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ABSTRACT 

 

 

 

”Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik när kvinnors rättigheter kränks i och med 

att de inte ens får köra bil. Man piskar bloggare och man har en kungafamilj med absolut 

makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord än diktatur”.1 Detta var orden 

Margot Wallström (S) sa under den utrikespolitiska debatten den 11 februari 2015 och som 

utlöste den stora kontroversen om ett fortsatt vapenavtal med Saudiarabien eller ej.  

Studien syftar till att undersöka två ståndpunkter i frågan, för och emot ett fortsatt avtal. Med 

utgångspunkt i Margot Wallströms (S) kritiska uttalanden, de politiker och debattörer som 

anslutit sig till hennes ståndpunkt samt näringslivets och alliansens motargumentation i olika 

debattartiklar analyseras i studien vilka argument som använts och vilka topiker de bottnar i. 

Genomförd analys visar på att debattartiklarna bygger på ethos, pathos- och logosargument 

och att olika topiker, både allmänna och specifika ligger till grund för argumentationen. Det 

som skiljer sig åt är att samtliga debattartiklar som bygger sin argumentation emot ett fortsatt 

vapenavtal utgår utifrån pathos- och logosargument medan de som står i frågan, för bygger sin 

argumentation på ethos- och logosargument. Vidare visar topikanalysen på att vissa topiker är 

återkommande och upprepande i många av de debattartiklar som har analyserats, oavsett 

ståndpunkt, men i motsatta syften och att dessa vinklas olika beroende på om det är argument 

i frågan, för eller emot ett fortsatt avtal.     

 

NYCKELORD 

Retorik, Saudiaffären 2015, Situationsanalys, Argumentationsanalys, Topikanalys och 

Vapenexport. 

 

  

                                                           
1 Aftonbladet, ”Orden som fick saudierna att kalla hem ambassadören”, 2015-03-18, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486068.ab (Hämtad 2015-04-27).   

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486068.ab
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1. INLEDNING  

 

 

 

Tisdagen den 6 mars 2012 avslöjade Ekot att en svensk statlig myndighet hade ett pågående 

vapensamarbete med Saudiarabien. Reportaget gjordes av radiojournalisterna Bo-Göran 

Bodin och Daniel Öhman. Nyheten kom att väcka stor uppmärksamhet och det pågick en 

omfattande rapportering kring händelsen. Allteftersom har debatten kring svensk vapenexport 

varit lik en flamma som ständigt blossat upp under flera tillfällen.  

Det är fem år sedan avtalet förlängdes och nu tvingas Socialdemokraterna ta ett beslut om 

avtalet ska förlängas eller sägas upp. Om de inte ger något besked senast den 15:e maj 2015 

förlängs avtalet automatiskt i ytterligare fem år.  

Överenskommelsen bör slopas enligt Miljöpartiet då de inte ser någon framtid med det medan 

statsminister Stefan Löfven (S) framfört ett förslag för att behålla det militära samarbets-

avtalet men enbart under nya förutsättningar. Rent ut handlar det om omförhandlande villkor 

eller ingenting alls. 

Den 11 februari 2015 ägde den årliga utrikespolitiska debatten rum i riksdagen där utrikes-

ministern Margot Wallström (S) presenterade regeringens deklaration om utrikespolitiken. Ett 

par dagar senare stoppades utrikesministern från att hålla tal inför arabförbundet, dit hon var 

bjuden som hedersgäst. Dagen därpå meddelades det att avtalet inte skulle förlängas varpå 

Saudiarabien kallade hem sin Sverigebaserade ambassadör. Orsaken till detta ska ha berott på 

det kritiska uttalande av Margot Wallström (S) den 11 februari 2015 då hon sagt följande:  

 

Det är självklart att politiken i Saudiarabien är långt ifrån en feministisk 

politik. Framförallt kränks ju kvinnors rättigheter. De får inte ens köra bil. 

Man piskar bloggare, och man har en kungafamilj med absolut makt. Då är 

det klart att vi inte kan använda något annat ord än diktatur, och det stämmer 

väldigt dåligt med det som är våra avsikter med export av i det här fallet 

krigsmateriel.2   

                                                           
2 Riksdagen, ”Utrikespolitisk debatt”, 2015-02-11, Se anförande 16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Utrikespolitiska-debatter/Utrikespolitisk-debatt/?did=H2C120150211ud (Hämtad 2015-
04-27).   

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Utrikespolitiska-debatter/Utrikespolitisk-debatt/?did=H2C120150211ud
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Utrikespolitiska-debatter/Utrikespolitisk-debatt/?did=H2C120150211ud
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Den 30 mars 2015 skrev ett trettiotal näringslivstoppar att ett brutet avtal med Saudiarabien 

riskerar Sveriges ansikte utåt som handels- och samarbetspartner. Därmed har händelsen ännu 

en gång förts till en het debatt kring Saudiaffären, vilket medfört starka reaktioner.   

I denna studie blir det därför intressant att undersöka två ståndpunkter i frågan, för och emot 

ett fortsatt avtal. Med fokus på den senaste utvecklingen, som startade med utrikesministern 

Margot Wallströms (S) kritiska uttalanden, de politiker och debattörer som anslutit sig till 

hennes ståndpunkt samt näringslivets och alliansens motargumentation i olika debattartiklar 

kommer jag att söka analysera hur de argumenterar i frågan för och emot ett fortsatt avtal.  
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt finner jag det lämpligt att söka förmedla en helhetsbild av Saudiaffären med 

relevant bakgrundsinformation för att läsaren ska få en möjlighet att följa med i händelsen 

såsom i mina resonemang och resultatredovisning som slutligen kommer att presenteras i 

denna studie.  

 

2.1 SVENSK VAPENEXPORT  

I Sverige regleras all export av krigsmateriel av Lag om krigsmateriel. 3 Det är en förbudslag 

som förevisar att det är förbjudet att tillverka, handla med, exportera produkter eller kooperera 

med utländska företag utan tillstånd och certifiering. Sveriges regering är ytterst ansvarig för 

den svenska vapenexporten och ansvaret ligger på utrikesminister Margot Wallström.4 Men 

under särskilda tillfällen har regeringen överlåtit tillståndsgivningen för vapenexport till 

förvaltningsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter (ISP).  

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ansvarar för tillstånds- och utförselfrågor för 

krigsmateriel.5 Detta sker under regeringens riktlinjer för vapenexport. I större ärenden ska 

ISP överlägga med det parlamentariskt tillsatta Exportkontrollrådet (EKR) som består av 12 

representanter från samtliga riksdagspartier.6 ISP har som uppgift att överlägga med 

Exportkontrollområdet, men EKR har ingen formell makt, vilket innebär att EKR inte kan 

stoppa ett beslut som tas av ISP.7 Vid särskilda fall kan ISP lämna fallet till regeringen.  

Sverige är än idag en av världens största vapenexportör. År 2011 toppade Sverige listan för 

vapenexport per capita och 2012-2013 låg landet på tredje plats.8 2014 sålde Sverige krigs-

material för 8 miljarder kronor vilket är en minskning med föregående år men en ökning i en 

jämförelse från början av 2000-talet. Vapenexporten sker bland annat till Saudiarabien, 

                                                           
3 Riksdagen, ”Lag om krigsmateriel”, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921300-om-krigsmateri_sfs-1992-1300/ (Hämtad 2015-04-09).  
4 Svenska Freds, ”Vilka bestämmer över vapenexporten?”, 2015-03-20, http://www.svenskafreds.se/snabba-
fakta-om-vapenexporten (Hämtad 2015-04-18).   
5 Svenska Freds, ”KMI eller ISP, vad är det?”, 2015-03-20, http://www.svenskafreds.se/kmi-eller-isp-vad-ar-det 
(Hämtad 2015-04-18).   
6 Svenska Freds, ”KMI eller ISP, vad är det?”, 2015-03-20, http://www.svenskafreds.se/kmi-eller-isp-vad-ar-det 
(Hämtad 2015-04-18).   
7 Svenska Freds, ”Vad är Exportkontrollrådet?”, 2015-03-20, http://www.svenskafreds.se/vad-ar-
exportkontrollradet (Hämtad 2015-04-18).  
8 Svenska Freds, ”Snabb fakta om vapenexport”, 2012-03-20, http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-
vapenexporten (Hämtad 2015-04-09).   

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921300-om-krigsmateri_sfs-1992-1300/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921300-om-krigsmateri_sfs-1992-1300/
http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
http://www.svenskafreds.se/kmi-eller-isp-vad-ar-det
http://www.svenskafreds.se/kmi-eller-isp-vad-ar-det
http://www.svenskafreds.se/vad-ar-exportkontrollradet
http://www.svenskafreds.se/vad-ar-exportkontrollradet
http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
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Thailand, Indien och Pakistan, vilket är några av de största köparna. Flera av dessa länder är 

inblandade i krig, har diktatoriskt styre eller bryter mot mänskliga rättigheter.9 År 2014 köpte 

Saudiarabien krigsmateriel för krig och krigsmateriel för övrigt till ett värde av 338 miljoner 

kronor, däribland exporterades ammunition och stridsdelar för eldrörsvapen.10 Inte nog med 

att regementet är en av världens mest förhärdade diktaturer, landet är fullt kapabel till att 

använda vapen mot sin egen och sina grannländers befolkning.11 

 

2.2 SAUDIARABIEN 

För att förstå Sveriges vapensamarbete med Saudiarabien är det viktigt att ha kunskap om 

Saudiarabien som land. Saudiarabien är ett land på den Arabiska halvön med cirka 28,8 

miljoner invånare (2013).12 Landet var under en lång tid fattigt till dess att olja upptäcktes och 

började utvinnas, vilket i sin tur la grunden tills en stark ekonomisk utveckling.13 På grund av 

oljan har Saudiarabien moderniserats och successivt öppnats mot omvärlden, men samhället 

präglas fortfarande av Islam tillsammans med starka traditionella stam- och klasstrukturer. 

Saudiarabien är förmodligen världens mest konservativa land där rättsväsendet följer strikt 

islamisk lag.14 Politisk verksamhet är förbjuden och yttrandefriheten är kraftigt begränsad, 

jämställdheten mellan könen är inte alls jämbördig och dödstraff är vanligt förekommande i 

landet.15 Men denna sida av landet upphör när det talas om dess enorma oljefyndigheter då det 

gör landet till en oumbärlig handelspartner för alla. Landet är en absolut monarki och styrs av 

kung Salman bin Abdal-Aziz Al Saud som också är kronprins och vice regeringschef samt 

landets försvarsminister. All politisk makt ligger hos ministerrådet vars representanter utses 

av kungen och en stor andel av regeringsledamöterna tillhör kungafamiljen.   

                                                           
9 Svenska Dagbladet, ”Svensk vapenexport till diktaturer skenar”, 2012-02-22, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-vapenexport-till-diktaturer-skenar_6871131.svd (Hämtad 
2015-04-09). 
10 Svenska Freds, ”Snabb fakta om vapenexport”, 2012-03-20, http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-
vapenexporten (Hämtad 2015-04-09).   
11 Svenska Dagbladet, ”Svensk vapenexport till diktaturer skenar”, 2012-02-22, 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-vapenexport-till-diktaturer-skenar_6871131.svd (Hämtad 
2015-04-09). 
12 Landguiden, ”Befolkning och språk”, 2015-03-26, 
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Befolkning-Sprak (Hämtad 2015-04-09). 
13 Landguiden, ”Modern historia”, 2015-03-24, 
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Modern-Historia (Hämtad 2015-04-09). 
14 Landguiden, ”Saudiarabien”, https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien (Hämtad 2015-04-09). 
15 Landguiden, ”Politiskt system”, 2015-03-24, 
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Politiskt-System (Hämtad 2015-04-09).  

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-vapenexport-till-diktaturer-skenar_6871131.svd
http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
http://www.svenskafreds.se/snabba-fakta-om-vapenexporten
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk-vapenexport-till-diktaturer-skenar_6871131.svd
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Befolkning-Sprak
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Modern-Historia
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien
https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Saudiarabien/Politiskt-System
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2.3 SAUDIAFFÄREN   

Eftersom Saudiaffären har pågått sedan lång tid tillbaka är det viktigt att få en överblick över 

hur hela händelsen utspelade sig från början, vilket jag kommer söka presentera här nedan.   

