare europeiska 

kulturhuvudstäder hanterat den europeiska dimensionen öppnar fantastiska möjligheter för alla som 

arbetar med konst och kultur i Umeå. 

 

Innan läsningen lutade jag som utgångspunkt, liksom förmodligen många andra, åt frågan hur Umeå 

och det nordliga rummet ska exponeras för Europa. Efter läsningen skulle jag nog vilja trycka på på 

motsatsen: hur ska Europa exponeras i Umeå och i det nordliga rummet. Det handlar förstås inte om 

antingen/eller utan om både/och, något annat vore poänglöst, men jag ser nu hur den europeiska 

dimensionen måste skjutas fram, prioriteras, i det fortsatta arbetet. 

 

I EU-dokumentet fäster jag mig särskilt för två punkter. Den ena slår fast att till europeisk 

kulturhuvudstad utses en stad "bara för det den är eller gör". Kulturhuvudstaden har titeln först och 

främst för att den har ett program med särskilda kulturevenemang som den föreslår för året i fråga. 

 

Den andra punkten föreskriver att "evenemanget utgör ett tillfälle att förstärka samarbetet inom kultur 

och främja en varaktig dialog på europeisk nivå". Och avslutningsvis: "Den övergripande visionen av 

evenemanget ska därför var "europeisk" och programmet måste vara attraktivt på europeisk nivå". 

 

Den europeiska dimensionen således. Ser man till hur den hanteras i den nu accepterade ansökan är 

dock resultatet magert. 
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Utöver här och där förekommande men allmänt hållna försäkringar om ett ökat europeiskt samarbete 

finns en förteckning över redan etablerade kontakter, främst genom teaterföreningen. Men det handlar 

mest om vad som "är" och vad man "gör". (Mest intressant och största nyhet i det nyskapande 

europeiska sammanhanget förefaller den årliga europeiska sångartävling på minoritetsspråk som går 

under beteckningen "Liet Lavlut" och som redan har anmält intresse att förlägga sin festival 2014 i 

Umeå.) 

 

Men den direkta frågan hur "understryka de europeiska kulturernas gemensamma aspekter" besvaras 

på drygt fyra rader med en enda konkret hänvisning, ett projekt inom temat "She´s Got the Beat" kring 

europeiska ungdomars gemensamma kulturformer. 

 

Inget fel i det, men tunt ser det ut. Det har förstås sin förklaring. Umeå har ingen anledning, vare sig 

inför semifinal eller final, att i detalj redovisa sina planer och metoder rörande den europeiska 

dimensionen. Men vad man vinner på en viss förtegenhet förlorar man i kommunikation med 

medborgarna. 

 

Att på bred front lansera särdrag och fenomen i europeisk konst och kultur utgör en oerhörd möjlighet. 

Rätt utförd skulle Umeå 2014 inte bara vara europeisk kulturhuvudstad, utan också svensk: det är i 

Umeå man ska vara om man detta år ska få ta del av såväl kulturarvet som olika europeiska 

konstformer i samtidens framkant. I mötet med den nordliga dimensionen kan det faktiskt bli hur 

spännande som helst! 

 

Hur detta ska gå till är främst en uppgift för den politiska styrgruppen och projektledarna, men jobbet 

förutsätter bredare medverkan än så. Umeå fick ju redan nu beröm för hur projektet förankrats i de 

breda lagren. Gott så. 

 

Men har jag hört grums och gny så är det framförallt bland de aktiva kulturarbetarna. Det kan bero på 

provinsiell inskränkthet, uteblivna svar på frågan: "What´s in it for me?", men kanske också på 

försummad kommunikation. 

 

Frågan om hur Umeå - med ordentliga resurser - ska förvalta också en europeisk dimension borde ju 

vara en lockande utmaning för alla kulturarbetare. 

 

Umeå har ju en lång tradition att förvalta utifrån kommande konstnärliga uttryck, också en betydande 

kompetens. På Norrlandsoperan. Inom teaterföreningen. I festivalorganisationerna. På museerna. På 

Konsthögskolan. På Designhögskolan. Och så vidare. Har vi kunnat bereda plats för såväl som Miles 

Davis som Arvo Pärt i Umeås kulturliv bör vi också kunna hantera drag i det avancerade europeisk 

kulturlivet. 

 

Jag föreställer mig att de enskilda konstnärerna och grupperingarna på motsvarande sätt kan börja 

spåra i den samtida europeiska konsten. 

 

Självklart ska Umeå som kulturstad bygga vidare på det "den är och det den gör", men den stora 

utmaningen är hur denna praktik ska kunna införliva en europeisk dimension. Eller införlivas i denna 

europeiska dimension. 

 

I en omfattning långt större än 50 renkalvar på väg till Holland.  

LEIF LARSSON 
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