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Hoofdtekst - 
Esperanto Zweeds
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... I stort sett håller jag med ... eftersom ...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Jag håller helt med om att ...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Hoofdtekst - 
Esperanto Zweeds
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om
den.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Jag är helt och hållet emot idén att ...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Hoofdtekst - 
Esperanto Zweeds
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... och ... är lika/olika när det gäller ...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... I motsats till ..., ... visar ...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ... till skillnad från ... är...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... liknar ... när det gäller ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ...
är att ...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Hoofdtekst - 
Esperanto Zweeds
Mi dirus, ke... Jag skulle säga att ...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... För mig verkar det som att ...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Enligt min åsikt ...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Från min synpunkt sett ...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Jag är av den uppfattningen att ...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ...
För det andra ...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Hoofdtekst - 
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Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Låt oss nu analysera/undersöka ...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår
uppmärksamhet mot ...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Visserligen ... men ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Tvärtom ...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Å ena sidan ...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Å andra sidan ...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… Trots ...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Trots att ...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... För övrigt/Förresten ...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Dessutom ...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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