2005 skrev den dåvarande försvarsministern Leni Björklund (S) på ett militärt samarbetsavtal 

med Saudiarabien.16 I detta avtal garanterade Sverige att de skulle hjälpa Saudiarabien att 

tillverka vapen i utbyte mot att saudierna skulle beställa ett radarsystem av Saab. 

2007 startade den statliga myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) det hemliga 

projektet ”Simoom”.17 Projektet var ett samarbete mellan FOI och Saudiarabien i syfte att 

tillsammans bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.  

2010 hade den dåvarande alliansregeringen tillfället att säga upp avtalet, men valde att 

förlänga det ytterligare fem år.18  

2012 avslöjade Sveriges Radio Ekot att Sverige hjälpt Saudiarabien med en hemlig 

vapenfabrik. Sveriges Radio och Ekot publicerade sekretessbelagda dokument i form av avtal 

och korrespondens som visade på att den statliga myndigheten Totalförsvarets forsknings-

institut (FOI) hade planer på att bygga en vapenindustri i diktaturen Saudiarabien.19  

2015 väcktes debatten återigen till liv. Det är fem år sedan avtalet förlängdes och nu tvingas 

Socialdemokraterna ta beslut för huruvida det ska förlängas eller sägas upp.20 Om det inte 

sägs upp skriftligen senast den 15 maj förlängs avtalet automatiskt i ytterligare fem år.  

Miljöpartiet vill slopa avtalet då de inte ser någon framtid med överenskommelsen medan 

statsminister Stefan Löfven framfört ett förslag för att behålla det militära samarbetsavtalet 

men under nya förutsättningar.21 Kort och gott handlar det om omförhandlade villkor eller 

ingenting alls.  

                                                           
16 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09).  
17 Ekot avslöjar: Sverige i vapensamarbete med Saudiarabien, 2012-03-06, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5000203 (Hämtad 2015-04-09). 
18 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09). 
19 Ekot, ”Tidslinje/projekt Simoom”, Sveriges radio, 2012-03-06, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5000037 (Hämtad 2015-04-09).  
20 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09). 
21 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09).  

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5000203
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5000037
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
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Den 11 februari 2015 ägde den årliga utrikespolitiska debatten rum i riksdagen där utrikes-

ministern Margot Wallström presenterade regeringens deklaration om utrikespolitiken.22 Där 

uttalande hon sig följande: ”Saudiarabien är långt ifrån en feministisk politik när kvinnors 

rättigheter kränks i och med att de inte ens får köra bil. Man piskar bloggare och man har en 

kungafamilj med absolut makt. Då är det klart att vi inte kan använda något annat ord än 

diktatur”.23 Detta var orden som utlyste kontroversen.   

Den 6 mars 2015 skriver ett trettiotal näringslivstoppar en debattartikel på Dagens Nyheter 

(DN) debattsida att ett brutet handelsavtal med Saudiarabien riskerar Sveriges rykte och 

ansikte utåt som handels- och samarbetspartner.24  

Den 9 mars 2015 stoppades Margot Wallström (S), Sveriges utrikesminister från att hålla ett 

tal inför Arabförbundet, dit hon var bjuden som hedersgäst.25  

Den 10 mars 2015 fastställdes det att samarbetsavtalet med Saudiarabien inte kommer att 

förlängas.26  

Den 11 mars 2015 rapporterades det att Saudiarabien kallat hem sin Sverigebaserade 

ambassadör.27 Detta på grund av de uttalanden som Margot Wallström gjorde under den årliga 

utrikespolitiska debatten i riksdagen den 11 februari 2015.28  

Som tidigare nämnt har debatten kring svensk vapenexport varit lik en flamma som ständigt 

blossat upp. Under 2015 har den återigen väckts till liv och det sker en het politisk debatt 

kring Saudiavtalet. 

 

 

                                                           
22 Riksdagen, ”Debatt om Sveriges utrikespolitik”, http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Debatt-om-
Sveriges-utrikespolitik/ (Hämtad 2015-04-15) 
23 Aftonbladet, ”Orden som fick saudierna att kalla hem ambassadören”, 2015-03-18, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486068.ab (Hämtad 2015-04-27).   
24 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09). 
25 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09).  
26 SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09). 
27  SVT Nyheter, ”Bakgrund: Saudiavtalet”, 2015-03-10, http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-
saudiavtalet (Hämtad 2015-04-09). 
28 Aftonbladet, ”Orden som fick saudierna att kalla hem ambassadören”, 2015-03-18, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486068.ab (Hämtad 2015-04-15).   

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Debatt-om-Sveriges-utrikespolitik/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Debatt-om-Sveriges-utrikespolitik/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486068.ab
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bakgrund-saudiavtalet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20486068.ab
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studien syftar till att undersöka två ståndpunkter i frågan, för och emot ett fortsatt avtal. Med 

utgångspunkt i Margot Wallströms kritiska uttalanden, de politiker och debattörer som 

anslutit sig till hennes ståndpunkt samt näringslivets och alliansens motargumentation i olika 

debattartiklar analysera vilka argument som använts och vilka topiker de bottnar i.   

 

 FRÅGESTÄLLNINGAR: 

- Hur används ethos, pathos och logosargument i de båda ståndpunkterna, för och emot 

ett fortsatt avtal? 

- Vilka topiker ligger till grund för argumentationen?   

 

4. TIDIGARE FORSKNING  

Saudiaffären är en omskriven händelse och ett område som har studerats och intresserat 

främst journalister och reportrar. Forskning om Saudiaffären inom ämnesområdet, 

retorikvetenskap är obefintlig, vilket gör det intressant att analysera affären ur ett retoriskt 

perspektiv. Den tidigare forskning som förekommit är studentuppsatser inom 

vetenskapsgrenar som statsvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap där medias 

framställning av händelsen blir en ledande utgångspunkt för olika teorier och metoder.    

En tidigare forskning är en studie av Markus Rönnlund och Karl Månsson som tituleras 

”Debatt kring svensk vapenexport då och nu” – Argumentationsanalys av riksdagsdebatter 

rörande tveksamma svenska exportbeslut”.29 Rönnlund och Månsson studerar statsvetenskap 

vid Lund universitet och studien examinerades år 2014. I studien analyserar de två 

riksdagsdebatter som behandlar svensk vapenexport med hjälp av en kritisk 

argumentationsanalys som metodval. Denna studie kom fram till att olika argumentationer 

som förs från olika regeringshåll har mycket gemensamt och att det inte varierar drastiskt om 

det är en socialdemokratisk eller borgerlig regering. Studien ger en intressant bakgrund och 

                                                           
29 Uppsatser.se, Rönnlund, Markus och Månsson, Karl, ”Debatt kring svensk vapenexport då och nu” – 

Argumentationsanalys av riksdags-debatter rörande tveksamma svenska exportbeslut”, 

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4914410 (Hämtad 2015-04-16).  

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4914410
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ligger nära det jag kommer att undersöka i min studie, därför hoppas jag på att denna uppsats 

ska bidra till nya aspekter och infallsvinklar av Saudiaffären 2015. 

Ytterligare tidigare forskning är en studie av Josefin Dahlberg och Isabel Eriksson som 

tituleras ”Ont om kärringar mot strömmen” – En studie av källor och gestaltningar i 

rapporteringen kring Vapenaffären i fyra svenska medier”.30 Dahlberg och Eriksson studerar 

medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola och studien examinerades år 

2012. Denna analys syftar till att undersöka om rapporteringen kring den så kallade 

Vapenaffären liknar ett mediedrev. Den metod som studien grundar sig i är en kvantitativ 

innehållsanalys samt en kvalitativ analys av utvalda nyhetsartiklar och radiosändningar. 

Denna studie ligger inte till grund för min forskning då den inte lägger fokus på Saudiaffären 

2015 men också för att deras teori och metod inte har sin grund inom retorikvetenskapen.   

 

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I följande avsnitt kommer jag att presentera och redogör för de teorier som är lämpliga för att 

kunna besvara mina forskningsfrågor. Dessa förutsättningar syftar till att ge läsaren en 

grundläggande teoretisk ram för vidare förståelse av det studien kommer beröra.  

 

5.1 DEN RETORISKA SITUATIONEN   

Inom retorik är det viktigt att genomföra en analys av situationen, dels för att få en ökad 

förståelse för den situation som talaren/talarna står inför men även för en vidare insyn i 

kontexten, detta genom att redogöra för de problem och möjligheter som uppstår, vilken 

publik som kan påverkas och påverka och vilka omständigheter och villkor som finns att röra 

sig med. Nedanför kommer jag att presentera en övergripande inblick Lloyd F. Bitzers teori 

om den retoriska situationen, vilket även kommer att ligga till grund i den kommande 

analysen.   

En situation är retorisk när den kräver ett kommunikativt agerande. För att en situation ska 

värderas som retorisk krävs det ett problem, en publik som kan påverka eller påverkas och 

                                                           
30  Uppsatser.se, Dahlberg, Josefin och Eriksson, Isabel, ”Ont om kärringar mot strömmen” – En studie av källor 

och gestaltningar i rapporteringen kring Vapenaffären i fyra svenska medier”, 

http://www.uppsatser.se/uppsats/7585baba94/ (Hämtad 2015-04-16).    

http://www.uppsatser.se/uppsats/7585baba94/
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retoriska villkor, det vill säga något i dessa situationer som kräver att någon tar ordet eller på 

annat sätt söker ändra situationen till det bättre.31 Problemet identifierar och specificerar den 

publik som informationen bör riktas till samt vilken förändring som bör ske.32 Situationen 

behöver inte innefatta ett retoriskt problem i negativ bemärkelse, det kan även vara en 

uppmaning eller förväntan i situationen.33  

I en retorisk situation är publiken en viktig komponent. En retorisk publik är de personer som 

kan påverkas av det som talas eller har möjlighet att påverka det retoriska problemet till det 

bättre.34 Den retoriska publiken har en viktig roll i en retorisk situation eftersom det är 

publiken som kan genomföra den uppmuntrade handlingen och skapa förändringen.35 

Den tredje komponenten i en retorisk situation är de tvingande omständigheterna och villkor 

som påverkar och skapar förutsättningar i den aktuella situationen. Handlingar, människor, 

tro, objekt, relationer, attityder, fakta, traditioner och bilder är exempel på dessa.36 Tvingande 

omständigheter innefattar allt som påverkar talare och publik samt de handlingar och beslut 

som bör tas för att modifiera det retoriska problemet. Talarens huvudsakliga uppgift är att 

övertyga om sin mening och för att göra detta måste talaren nyttja de villkor som finns att röra 

sig med på bästa sätt för att kunna skapa en inverkan på publiken.37 Eftersom de tvingande 

omständigheterna förändras kontinuerligt när en talare håller tal så måste dessa alltid finnas i 

åtanke.        

 

5.2 VAD ÄR ETT ARGUMENT?  

Ett argument svarar på frågan ”varför?”. Det är en fråga som antingen kommer från oss själva 

eller från andra. En argumentation bygger alltid på ett tvivel och syftar till att övervinna detta 

tvivel.38 Om inget tvivel är möjligt så finns det inte heller något behov att argumentera.  

                                                           
31 Kjeldsen, Jens E., (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 
84.   
32 Bitzer, Lloyd F. (1968). ”The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric 1, no. 1 s. 221. 
33 Kjeldsen, (2008), s. 86 
34 Bitzer, (1968), s. 221. 
35 Bitzer, (1968), s. 221. 
36 Bitzer, (1968), s. 221. 
37 Kjeldsen, (2008), s. 92. 
38 Jørgensen, Charlotte & Onsberg, Merete (2008). Praktisk argumentation: grundbok i retorisk argumentation. 
Åstorp: Retorikförlaget, s. 11. 
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En argumentation är som kommunikation där sändaren söker mottagarens anslutning till en 

grundad ståndpunkt.39 Ett argument är även det som ger stöd åt ett påstående. Argumenten 

kan se ut på två skilda sätt: antingen som direkta påståenden eller presenteras indirekt som 

frågor, berättelse, citat eller liknande.40  

För att ett argument ska uppfattas som sant bygger det på två krav.41 Argumentet måste vara 

hållbart och relevant för att vi ska kunna tro på det men också för att mottagaren ska kunna 

förstå sambandet mellan tesen eller påståendet.42 

En argumentation måste alltid innehålla en tes. En tes är ett påstående som svarar på talarens 

ståndpunkt.43 Det kan vara svårt att urskilja en tes eftersom den kan vara implicit, outsagt eller 

underförstådd.44 Det är tesen som stödjs av huvudargument som i sin tur stödjs av 

stödargument.45     

 

5.3 TYPER AV ARGUMENT   

Vidare finns det olika typer av argument vilket kan delas in efter den klassiska indelningen av 

ethos, pathos och logos. De olika kategorierna smälter ofta samman och överlappar varandra, 

men genom att studera texten noga går det att urskilja dessa i argumentationen.46   

 

5.3.1 ETHOSARGUMENT 

Ethosargument är de argument som ger tesen och talaren trovärdighet och uttrycker 

auktoritet.47 Dessa argument bygger oftast på en auktoritativ källa och förknippas antingen 

med den kunskap talaren har eller den erfarenhet denne har samlat på sig. Argumenten 

behöver inte röra talarens personliga prestige, även andra personer kan få intyga att talaren har 

                                                           
39 Jørgensen & Onsberg, (2008), s. 12. 
40 Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie, (2015). Kritisk retorikanalys – text, bild och actio. Ödåkra: 
Retorikförlaget (Utdrag under publicering), s. 34.    
41 Retorikförlaget, ”Overall på!”, 2001-12-01, http://www.retorikforlaget.se/rmartiklar/overall-pa (Hämtad 
2015-06-03).  
42 Hellspong, Lennart (2011). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3, [uppdaterade] uppl. Lund: 
Studentlitteratur, s. 201. 
43 Hellspong, (2011), s. 194. 
44 Hellspong, (2011), s. 194-195. 
45 Hellspong, (2011), s. 203. 
46 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 38. 
47 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 38. 

http://www.retorikforlaget.se/rmartiklar/overall-pa
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rätt.48 Detta kan gärna ske med ett citat. En annan auktoritetsgrupp är den allmänna opinionen, 

vilket talaren kan stödja sig på samt låna auktoritet av.49 Vidare kan tidigare praxis användas 

som auktoritetsargument, vilket ofta görs i rättsprocesser.50 En auktoritet kan alltså användas 

för att slå fast en lämplig sanning, en åsikt som inte ska ifrågasättas eller antyda att talaren har 

högre makt med sig.51 

 

5.3.2 PATHOSARGUMENT 

Pathosargument är de argument som spelar på publikens känslor och sinnestillstånd i 

situationen.52 Exempelvis kan talaren måla upp en möjlighet i form av ett positivt 

framtidsperspektiv eller ett tillfälle till förnyelse.53 Det kan även handla om att visa påföljden 

av något, både positiva sådana eller negativa. Man kan röra publiken genom att uppröra den, 

smickra den, få den att drömma, men gemensamt för pathosargument är att de får publiken att 

känna starkt för eller emot något och att denna känsla blir ett argument, för talarens 

påstående.54  

 

5.3.3 LOGOSARGUMENT  

Ett sätt att stödja ett påstående är med ett resonemang. Logosargument är de som talar till 

publikens förnuft, det vill säga ren fakta.55 Detta kan bestå av statistik, siffror eller facktermer 

samt bilder då de flesta människor än idag förutsätter att en bild inte ljuger. Att använda sig 

av logosargument är ett sätt att utveckla en tankegång som inbjuder lyssnarna till att granska 

kritiskt.56 Det kan röra sig om enskilda exempel där talaren nämner ett tidigare fall eller 

berättar om en annan, liknande situation.57 Vidare kan det även handla om att räkna upp olika 

fall som exemplifierar och målar upp tesen eller problemet. Logosargument behöver inte alltid 

                                                           
48 Hellspong, (2011), s. 229. 
49 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 38. 
50 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 38. 
51 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 38. 
52 Jørgensen & Onsberg, (2008), s. 74.  
53 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 41. 
54 Vigsø, Orla (2009). Om argumentationen i debatten kring slutförvaring: rapport för Kärnavfallsrådet. 

Stockholm: Statens råd för kärnavfallsfrågor. Tillgänglig på Internet: 
http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/276494_Karnavfall_mars_2010_Web.pdf  
55 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 39. 
56 Hellspong, (2011), s. 228. 
57 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 39. 

http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/276494_Karnavfall_mars_2010_Web.pdf
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beskriva, det kan även värdera och föreskriva.58 Ett beskrivande logosargument är starkt om 

det framstår som sant eller trovärdigt, medan ett föreskrivande logosargument är det som 

lyssnarna kan acceptera som en godtagbar värdering.59 Logosargument är inte alltid ”logiska” 

då de inte utesluter lögner, feltänkande och felaktiga slutsatser.60 Därför är det viktigt att vara 

uppmärksam på vilka premisser talaren utgår från samt hur denne framkallar känslor av 

samförstånd och gemensamma värderingar.61  

 

5.4 TOPIKER  

Topiker är en utgångspunkt, eller en plats varifrån talaren hämtar sina argument.62 Dessa väljs 

under inventiofasen, där talaren utforskar sitt ämne, finner argument och passande idéer som 

är bäst ägnade till att göra ämnet trovärdigt.63 Att ha olika platser att vända sig till kan erbjuda 

ny inspiration samt nya aspekter och infallsvinklar på ämnet som ska behandlas.64    

Aristoteles menar att topiker är det som hjälper en att finna det möjliga och det mest lägliga i 

situationen.65 Det är en utgångspunkt, en plats eller ett ställe där talaren kan finna argument 

och material för sin text.66 Aristoteles delar in topiker i två olika ”arter”, det som är specifikt 

(idios) för varje enskild talgenre och talsituation och det som är gemensamt och allmänt 

(koinos) för alla talgenrer.67 I sin bok Retoriken presenterar Aristoteles ett antal topiker som 

ska kunna hjälpa en talare att skapa nya idéer, argument och material.   

Janne Lindqvist Grinde diskuterar även han topikläran. Lindqvist Grinde benämner allmänna 

topiker som nyttiga verktyg för att finna ämnen och material samt konstruera argument som 

kan användas vid en mängd olika situationer.68 Dessa delas in i tre olika kategorier, 1) de för 

mänskliga handlingar, 2) de som hör till personer och 3) de som hör till saken.  

                                                           
58 Hellspong, (2011), s. 228. 
59 Hellspong, (2011), s. 229. 
60 Hellspong, (2011), s. 229. 
61 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 41. 
62 Kjeldsen, (2008), s. 39.  
63 [Cicero] (2009), Ad Herennium, 3, Uppl. Retorikförlaget s. 20.  
64 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 36.  
65 Aristoteles & Akujärvi (2012), Retoriken., 1. Utg., Ödåkra: Retorikförlaget, s. 164 (1396b). 
66 Aristoteles & Akujärvi, (2012), s. 74 (1358a).  
67 Aristoteles & Akujärvi, (2012), s. 74 (1358a). 
68 Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. Uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 125. 



13 
 

De som hör till saken kan ge nya aspekter att se på en situation och kan besvara frågorna 

”vad?”, ”hur?” och ”med hjälp av vad?”.69 Man kan säga att dessa topiker är platsen för saken 

eller handlingen själv. Topiker som hör hit är:  

”definition, klass: genus, fasta egenskaper: attribut, beståndsdelar, tillfälliga egenskaper: 

accidenser, ändamål, orsak, jämförelse, likhet, skillnad, motsatser och motsägelser, 

gradskillnader, konsekvenser, sammanhang och kontext, tid, plats, historien och framtiden, 

det möjliga och det omöjliga, likhet, motsats, delar, förflutna och framtida fakta, att utgå från 

motståndarens argument, att utgå från motsatsen, att utgå från något liknande, att utgå från 

tidigare beslut, fula debattknep”.70    

Bortsett från allmänna topiker finns det så kallade specifika topiker. Specifika topiker är de 

platser eller sökställen som lämpar sig för särskilda tal, ämnen eller kunskapsområden.71  

I denna studie kommer allmänna topiker samt specifika topiker som hör till saken att 

analyseras för att identifiera och urskilja hur argumenten i de båda ståndpunkterna i frågan, 

för och emot ett fortsatt avtal tar sig uttryck.  

Topiker kan även användas för att säga oss något om vilken världsuppfattning eller världsbild 

avsändaren har och på så sätt fördjupa analysen ytterligare, detta genom att till exempel 

koppla de urskilda topikerna till situationens doxa.72 Doxa är summan av vad en grupp tänker 

om världen, hur den tolkar, uppfattar och värderar allt som sker i dess närhet.73 På så sätt kan 

man tänka följande: ”Är argumenten anpassade för den aktuella situationen och dess publik? 

Är det någon topik som är dominerande? Går det att avskilja någon slags hierarki i hur de är 

ordnade? Kan de förekommande topikerna säga något om talarens syn på situationen eller 

världen? Avslöjar de något om personens värderingar? Om två texter eller två talare jämförs: 

förekommer olika topiker i de olika fallen? Är det några som är gemensamma? Vad säger de 

om hur avsändarna ser på ämnet?”.74  

 

 

                                                           
69 Lindqvist Grinde, (2008), s. 138. 
70 Lindqvist Grinde, (2008), s. 139-156. 
71 Lindqvist Grinde, (2008), s. 157. 
72 Lindqvist Grinde (2008), s. 168-169. 
73 Hellspong, (2011), s. 181. 
74 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 36. 
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6. MATERIAL OCH METOD  

I följande avsnitt kommer jag introducera och presentera de metoder och tillvägagångssätt 

som varit grundläggande för denna studie. Även material som analyserats, avgränsningar som 

gjorts samt metodproblem som uppstått kommer att presenteras.  

 

6.1 MATERIAL   

Det empiriska material undersökningen behandlar består av ett urval av de debattartiklar som 

har publicerats i samband med händelsen i frågan, för och emot ett fortsatt vapenavtal där alla 

är hämtade från två olika tidskrifter. Det första urvalet som analyserats bestod av sammanlagt 

11 debattartiklar hämtade från två olika tidskrifter med olika politiska beteckningar. Dagens 

Nyheter (DN) som är en oberoende liberal morgontidning och Svenska Dagbladet (SvD) som 

är en obunden moderat morgontidning. Efter att ha analyserat samtliga debattartiklar har ännu 

ett urval gjorts där tre debattartiklar som är för och tre som är mot valts ut. Detta urval har 

gjorts för att debattartiklarna visade på tydliga ståndpunkter i frågan, för och emot ett fortsatt 

vapenavtal.  

 

6.2 METOD 

I denna studie har tre kvalitativa metoder kombinerats för att besvara studiens inledande 

frågeställningar. En situationsanalys, argumentationsanalys och topikanalys har varit 

grundläggande för denna undersökning. Samtliga metoder bygger på tolkningar som i, 

hermeneutisk anda, tar sin utgångspunkt i uttolkarens förförståelse och individuella arbete 

med materialet.      

 

6.2.1 SITUATIONSANALYS 

Eftersom retorik uppmanar till att genomföra en analys av situationen för en djupare för-

förståelse kommer jag utgå från Lloyd F. Bitzer’s teori om den retoriska situationen, vilket 

presenterades under de teoretiska utgångspunkterna, i det tidigare avsnittet. Här kommer jag 

att göra två analyser: en som grundar sig i frågan, för ett fortsatt avtal och en situationsanalys 

som grundar sig i frågan: emot ett fortsatt avtal. Detta för att läsaren enkelt ska kunna få en 
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tydlig uppfattning om hur den retoriska situationen tar sig uttryck i frågan, både för och emot 

ett fortsatt avtal samt för att läsaren enkelt ska kunna följa med i resonemanget. 

 

6.2.2 ARGUMENTATIONSANALYS 

I undersökningen kommer även en argumentationsanalys genomföras, detta för att analysera 

hur ethos, pathos- och logosargument används i de båda ståndpunkterna, hur argumenten är 

uppbyggda samt deras hållbarhet och relevans.  

För att granska den argumentation som förekommer kommer jag att analysera texterna var för 

sig där jag allra först definierar debattartikelns tes och därefter delar in argumenten i två 

kategorier som består av huvudargument och stödargument.  

 

6.2.3 TOPIKANALYS  

I undersökningen kommer en topikanalys att utföras för att identifiera varifrån argumenten i 

de båda ståndpunkterna i frågan, hämtas. Detta kommer att genomföras i samtliga texter efter 

att en argumentationsanalys av debattartiklarna gjorts där topikerna plockas ut och analyseras 

närmre. I analysen eftersträvas de specifika topikerna, detta för att få en uppfattning om hur 

talaren/skribenten ser på situationen/problemet och vilken världsbild som framträder i 

argumentationen.   

 

6.2.4 METODPROBLEM  

Eftersom en retorisk situation kan innehålla flera påträngande problem, retoriska publiker och 

tvingande omständigheter kan resultatet av situationsanalysen ses som en tolkning då den kan 

variera beroende på vilka perspektiv och synsätt som används. Ett annat metodproblem som 

kan tänkas uppstå är att argumentationen i texten uppfattas på skilda sätt vilket kan göra det 

svårt att urskilja vad som är huvudargument och stödargument. Dessutom kan en topikanalys 

bidra till ytterligare ett metodproblem då det kan vara svårt att klassificera ett argument till en 

enskild topik, eftersom ett argument inte alltid kan hänföras till endast en topik. Detta innebär 

att analysen bygger på en individuell tolkning där andra tolkningar är mycket möjliga, men att 

studien söker argumentera för rimligheten i analysresultaten.  
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7. ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING  

I följande avsnitt kommer jag att presentera en helhetssyn av den retoriska situationen. Jag 

kommer även att presentera de sex debattartiklar som har analyserats i frågan, för och emot ett 

fortsatt avtal. Varje analys börjar med en kort introduktion för vem som har skrivit artikeln, 

när och vart den är publicerad samt om den är för eller emot ett fortsatt avtal. Analysen börjar 

med samtliga debattartiklar som är emot avtalet och därefter presenteras de debattartiklar som 

är för avtalet.  

 

ANALYS  

I detta avsnitt kommer jag att presentera en situationsanalys för ett fortsatt vapenavtal och en 

situationsanalys emot ett fortsatt vapenavtal, detta för att ge en inblick över hur den retoriska 

situationen utmärker sig i de båda ståndpunkterna. Vidare kommer samtliga argumentations-

analyser på debattartiklarna presenteras och under analyserna finns kommentarer som tillhör 

texterna.  

 

7.1 DEBATTARTIKLAR FÖR AVTALET  

7.1.1 RETORISK SITUATION 

Det påträngande problem som finns är att man vill ha ett fortsatt avtal för försvarsexport till 

diktaturer. Publiken man riktar sig till är bland annat tidningsläsare, företagare och politiker 

som man söker påverka att ansluta sig till denna ställning och stödja för att bilda opinion. Det 

innebär att de måste förhålla sig till de begränsningar som finns, vilket betyder att de måste 

hålla sig objektiva i sin argumentation. För att övertyga sin publik måste debattörerna lyfta 

fram det som är bra med handel och fortsatt vapenexport till Saudiarabien. Dock är det viktigt 

att lyfta fram rätt information på rätt sätt eftersom det finns bevisgrund och fakta som visar på 

att det sker förtryck samt brott mot mänskliga rättigheter. Detta innebär att de måste 

argumentera för hur det ska hanteras samt stoppas eftersom det kan riskera deras trovärdighet 

och tillit hos publiken, om de undangår bevis. Eftersom de vill att publiken ska ansluta sig så 

är det viktigt att de tar hänsyn, men även tänka på att inte säga eller uttrycka sig på vilket sätt 

som helst då det kan framstå som opålitligt och otillförlitligt. Vidare är det viktigt att lyfta 

fram vad ett demokratiskt land som Sverige kan bidra med till en diktatur som Saudiarabien. 
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Det är publiken som kan påverkas eller påverka och därför måste informationen vara anpassad 

till publiken där de ger sakliga argument samt bevisar vad som är bra med ett fortsatt avtal.  

 

7.1.2 ”SVERIGES TROVÄRDIGHET SOM HANDELSPARTNER STÅR PÅ SPEL” 

I följande avsnitt kommer jag studera och analysera: ”Sveriges trovärdighet som handels-

partner står på spel”. Debattartikeln har 31 svenska näringslivsföreträdare skrivit under och 

den är publicerad 2015-03-06 på Dagens Nyheters (DN) debattsida och är för ett fortsatt avtal.  

 

TES 

Avtalet bör respekteras.  

 

HUVUDARGUMENT 1 

Handel ökar möjligheter till inflytande även i diktaturer för att främja utvecklingen av 

mänskliga rättigheter, öppenhet, välstånd och demokrati. 

STÖDARGUMENT 

Med internationell handel, möten mellan människor, partnerskap och samarbeten kan vi öka 

förståelsen för varandra samt komma till rätta med brister i samhällen.  

STÖDARGUMENT 

Genom dialog och utbyte kan vi förmedla förståelse och sprida grundläggande värderingar 

kring rättssystem, civila rättigheter och hållbart företagande.  

STÖDARGUMENT 

”…utan handel missar Sverige möjligheten att göra sin röst hörd i en globaliserad värld, och 

att uppnå verklig förändring” 

 

HUVUDARGUMENT 2 

Ett brutet handelsavtal riskerar Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner.  
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STÖDARGUMENT 

Att säga upp avtalet vore ett steg i fel riktning då vi känner handelns påverkan på 

samhällsutvecklingen samt att dialog och stärka relationer är en positiv kraft.  

STÖDARGUMENT 

Svensk industri kan komma att påverkas och få stora konsekvenser.  

STÖDARGUMENT 

Avtalet mellan Saudiarabien och Sverige handlar inte bara om försvarsområdet. Ett brutet 

avtal leder till konsekvenser både för företag i Sverige, men också för svenska företag i 

utlandet. 

 

Följande debattartikel bygger på två argumenttyper, ethos- och logosargument. Ett logos-

argument i denna artikel är: Handel ökar möjligheter till inflytande även i diktaturer för att 

främja utvecklingen av mänskliga rättigheter, öppenhet, välstånd och demokrati, vilket även 

är det första huvudargumentet i debattartikeln. Detta huvudargument stödjs av tre 

stödargument som kategoriseras och klassificeras som logosargument. Det man menar är att 

internationell handel, möten mellan människor, partnerskap och samarbeten ökar förståelsen 

för varandra samtidigt som man kommer till rätta med brister i samhällen. Ett fortsatt avtal är 

därför viktigt eftersom dialog och utbyte bidrar till att vi kan förmedla förståelse och sprida 

grundläggande värderingar kring rättssystem, civila rättigheter och hållbarhet företagande. 

Det man menar är följande: ”utan handel missar Sverige möjligheten att göra sin röst hörd i en 

globaliserad värld, och att uppnå verklig förändring”.75  

Detta pekar på att skribenterna söker lyfta frågan till handel och att frågan om vapen inte ens 

kommer på tal vilket leder bort argumentationen från kärnfrågan samtidigt som den sänker 

trovärdigheten. Att skribenterna leder bort argumentationen från huvudfrågan kan uppfattas 

som ett sätt att dölja och undanhålla viktig information vilket riskerar deras tillit och 

förtroende hos delar av publiken. På så sätt försöker de 31 näringslivsföreträdarna lyfta frågan 

om vapenexport till att handla om frihandel. Detta söker de rädda med ytterligare ett 

ethosargument som detta: Ett brutet handelsavtal riskerar Sveriges rykte som handels- och 

                                                           
75 Bilaga, stycke: 10. 
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samarbetspartner, ett argument som visar på att den svenska industrin kan påverkas samt få 

konsekvenser både på svensk och internationell mark. 

Argumenten i debattartikeln tar sig uttryck i topiker som trovärdighet, demokrati, mänskliga 

rättigheter, konkurrenskraft och dialog. Att 31 toppdirektörer går samman och är beredda på 

ett fortsatt vapenavtal med en diktatur som Saudiarabien sätter deras trovärdighet på spel. På 

så sätt är argumentationens relevans och hållbarhet på hal is där de försöker måla upp en god 

och påtaglig bild av Saudiarabien även fast de bör vara medvetna om vad regimen är kapabel 

till att göra. Att söka främja mänskliga rättigheter samtidigt som export av krigsmateriel görs 

till en diktatur är att riskera Sveriges trovärdighet.  

 

7.1.3 ”DÄRFÖR RESER JAG TILL SAUDIARABIEN” 

I följande avsnitt kommer jag studera och analysera ”Därför reser jag till Saudiarabien”. 

Debattartikeln är skriven av Maria Rankka – VD för Stockholms handelskammare, publicerad 

2015-03-20 på Svenska Dagbladets (SvD) debattsida och är för ett fortsatt avtal med 

Saudiarabien.  

 

TES 

Handeln med Saudiarabien måste fortsätta. 

 

HUVUDARGUMENT 1 

Via handel kan Sverige bidra till demokratisk utveckling.  

STÖDARGUMENT  

Internationellt handelsutbyte bygger broar.  

STÖDARGUMENT 

Global handel minskar risken för att länder som bedriver handel med varandra hamnar i 

väpnad konflikt och i och med detta värnar det även demokratin.  
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HUVUDARGUMENT 2  

Handel och öppenhet bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling.  

STÖDARGUMENT 

Handel med internationell marknad bidrar till att utveckla välstånd inom områden som 

teknik- och kunskapsöverföring.  

STÖDARGUMENT 

Stängda dörrar internationellt tenderar att underminera den handel som finns på långsikt.  

 

HUVUDARGUMENT 3 

Att handla med svenska företag främjar bättre levnads- och arbetsförhållanden. 

STÖDARGUMENT 

Forskning visar på förbättringar i länder med sämre arbetsförhållanden om de handlar med 

länder som har goda standarder, exempelvis svenska företag.  

 

HUVUDARGUMENT 4 

Bojkottning är ingen lösning då det riskerar att vara ineffektiva.  

STÖDARGUMENT 

Handelsbojkotter kan spela auktoritära regimer i händerna, speciellt om det leder ett folkligt 

missnöje bort från de underliggande problemen. 

 

HUVUDARGUMENT 5 

Förändring och verkan kan ske utan att förolämpa.  

STÖDARGUMENT 

Trots konflikter mellan länder har handeln lyckats blomstra, vilket tyder på att storpolitik per 

automatik inte behöver drabba handelsidkare och företag.  
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STÖDARGUMENT 

Politiker kan verka och arbeta för demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter 

på ett sätt som inte förolämpar och inskränker möjligheterna till handelsutbyte med andra 

länder.  

 

Debattartikeln bygger på ethos- och logosargument och omfattar fem huvudargument som 

stödjs med ett eller flera stödargument. Det första huvudargumentet låter följande: Via handel 

kan Sverige bidra till demokratisk utveckling. Rankka argumenterar utifrån topiken demokrati 

där hon lyfter fram handelns attribut och särskiljande egenskaper som Sverige har fördel av. 

Med detta menar hon att handelsutbyte bygger broar och att det är en viktig fråga eftersom det 

bidrar till skillnad. Detta stödjer hon med följande stödargument: Global handel minskar 

risken för att länder som bedriver handel med varandra hamnar i väpnad konflikt och i och 

med detta värnar det demokratin.  

Det andra huvudargumentet Rankka argumenterar utifrån är att handel och öppenhet bidrar till 

fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. Argumentet grundar sig på topiken 

utveckling. Rankka vill visa vilken god funktion handel har då det bidrar till utveckling inom 

viktiga områden som teknik- och kunskapsöverföring och att det är viktigt att ta vara på då 

stängda dörrar internationellt tenderar att underminera den handel som finns på långsikt.  

Att handla med svenska företag främjar bättre levnads- och arbetsförhållanden är ett tredje 

huvudargument som Rankka framför. Hon argumenterar utifrån topiken välfärd och att 

Sverige har en god välfärd som kan hjälpa och gynna länder som är i behov. Detta styrker hon 

med genom att säga att forskning visa på förbättringar i länder med sämre arbetsförhållanden 

om de handlar med länder som har goda standarder, exempelvis svenska företag. Rankka 

syftar till att påvisa en dubbelsidig vinning där både en ekonomisk och demokratisk aspekt 

gynnas.  

Rankka utgår även från topiken mänskliga rättigheter då hon menar att bojkottning inte är en 

lösning eftersom det riskerar att vara ineffektiv. Hon menar också att handelsbojkotter kan 

spela auktoritära regimer i händerna, särskilt om det leder till ett folkligt missnöje bort från de 

underliggande problemen. På så sätt är det viktigt att en förändring och verkan kan ske utan 

att kränka eller förolämpa. Rankka pekar på att det har skett konflikter mellan länder med 

trots det har handeln lyckats blomstra, vilket tyder på att storpolitik per automatik inte 
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behöver drabba handelsidkare och företag. Därför kan handeln ske ändå, utan att någon ska 

behöva drabbas av det vilket hon stödjer med följande: ”politiker kan verka för demokrati, 

jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter på ett sätt som inte förolämpar och inskränker 

möjligheterna till handelsutbyte med andra länder”   

Debattartikeln grundas på topiker som demokrati, utveckling, välfärd, mänskliga rättigheter 

och förtryck. Argumentationens hållbarhet är bristande då de inte bygger på tillräckligt 

välgrundade argument medan relevansen är tydlig då det handlar om sakfrågan.  

 

7.1.4 FÖRSVARSEXPORTEN ÄR HELT NÖDVÄNDIG 

Den sista debattartikeln som har studerats och analyserats i denna undersökning är ”Försvars-

exporten är helt nödvändig” skriven av Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- 

och försvarsföretagen. Debattartikeln är publicerad 2015-04-02 på Svenska Dagbladets (SvD) 

debattsida och är för avtalet.   

 

TES 

Försvarsexporten är helt nödvändig – även till icke-demokratier.   

 

HUVUDARGUMENT 1 

”Sverige har en ansvarsfull försvarsmaterielexport som vilar på säkerhets- och 

försvarspolitiska grunder” 

STÖDARGUMENT  

En begränsning av exporten skulle ”kraftigt försvaga möjligheterna för försvarsföretagen att 

verka internationellt, men även få betydande säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser.” 

STÖDARGUMENT 

”…alla länder har en folkrättslig skyldighet att ha kontroll över sitt territorium och en 

rättighet att ha ett försvar. Ett land som i försvarssyfte investerar i försvarsmateriel och som 

agerar enligt internationell rätt kan då bidra till säkerhetspolitisk stabilitet.” 
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HUVUDARGUMENT 2 

Sverige har en högteknologisk försvarsindustriell bas vilket undviker beroendeförhållanden 

till andra länder inom vissa teknologiområden som är viktiga för vårt försvar.  

STÖDARGUMENT  

”Då försvarsföretagen, inom vissa delområden, är världsledande får Sverige även tillgång till 

avancerad utländsk försvarsteknologi – företrädesvis från USA – som stärker vårt eget 

försvar”. 

STÖDARGUMENT  

Utveckling kring avancerad teknologi stärker Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet och 

inflytande.   

 

HUVUDARGUMENT 3 

”Handel med försvarsmateriel är folkrättsligt legitimt vilket framgår i till exempel FN:s Arms 

Trade Treaty.” 

STÖDARGUMENT 

de icke-demokratier och diktaturer som Sverige exporterar till är ”länder som Sverige redan 

valt att ha diplomatiska relationer med och som liksom vi har samma folkrättsliga legitimitet 

att ha ett försvar.” 

STÖDARGUMENT 

Sverige samverkar redan med FN:s fredsbevarande insatser och ”för att verka för 

internationell fred och säkerhet förfaller det motsägelsefullt att införa ett totalförbud för all 

export av försvarsmateriel till dessa länder, speciellt som det i dag nästan uteslutande 

handlar om försvarsmateriel som inte är förstörelsebringande”. 

STÖDARGUMENT 

”ett totalförbud mot all försvarsmaterielexport till länderna som klassas som icke-

demokratier skulle få genomgripande konsekvenser” – främst ekonomiska. 
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Debattartikeln bygger främst på ethos- och logosargument och omfattar tre huvudargument 

med några få stödargument under varje. Det första huvudargumentet är: ”Sverige har en 

ansvarsfull försvarsmaterielexport som vilar på säkerhets- och försvarspolitiska grunder”. 

Limmergård bygger sitt argument utifrån topiken ansvar. Han menar att Sverige har lagar och 

regler som följs och att exporten är viktig samt regelbundet reglerad. En begränsning av 

exporten skulle därför ”kraftigt försvaga möjligheterna för försvarsföretagen att verka 

internationell, men även få betydande säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser”. Han 

menar att handeln och exporten inte är något problem så länge den fullföljs av de regler som 

finns, vilket Sverige gör och därför är det ingen idé att bryta det. Han pekar på att ”alla länder 

har en folkrättslig skyldighet att ha kontroll över sitt territorium och en rättighet att ha ett 

försvar”. Ett land som i försvarssyfte investerar i försvarsmateriel och som agerar enligt 

internationell rätt kan då bidra till säkerhetspolitisk stabilitet”. Limmergård ser exporten som 

en viktig del för att inte behöva hamna i osunda beroendeförhållanden till andra länder samt 

att försvarets kostnader blir lägre. Han menar följande: ”Då försvarsföretagen, inom vissa 

delområden, är världsledande får Sverige även tillgång till avancerad utländsk 

försvarsteknologi – företrädesvis från USA – som stärker vårt eget försvar”. På så sätt menar 

han att utveckling stärker Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet och inflytande.  

Ett annat huvudargument är: ”Handel med försvarsmateriel är folkrättsligt legitimt vilket 

framgår i till exempel FN:s Arms Trade Treaty”, vilket grundar sig på topiken om lagen. Med 

detta menar han att det är lagligt att exportera försvarsmateriel och att det därför inte finns 

någon anledning till att ta bort exporten. Limmergård menar att de icke-demokratier och 

diktaturer som Sverige exporterar till är: ”länder som Sverige redan valt att ha diplomatiska 

relationer med och som liksom vi har samma folkrättsliga legitimitet att ha ett försvar”. På så 

sätt menar Limmergård att det är försent att ändra sig och att det ha varit ett självmant beslut, 

vilket kan leda till stora konsekvenser om det bryts. Han menar att Sverige redan samverkar 

med FN:s fredsbevarande insatser och för att verka för internationell fred och säkerhet så 

förefaller det motsägelsefullt att införa ett totalförbud för all export av försvarsmateriel till 

dessa länder, speciellt som det i dag nästan uteslutande handlar om försvarsmateriel som inte 

är förstörelsebringande. På så sätt talar Limmergård om topiken fred. Han mena att export av 

försvarsmateriel behövs för att kunna verka för fred och att ”ett totalförbud mot all försvars-

materielexport till länderna som klassas som icke-demokratier skulle få genomgripande 

konsekvenser” – främst ekonomiska”.  
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Argumenten tar sig i uttryck i topiker som ansvar, lagen, utveckling och fred. Dess hållbarhet 

och relevans bygger på starka argument dels för att han exempelvis använder lagen som 

bevisgrund samt för att han själv är part i ett fortsatt vapenavtal och har starka ekonomiska 

intressen att försvara.  

 

7.2 DEBATTARTIKLAR EMOT AVTALET  

7.2.1 RETORISK SITUATION 

Det påträngande problem som finns är att man vänder sig emot försvarsexport till diktaturer, 

vilket innebär att man stödjer regeringens hållning. Publiken man riktar sig till är bland annat 

tidningsläsare, debattörer och politiker som man söker påverka att ansluta sig till denna sida 

och hållning för att stödja regeringens politik, där man vill bilda opinion i frågan. Eftersom 

publiken kan påverkas eller påverka beslutet så är det viktigt att debattörerna förhåller sig till 

sin publik och övertygar dem. Detta innebär att de måste förhålla sig till de retoriska villkor 

som finns att röra sig med. För att visa vad ett fortsatt vapenavtal leder till är det viktigt att 

lyfta fram vad en diktaturkritisk publik vill höra, vilket i detta fall är att Saudiarabien är en 

diktatur som bryter mot mänskliga rättigheter och att ett fortsatt vapenavtal med detta land 

legitimerar förtyck och fortsatta kränkningar. En annan aspekt som debattörerna lyfter fram är 

att Sverige är ett demokratiskt land som värnar och försvarar mänskliga rättigheter och att ett 

fortsatt vapenavtal med en diktatur skulle innebär konsekvenser, vilket Sverige inte tillåter. 

Genom att lyfta fram sakliga argument som publiken vill höra och som påvisar varför Sverige 

inte ska ingå i ett fortsatt vapenavtal kan det få publiken att ansluta sig till deras ståndpunkt.  

 

7.2.2 ”SVERIGES MILITÄRA AVTAL MED SAUDIARABIEN MÅSTE BRYTAS” 

I detta avsnitt kommer jag att studera och analysera följande debattartikel: ” Sveriges militära 

avtal med Saudiarabien måste brytas”. Denna debattartikel är skriven av Johan Büser, Sara 

Karlsson och Lawen Redar som är tre socialdemokratiska riksdagsledamöter. Debattartikeln 

är publicerad 2015-02-20 på Dagens Nyheters (DN) debattsida och är emot ett fortsatt avtal 

med Saudiarabien.  
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TES 

Sverige bör inte exportera vapen till diktaturer.  

 

HUVUDARGUMENT 1 

Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas.  

STÖDARGUMENT 

Vapenexport är reglerad i lag och utesluter inte acceptabla länder.  

STÖDARGUMENT 

Saudiarabien är en diktatur (skurkstat) som kränker och bryter mot mänskliga rättigheter.  

 

HUVUDARGUMENT 2 

Stater blir inte automatiskt öppnare genom handel (motargument mot Bildt m.fl.). 

STÖDARGUMENT 

Vapenhandel är inte vilken handel som helst. 

STÖDARGUMENT 

Även om uppsägningen av avtalet skulle äventyra övrig handel med Saudiarabien väger de 

moraliska skälen över. 

 

HUVUDARGUMENT 3 

Handel med Saudiarabien som ”rentier state” kan leda till ännu större repressioner.  

STÖDARGUMENT 

Handel med dessa länder legitimerar förtryck och fortsatta kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna.  
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Debattartikeln bygger främst på pathos- och logosargument. I debattartikeln är det första 

huvudargumentet följande: Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas. Följande 

huvudargument stödjs med att vapenexport är reglerad i lag och utesluter inte acceptabla 

länder. Vad man menar är att Saudiarabien är en diktatur (skurkstat) som kränker och bryter 

mot mänskliga rättigheter.  

Att använda sig av ordet vapenexport kan tolkas som ett sätt att söka väcka uppmärksamhet 

då ordet vapen är ett negativt laddat ord som väcker starka känslor hos en publik. Då ordet 

redan har en negativ klang kan det även vara ett sätt att använda sig av för att få en publik att 

känna stark motvilja, varpå denna känsla blir ett argument. Man kan beröra publiken genom 

att få den att känna starkt för eller emot något och att denna känsla blir ett argument, för 

talarens påstående.76 

Ett annat ord med negativ klang är ordet diktatur, vilket kan förknippas med auktoritet och 

makt. En kombination av ordet vapen och diktatur kan tolkas väcka en känsla av skräck eller 

rädsla. Som Kjeldsen skriver ”Rädsla framkallas av det eller dem som vi antar har omedelbar 

makt att förstöra, skada eller vålla smärta”.77 Att Saudiarabien är en diktatur (”skurkstat”) 

med makt som kränker och bryter mot mänskliga rättigheter ger inte en positiv uppfattning av 

landet. Istället målar det upp en kritisk och allvarlig bild av hur stor risk det finns att vapen 

används på landets civilbefolkning. Kjeldsen menar – ”Vi är rädda för människor som har 

makt och styrka, om de är orättvisa, arga eller kränkta, eller om de är våra rivaler”.78  

I följande debattartikel används även logosargument som ger mottagaren utrymme till egna 

slutsatser och tolkningar, vilket kan vara en fördel då det inbjuder publiken till att granska 

kritiskt samt tänka efter för vad som kan tänkas uppstå vid vapenexport. Ett exempel på ett 

sådant logosargument är följande: ”Handel med dessa länder legitimerar förtryck och fortsatta 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna”. Det är ett logosargument som skapar delaktighet i 

argumentationen samtidigt som den vilar på doxa, detta då det är något publiken förväntar sig 

och vill höra. På så sätt värderas följande argument som väl anpassat för den aktuella 

situationen och dess publik.  

Argumenten i debattartikeln är hämtade från topiker som mänskliga rättigheter, moral och 

demokrati. Deras hållbarhet och relevans är stark eftersom det ger en konkret bild av varför 

                                                           
76 Vigsø, (2009), s. 26  
77 Kjeldsen, (2008), s. 329. 
78 Kjeldsen, (2008)., s. 329. 
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avtalet bör sägas upp. Skribenterna söker belysa och åskådliggöra Saudiarabiens riktiga sida, 

det vill säga det regimen är kapabel till att göra mot exempelvis sin civilbefolkning.  

 

7.2.3 ”AFFÄRER TILL VARJE PRIS ÄR PRINCIPEN BAKOM – DIREKTÖRERNAS 

STÖD FÖR SAUDIAVTALET”  

I följande avsnitt kommer jag studera och analysera följande debattartikel: ”Affärer till varje 

pris är principen bakom – direktörernas stöd för Saudiavtalet”. Debattartikeln är skriven av 

frilansjournalisten och författaren Thomas Petersson och är publicerad 2015-03-11 på Dagens 

Nyheters (DN) kulturdebatt och är emot ett fortsatt avtal med Saudiarabien.   

 

TES 

Sverige bör inte ägna sig åt handel med förtryckande regimer.  

 

HUVUDARGUMENT 1 

Blotta närvaron av svenska företag gör inte världen till en bättre plats.  

STÖDARGUMENT 

Nationella egenintressen och vinstintressen styr handeln och skapar förtryck och 

exploatering.  

 

HUVUDARGUMENT 2 

Inte ens dialog med förtryckande regimer påverkar situationen i positiv riktning.  

STÖDARGUMENT 

AP-fonderna lyckades inte med detta i Västpapua.  

 

Debattartikeln bygger främst på pathos- och logosargument och omfattar två huvudargument 

som stödjs med stödargument. Det första huvudargumentet lyder följande: Blotta närvaron av 

svenska företag gör inte världen till en bättre plats. Petersson konstruerar sitt argument utifrån 
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topiken girighet. Här söker han visa att omvärlden inte blir bättre vare sig svenska företag är 

med eller inte. Detta stödjer han med följande stödargument: ”Nationella egenintressen och 

vinstintressen styr handeln och skapar förtryck och exploatering”. På så sätt lyfter han frågan 

till topiken global kapitalism, förtryck och mänskliga rättigheter, vilket Petersson 

exemplifierar med ett pathosargument om hur tusentals papuaner har mist livet i Västpapua 

samtidigt som multinationella bolag har tagit för sig. Att använda sig av historisk bakgrunds-

teckning är ett sätt att påpeka vad som kan hända eller ta varning av.79 

Peterssons andra huvudargument lyder: ”Inte ens dialog med förtryckande regimer påverkar 

situationen i positiv riktning”, vilket han bygger på en tidigare händelse där han menar att AP-

fonderna inte lyckades med detta i Freeport, Västpapua. Efter att AP-fonderna tog sitt beslut 

och sålde av sina aktier i Freeport övergav man därmed även sin strategi att försöka påverka 

Freeport genom dialog och samtal. Följande argument hämtar han från den allmänna topiken 

jämförelse. Topiken jämförelse syftar till att dra paralleller till tidigare eller liknande fall och 

fungerar därmed som bevisgrund80, vilket stämmer bra överens med det Petersson gör. Han 

menar att näringslivet inte har lärt sig från tidigare händelser och att affärer ligger till grund 

för direktörernas stöd för avtalat.  

Argumenten som behandlar debattartikeln är hämtade från topiker som girighet, global 

kapitalism, förtryck, mänskliga rättigheter och jämförelse. Dess hållbarhet och relevans är 

välgrundad eftersom det ger tydliga exempel på tidigare händelser och på det som kan tänkas 

hända igen. På så sätt ger den en reell bild av ”verkligheten”.  

 

7.2.4 INTE FÖRSTA GÅNGEN NÄRINGSLIVET VILL STYRA POLITIKEN 

”Inte första gången näringslivet vill styra politiken” är skriven av Pierre Schori (S), vice 

utrikesminister 1994-1999. Debattartikeln är publicerad 2015-03-09 på Dagens Nyheters 

(DN) debattsida och är emot avtalet.   

 

TES 

Näringslivet vill styra politiken för att kunna fortsätta med tvivelaktiga vapenaffärer.  

                                                           
79 Lindqvist Grinde, (2011)., s. 150 
80 Lindqvist Grinde, (2011)., s. 142 
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HUVUDARGUMENT 1 

Näringslivets agerande bygger på dåliga kunskaper.  

STÖDARGUMENT  

Internationella ekonomitidningar (och Amnesty) visar på brott mot mänskliga rättigheter.  

STÖDARGUMENT  

Vapenexport till länder med diktatoriskt styre leder till brott mot civilbefolkningen.  

STÖDARGUMENT  

Det är inte första gången näringslivet vill styra utrikespolitiken.  

 

Även denna debattartikel bygger på en kombination av pathos- och logosargument. Att 

använda sig av logosargument är ett sätt att stödja ett påstående med ett resonemang då ren 

fakta är det som talar till publikens förnuft.81 Ett exempel på logosargument är följande: 

Vapenexport till länder med diktatoriskt styre leder till brott mot civilbefolkningen. Detta 

framkommer i debattartikeln och stödjs med pathosargument i form av exempel. För att måla 

upp en bild av vad ett diktatoriskt styre leder till och är kapabel till används olika pathos-

argument. Nedanför kommer tre exempel på dessa pathosargument:   

 

”Minst sju civila dödades för att de hade, inspirerade av den arabiska våren, 

krävt demokratiska reformer, rapporterade New York Times den 14 mars 

2011 under rubriken “Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down 

Unrest”.82 

 

”Vi som noga följt utvecklingen alltsedan advokaten Waleed Sami Abu al-

Khair tilldelades Olof Palmepriset år 2012 har sett hur han dömts till 15 års 

fängelse för att ha ”förolämpat myndigheterna” på sin hemsida. Hans 

numera världsberömde svåger, Raif Badawi, dömdes i år till tio års fängelse, 

två miljoner kronor i böter och de ohyggliga ett tusen offentliga piskrappen 

för att ha öppnat en diskussion på sin blogg om islam i dagens värld”.83 

                                                           
81 Mral, Gelang & Bröms, (2015), s. 39. 
82 Bilaga, stycke: 6.  
83 Bilaga, stycke: 7. 



31 
 

 

”Samtidigt har vi förfärats över hur en mordanklagad gästarbetande kvinna 

dömdes till offentlig halshuggning. Det barbariska straffet, som krävde tre 

hugg innan huvudet skildes från kroppen, ägde rum på en parkeringsplats i 

Mecka”.84 

 

Att använda sig av följande exempel som illustrerar olika fall är ett sätt att måla upp tesen 

eller problemet, vilket fungerar som en emotionell appell. Det är även ett sätt att visa 

påföljden av något, vilket Schori söker belysa med dessa exempel. På så sätt skapar det en 

känsla hos publiken vilket i detta fall skulle kunna tolkas som ett sätt att uppröra publiken 

samt få den att känna vrede, hat och stark motvilja. Ju fler och starkare konsekvenser en sak 

har desto viktigare är de för mottagarna.85 Att visa en saks konsekvenser är ett sätt att väcka 

publikens känslor.86  

Händelser som är nära oss i tiden påverkar oss starkare. Att beskriva en tidigare händelse som 

skett för länge sedan har mindre inverkan än en händelse som är aktuell.87 Detta är något 

Schori gör under följande stödargument: Det är inte första gången näringslivet vill styra 

utrikespolitiken. Beskrivningen skildrar hur näringslivet tidigare velat styra utrikespolitiken 

och lyder följande:  

 

”På 1970-talet krävde Arbetsgivarföreningens ordförande Curt Nicolin att 

statsminister Erlander skulle sätta stopp för statsrådet Olof Palmes kritik av 

Vietnamkriget. Amerikanska hamnarbetare hade under hets av sin patriotiska 

ledning hotat att inte lossa svenska Volvobilar. Hotet var reellt, men 

Erlander vek inte en tum, han stödde sin regeringskollega, liksom kritiken 

mot kriget”.88 

 

Att använda sig av exempel där debattören nämner ett tidigare fall eller berättar om en annan, 

liknande situation är ett sätt att bjuda in publiken och låta de utveckla en tankegång. Dock 

finns det en risk att en tidigare händelse som skedde på 70-talet enbart talar till delar av 

publiken som kommer ihåg händelsen eller känner igen den. På så sätt blir inte hela publiken 

                                                           
84 Bilaga, stycke: 8. 
85 Kjeldsen, (2008)., s. 331.  
86 Kjeldsen, (2008)., s. 332. 
87 Kjeldsen, (2008)., s. 331. 
88 Bilaga, stycke: 12  
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delaktig och därför är det inte säkert att argumentet är tillräckligt övertygande för att tala till 

publikens förnuft. Att kunna anpassa sig till publiken är en nyckel till att kunna övertyga.89  

Argumenten i debattartikeln tar sig uttryck i topiker som demokrati, mänskliga rättigheter, 

förtryck, konsekvenser och det förflutna. Dess relevans och hållbarhet är god då argumenten 

stödjs av ren fakta som påvisas med källor och tidigare händelser.    

 

7.3 JÄMFÖRELSE AV DEBATTARTIKLAR FÖR OCH EMOT 

Efter genomförd analys visar det sig att både ethos, pathos- och logosargument används i de 

båda ståndpunkterna, men med olika fördelning. 

Ethosargument tar sig uttryck i exempelvis: ”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på 

spel” där de 31 direktörerna har skrivit under och menar att Sverige minskar sina chanser till 

att göra sin röst hörd i en globaliserad värld samt uppnå verklig förändring utan handel. Detta 

pekar på att skribenterna lyfter frågan till handel och att frågan om vapen inte ens kommer på 

tal vilket leder bort argumentation från kärnfrågan samtidigt som det riskerar och sänker deras 

tillit och förtroende hos delar av publiken.   

 Pathosargument framkommer väldigt tydligt i exempelvis den debattartikel som är emot ett 

fortsatt avtal där Pierre Schori visar på olika händelser som uppstått i diktaturen Saudiarabien. 

Schori ger exempel på hur civila människor dödats för att ha krävt demokratiska reformer. Ett 

annat exempel är hur advokaten Waleed Sami Abu al-Khair dömts till 1 års fängelse för att ha 

”förolämpat myndigheterna” på sin hemsida och hur hans svåger Raif Badawi dömts till tio 

års fängelse, två miljoner kronor och tusen offentliga piskrapp för att ha öppnat en diskussion 

på sin blogg om islam i dagens värld. Ytterligare ett exempel är hur en mordanklagad gäst-

arbetande kvinna dömts till offentlig halshuggning på en parkeringsplats.  

Samtlig debattartiklar bygger sina argument utifrån logosargument där de söker visa på saklig 

och pålitlig fakta. Logosargument är det som framkommer mest i argumentationen, vilket ger 

publiken en chans till delaktighet.  

Ett exempel på logosargument är när Robert Limmergård argumenterar för ett fortsatt avtal 

och menar följande: ”Handel med försvarsmateriel är folkrättsligt legitimt vilket framgår i till 

exempel FN:s Arms Trade Treaty”. Detta logosargument är pålitligt eftersom det grundar sig 

                                                           
89 Kjeldsen, (2008), s. 329. 
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på lagen. Ett annat logosargument som grundar sig på pålitlig fakta är när Thomas Petersson 

som är emot ett fortsatt vapenavtal jämför en tidigare händelse som AP-fonderna slog slint 

med i Västpapua.  

Genomförd analys visar även på att följande topiker ligger till grund för argumentationen i de 

båda ståndpunkterna:  

Specifika topiker: mänskliga rättigheter, moral, demokrati, konkurrenskraft, dialog, 

trovärdighet, girighet, global kapitalism, förtryck, utveckling, välfärd och fred.  

Allmänna topikers: jämförelse, konsekvenser och lagen.  

En del av dessa topiker, främst mänskliga rättigheter och demokrati är återkommande och 

upprepande i många av de debattartiklar som har analyserats. De vinklas åt olika håll, 

beroende på om det är argument i frågan, för eller emot ett fortsatt avtal. De tar sig uttryck i 

både allmänna och specifika topiker. De allmänna är som tidigare nämnt topiker som är 

gemensamt och allmänt för alla talgenrer medan specifika topiker är det som är specifikt för 

varje enskild talgenrer och varje debatterat ämne.  

 

7.4 SAMMANFATTNING AV ANALYSRESULTATEN  

Ethosargument tar sig uttryck när de lyfter fram särskiljande egenskaper som tillhör Sverige, 

men även när man talar eller argumenterar för att Sveriges trovärdighet och rykte står på spel.  

Pathosargument används när skribenterna vill uttrycka något med inlevelse eller illustrera 

påföljden av något positivt eller negativt. 

Logosargument används när man visar på saklig och pålitlig fakta. 

Det som skiljer de båda ståndpunkterna är att de som är för ett fortsatt vapenavtal grundar sina 

argument på ethos- och logosargument medan de som är emot ett fortsatt vapenavtal bygger 

sina argument på pathos- och logosargument. Något alla debattartiklar har gemensamt är att 

samtliga bygger på logosargument oavsett ståndpunkt.  

Analysen visar på både allmänna och specifika topiker. Det finns två topiker: mänskliga 

rättigheter och demokrati som är prominenta och framkommer i nästan alla debattartiklar. De 

vinklas åt olika håll, beroende på om det är argument i frågan, för eller emot ett fortsatt avtal.  
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS  

De slutsatser som kan dras vad gäller de två situationsanalyserna som gjorts är att båda pekar 

på olika problem, vilket är självklart då det handlar om två skilda ståndpunkter. Den retoriska 

publiken är sig lik i båda analyserna men skiljer sig något då de som är för riktar sig mera till 

företagare och de som förespråkar frihandel medan de som är emot ett fortsatt avtal riktar sig 

mera till allmänheten och politikerna. Även de retoriska villkoren är samma. Dock anpassar 

sig de båda ståndpunkterna olika utifrån dem.  

Det har visat sig att de som är för ett fortsatt vapenavtal bygger sin argumentation på ethos- 

och logosargument medan de som är emot grundar sin argumentation på pathos och logos-

argument.  

I samtliga debattartiklar som är för ett fortsatt vapenavtal används ethosargument vilket är en 

viktig del i denna ståndpunkt då händelsen har en förhistoria. Att det finns en bakgrund sedan 

tidigare kan vara en anledning till varför denna sida argumenterar utifrån ethosargument då de 

inte vill förknippas med det förflutna. På så sätt söker de uppmärksamma vad som är bra med 

ett fortsatt vapenavtal genom att argumentera mera sakligt, detta för att betona hur landet tillit 

och trovärdighet sätts på spel om man bryter vapenavtalet. Detta betyder att man söker inrätta 

och etablera sitt ethos genom att lyfta fram frågan till handel och hur det bland annat främjar 

demokrati och mänskliga rättigheter.  

Pathosargument används i samtliga debattartiklar som är emot ett fortsatt vapenavtal för att 

visa vad påföljderna riskerar att bli om man förlänger vapenavtalet med Saudiarabien. Detta 

betyder att de som är emot ett fortsatt avtal argumenterar mera emotionellt där de försöker 

påverka publiken genom att framhäva de risker och faror som finns med ett förlängt avtal. 

Genom att lyfta fram tidigare händelser och fakta försöker man illustrera en verklighetsbild av 

det som riskerar hända igen och hur det går emot demokrati och mänskliga rättigheter.    

Något alla debattartiklar har gemensamt är att var och en grundar sina argument på logos-

argument, oavsett ståndpunkt. Detta betyder att logosargument är en viktig augmenttyp som 

krävs för att en argumentation ska bli fullständig men även klassificeras som pålitlig och sann.  

Topikanalysen som gjorts i denna undersökning visar på att följande topiker som hör till både 

allmänna och specifika ligger till grund för argumentationen i de båda ståndpunkterna:  

Specifika topiker: mänskliga rättigheter, moral, demokrati, konkurrenskraft, dialog, 

trovärdighet, girighet, global kapitalism, förtryck, utveckling, välfärd och fred.  
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Allmänna topiker: jämförelse, konsekvenser och lagen.  

Vissa av dessa topiker är återkommande och upprepande i många av de debattartiklar som har 

analyserats, oavsett ståndpunkt, men i motsatta syften. De två topiker som tar sig uttryck i ett 

flertal debattartiklar är mänskliga rättigheter och demokrati. De vinklas åt olika håll, beroende 

på om det är argument i frågan, för eller emot ett fortsatt avtal. Exempelvis påvisar de som är 

emot ett fortsatt avtal hur mänskliga rättigheter och demokrati hotas genom vapenhandeln, 

medan de som är för ett fortsatt avtal menar att mänskliga rättigheter och demokrati befrämjas 

genom handel. På så vis pratar man om olika saker där de som är emot söker visa den verkliga 

bilden av ett fortsatt vapenavtal medan de som argumenterar för söker bortse från problemet 

genom att lyfta frågan om vapenhandel till frågan om handel i stort, som ingen har ifrågasatt. 

Detta visar tecken på hur en och samma topik kan användas på olika sätt. 

Mina utvalda metoder har gett mig en tydlig förståelse för hur situationerna tar sig uttryck på 

olika sätt, hur ethos, pathos- och logosargument används i de olika ståndpunkterna samt vilka 

topiker som ligger till grund för argumentationen.  

Det som är viktigt att ha i åtanke är att studien, som tidigare sagt, bygger på tre kvalitativa 

metoder som har kombinerats och att dessa metoder bygger på tolkningar, i hermeneutisk 

anda och att det har skett ett individuellt arbete med materialet, vilket innebär att detta resultat 

som framkommer i denna studie kan tolkas på ett olika sätt. Jag ser resultaten som rimliga 

eftersom de har lett till nya insikter om hur olika parter agerar retoriskt i kontroversiella 

debatter. 

Eftersom Saudiaffären 2015 inte har studerats utifrån mitt ämnesområde, retorikvetenskapen, 

förrän nu så finns det ytterligare områden som skulle vara intressanta att studera. Exempelvis 

hade det varit intressant att se en analys av hur Margot Wallströms (S) ethos påverkas efter 

hennes kritiska uttalande.   
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9. SAMMANFATTNING  

Denna studie har syftat till att undersöka två ståndpunkter i frågan, för och emot ett fortsatt 

avtal. Med utgångspunkt i Margot Wallströms kritiska uttalande, de politiker och debattörer 

som anslutit sig till hennes ståndpunkt samt näringslivets och alliansens motargumentation i 

olika debattartiklar analysera vilka argument som använts och hur de bottnar i olika topiker.  

Studiens frågeställningar som har besvarats är följande:  

 Hur används ethos, pathos- och logosargument i de båda ståndpunkterna, för och emot 

ett fortsatt avtal?  

 Vilka topiker ligger till grund för argumentationen?  

I studien har sammanlagt sex debattartiklar analyserats, tre som är för och tre som är emot ett 

vapenavtal. För att besvara studiens frågeställningar har tre kvalitativa metoder kombinerats. 

Följande metoder som använts är situationsanalys, argumentationsanalys och topikanalys. 

Samtliga metoder bygger på tolkningar som, i hermeneutisk anda, tar sin utgångspunkt i 

uttolkarens förförståelse och individuella arbete med materialet.  

Analyserna påvisar att både ethos, pathos- och logosargument används i frågan för och emot 

ett fortsatt vapenavtal, men med olika fördelning. Ethosargument tar sig uttryck när de lyfter 

fram särskiljande egenskaper som tillhör Sverige, men även när man talar eller argumenterar 

för att Sveriges trovärdighet och rykte står på spel. Pathosargument används när man vill visa 

något med inlevelse eller illustrera påföljden av något positivt respektive negativt. Vidare 

används logosargument när man visar på saklig och pålitlig fakta.  

Det som skiljer de båda ståndpunkterna är att de som argumenterar för grundar sina argument 

på ethos- och logos-argument medan de som argumenterar emot bygger sina argument på 

pathos- och logos-argument. Något alla debattartiklar delar är att samtliga bygger på 

logosargument oavsett ståndpunkt.         

Genomförd analys visar på att både allmänna och specifika topiker ligger till grund för 

argumentationen i de båda ståndpunkterna. Följande topiker: mänskliga rättigheter och 

demokrati är prominenta och framkommer i nästan alla debattartiklar. De vinklas åt olika håll, 

beroende på om det är argument i frågan, för eller emot ett fortsatt avtal.    
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BILAGA 1 

”Sveriges trovärdighet som handelspartner står på spel” 

1. Respektera avtalet. Handelsutbyte är en viktig möjlighet för att främja 

utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati. Dessutom är Saudiarabien 

Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern. Att bryta handelsavtalet vore 

att äventyra Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner, skriver 31 

svenska näringslivsföreträdare. 

 

2. Sveriges frihandelslinje har under många decennier tjänat Sverige, svenskt näringsliv 

och svensk sysselsättning väl. Med fokus på världsledande produkter och lösningar 

har Sverige, trots att vi är en liten ekonomi, genom internationell handel byggt 

välstånd och öppenhet mot omvärlden. Sverige och svenska företag har en hög 

trovärdighet som långsiktiga handels- och samarbetspartners. Det vi säger och gör 

betyder något i våra partnerländer. 

 

3. Sverige har ett stort antal handelsavtal med länder över hela världen. Dessa avtal är 

ofta en förutsättning för våra svenska företags möjligheter till relationer och affärer. 

Nu pågår en intensiv politisk debatt om ett av dessa avtal, det mellan Saudiarabien och 

Sverige. 

 

4. Sverige är ett exportberoende land, ett av de mest exportberoende länderna i världen. 

Nästan 45 procent av värdet av allt som producerades i Sverige under förra året gick 

på export. Att Sverige lyckas vidmakthålla och utveckla denna position är helt 

avgörande för vår förmåga att upprätthålla vår välfärd. Flera länder är stora 

exportmarknader. Saudiarabien är Sveriges 18:e största exportnation och fjärde störst 

utanför Europa. Det är vår enskilt viktigaste handelspartner i ett växande 

Mellanöstern. 

 

5. Under 1970- och 80-talen bidrog svenska företag till Saudiarabiens uppbyggnad och 

därefter har många svenska företag bidragit till utvecklingen av landet, såväl industri- 

som tjänsteföretag. Svenska byggindustrier, telekomutrustning, maskiner för energi- 

och eldistribution, fordon, medicinsk utrustning, IT-tjänster och andra tjänster har alla 

bidragit till att modernisera saudiarabisk infra- och samhällsstruktur. Betydande 

saudiska investeringar görs också i Sverige, bland annat inom fastighetsområdet och i 

den finansiella sektorn. 

 

6. Saudiarabien är en stark aktör i Mellanöstern, men också i världsekonomin. 

Saudiarabien är medlem i G20-kretsen och sedan tio år också fullvärdig medlem av 

FN:s handelsorganisation WTO. 

 

7. Export och etableringar i andra delar av världen har länge varit en del av svenskt 

näringslivs framgångsstrategi. Genom att konkurrera ute i världen har vår industri 

tvingats bli allt mer effektiv och konkurrenskraftig. Därigenom har de vunnit 

marknadsandelar som främjat sysselsättning i Sverige och andra länder. Det svenska 

välståndet har växt snabbare till följd av exportframgångarna på växande 

internationella marknader. Det grundmurade stöd svensk industri har haft för frihandel 
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och export i det svenska samhället har varit avgörande för att flera av våra 

verksamheter i dag fortfarande är världsledande. 

 

8. Som företag har vi ett ansvar att säkerställa att våra verksamheter följer lagar och 

regler följs, samt att mänskliga rättigheter respekteras. Det saudiska samhället har 

stora och kända brister när det gäller mänskliga rättigheter, men det är ett samhälle 

statt i förändring. Utrikesdepartements egen rapport om situationen för mänskliga 

rättigheter i Saudiarabien belyser detta väl, inklusive vissa framsteg som skett. 

 

9. Kärnfrågan är om vi tror att vi åstadkommer utveckling, ökad öppenhet och 

välstånd för människor genom ökad handel och samarbeten – eller om vi tror på 

isolering och handelsstopp. För oss är svaret lika självklart i dag som det har varit 

historiskt. Genom internationell handel, möten mellan människor, partnerskap och 

samarbeten kan vi öka förståelsen för varandra och komma till rätta med brister i 

samhällen. Handel är en grundläggande mänsklig aktivitet och ett av fundamenten för 

vår civilisation. 

 

10. Genom dialog och utbyte kan vi förmedla förståelse och sprida grundläggande 

värderingar kring rättssystem, civila rättigheter och hållbart företagande. Genom 

affärskontakterna har vi unika kontaktytor till andra samhällen. Utan handel missar 

Sverige möjligheten att göra sin röst hörd i en globaliserad värld, och att uppnå verklig 

förändring. Våra företag har varit verksamma i Saudiarabien under många decennier. 

 

11. Nu ställs frågan om Sveriges avtal med Saudiarabien ensidigt ska sägas upp som en 

reaktion på bristande mänskliga rättigheter för den saudiska befolkningen. Vi menar 

att det vore fel väg att gå. Mot bakgrund av att vi känner handelns påverkan på 

samhällsutvecklingen och att vi vet att dialog och stärkta relationer är en positiv kraft, 

vore det ett steg i fel riktning att säga upp avtalet. För svensk industris del kan det 

också få stora konsekvenser. Att Sverige är en attraktiv samarbetspartner är inget vi 

kan ta för givet. Det bygger på att vi är en långsiktigt trovärdig part. Vårt agerande i 

ett land, i en region eller i en bransch ger ekon i andra länder, regioner och branscher. 

I den meningen handlar avtalet mellan Saudiarabien och Sverige inte enbart om 

försvarsområdet. Det kommer få återverkningar på svenska företags verksamhet i 

landet och med stor sannolikhet även för svenska företag i andra länder. 

 

12. Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner står på spel. Vi förväntar oss 

därför att regeringen hanterar frågan om Sveriges fortsatta samarbetsavtal med 

Saudiarabien med hänsyn till Sveriges och svenskt näringslivs långsiktiga 

internationella trovärdighet. I stället för att avbryta samarbetet bör fokus nu istället 

läggas på dialog och samtal kring en förlängning eller eventuella förändringar, med 

hänsyn till båda sidors gemensamma intressen. Skall Sverige utvecklas som 

exportnation måste respekten för ingångna avtal värnas. Den grundläggande svenska 

inställningen har varit och bör förbli att handelsutbyte är ett betydelsefullt verktyg för 

att främja utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati. Ett ovarsamt 

hanterande av ingångna avtal kan riskera att äventyra denna tradition. 

Dag Andersson, vd Diaverum  
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”SVERIGES TROVÄRDIGHET SOM HANDELSPARTNER STÅR PÅ SPEL”.   

TES 

Avtalet bör respekteras.  

HUVUDARGUMENT 1 

Handel ökar möjligheter till inflytande även i diktaturer för att främja utvecklingen av 

mänskliga rättigheter, öppenhet, välstånd och demokrati. 

STÖDARGUMENT 

Med internationell handel, möten mellan människor, partnerskap och samarbeten kan vi öka 

förståelsen för varandra samt komma till rätta med brister i samhällen.  

STÖDARGUMENT 

Genom dialog och utbyte kan vi förmedla förståelse och sprida grundläggande värderingar 

kring rättssystem, civila rättigheter och hållbart företagande.  

STÖDARGUMENT 

”…utan handel missar Sverige möjligheten att göra sin röst hörd i en globaliserad värld, och 

att uppnå verklig förändring” 

HUVUDARGUMNT 2 

Ett brutet handelsavtal riskerar Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner.  

STÖDARGUMENT 

Att säga upp avtalet vore ett steg i fel riktning då vi känner handelns påverkan på 

samhällsutvecklingen samt att dialog och stärka relationer är en positiv kraft.  

STÖDARGUMENT 

Svensk industri kan komma att påverkas och få stora konsekvenser.  

STÖDARGUMENT 

Avtalet mellan Saudiarabien och Sverige handlar inte bara om försvarsområdet. Ett brutet 

avtal leder till konsekvenser både för företag i Sverige, men också för svenska företag i 

utlandet. 
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BILAGA 2 

”Därför reser jag till Saudiarabien”  

1. Ideologiseringen av svensk utrikes- och handelspolitik måste upphöra. Sveriges 

intressen har historiskt gynnats av brett samförstånd kring ett antal viktiga 

principer, vilket bör värnas. Det skriver Maria Rankka, vd för Stockholms 

Handelskammare, som på tisdagen reser till Saudiarabien.  

 

2. Sveriges försämrade relationer med Saudiarabien har redan fått allvarliga 

konsekvenser. Förbindelser som har tagit år att bygga upp tycks nästintill vara 

omintetgjorda. Svenska företag vittnar om hur deras konkurrenssituation snabbt har 

försämrats. Svenskar får inte nya visum och kan därför i princip inte resa till 

Saudiarabien. Det krävs nu krafttag och en gemensam ansats från politik och 

näringsliv för att återupprätta Sveriges förtroende i syfte att på allvar kunna påverka 

utvecklingen i rätt riktning. 

 

3. För oss som brinner för frihet och demokrati måste fokus ligga på åtgärder som 

möjliggör för Sverige att i praktiken förbättra för de människor runtom i världen som 

alltjämt lever i ofrihet. 

 

4. Ideologiseringen av svensk utrikes- och handelspolitik måste upphöra. Sveriges 

intressen har historiskt gynnats av en bred parlamentarisk konsensus kring ett antal 

grundläggande och viktiga principer, från mänskliga rättigheter till frihandel. 

5. Mitt beslut att på tisdagen resa till Saudiarabien – trots den fortsatta turbulens som 

råder – bygger på fem starka övertygelser: 

 

6. Sverige kan via handel bidra till demokratisk utveckling på sikt. 

Handelsutbyte mellan länder bygger broar. Det är en katalysator för kontaktskapande 

och hjälper till att överkomma svåra barriärer. Genom att minska sannolikheten för att 

länder som idkar handel med varandra hamnar i väpnad konflikt kan handel värna 

demokratin även på det viset. 

7. Handel medverkar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och utveckling. 

Öppenhet är en förutsättning för långsiktig fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar 

utveckling. Inget land har under längre tid kunnat utvecklas i isolering. Svenska 

företag som handlar med och är aktiva på främmande marknader bidrar till att bygga 

välstånd genom bland annat teknik- och kunskapsöverföring. 

Om Sverige agerar på ett sätt som stänger dörrar till länder vars system vi är kritiska 

mot underminerar vi den pådrivande roll som handel tenderar att ha långsiktigt. 

8. Svenska företag främjar bättre levnads- och arbetsförhållanden. 

Svenska företag ligger i framkant när det kommer till ansvarsfulla affärer. Detta 

faktum, i kombination med att forskning visat att det sker förbättringar i länder med 

sämre arbetsförhållanden om de handlar med länder med goda standarder, -

understryker betydelsen av att svenska företag finns på alla slags marknader. Ingen ska 

påstå att det är enkelt, men alternativen är ofta sämre. 
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9. Breda bojkotter riskerar att vara ineffektiva. 

Multilateralt koordinerade vapenembargon och riktade insatser för att hindra 

förtryckare att resa och överföra tillgångar kan vara viktiga för att åstadkomma positiv 

förändring. Problemet är när bojkotter och sanktioner framställs som ett verktyg som 

på sikt kan främja demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling. 

Vi vet att det ofta är precis tvärtom. Breda handelsbojkotter kan i värsta fall spela 

auktoritära regimer i händerna, särskilt om sådana inskränkningar leder ett folkligt 

missnöje bort från de underliggande problemen. Tyvärr är det just detta vi ser tecken 

på i den kritik som nu riktas mot Sverige från flera håll i världen. 

10. Vi kan påverka och kritisera utan att förolämpa. 

Islam som religion har inte en avvisande inställning till handel, tvärtom. Handel har 

trots friktioner länder emellan lyckats blomstra, vilket visar att storpolitik inte per 

automatik behöver drabba handelsidkare och företag. Men det kräver att den politiska 

kommunikationen genomsyras av diplomatisk finess och fingertoppskänsla. Kunskap 

och respekt för andra länders kultur och historia är ett måste. Jag är säker på att 

politiker kan verka för demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter på 

ett sätt som inte förolämpar och inskränker möjligheterna till handelsutbyte med andra 

länder. 

11. Min resa till Riyadh hade varit omöjlig om jag inte redan råkat ha ett giltigt visum. 

Jag kommer att träffa representanter för handelskammare och tala på en konferens om 

karriärmöjligheter för kvinnor. Publiken kommer att bestå av kvinnliga sistaårs-

studenter. Syftet är att inspirera och tala om otraditionella val. Jag har blivit ombedd 

att berätta om min personliga resa och de utmaningar – både i med- och motgång – 

som jag har mött. 

 

12. Av de totalt 300 000 saudier som varje år går ut gymnasiet söker sig 90 procent direkt 

vidare till högre utbildning. I dag är de unga saudiska kvinnorna mer välutbildade än 

männen och 58 procent av de saudier som 2013 tog universitetsexamen var kvinnor. 

Många studerar dessutom i väst. Sverige skulle kunna spela en viktig roll i det arbete 

som för närvarande pågår i landet för att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. 

 

13. Det vore naivt att tro att min vistelse – eller någon annan enskild svensk för den delen 

– kan göra Saudiarabien mer likt Sverige i en handvändning. Men jag är övertygad om 

att det är genom att finnas på plats och bygga relationer som vi bäst kan bidra till 

långsiktig förändring i rätt riktning. 

MARIA RANKKA 

vd Stockholms Handelskammare 
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”DÄRFÖR RESER JAG TILL SAUDIARABIEN”. 

TES 

Handeln med Saudiarabien måste fortsätta. 

HUVUDARGUMENT 1 

Via handel kan Sverige bidra till demokratisk utveckling.  

STÖDARGUMENT  

Internationellt handelsutbyte bygger broar.  

STÖDARGUMENT 

Global handel minskar risken för att länder som bedriver handel med varandra hamnar i 

väpnad konflikt och i och med detta värnar det även demokratin.  

HUVUDARGUMENT 2  

Handel och öppenhet bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling.  

STÖDARGUMENT 

Handel med internationell marknad bidrar till att utveckla välstånd inom områden som 

teknik- och kunskapsöverföring.  

STÖDARGUMENT 

Stängda dörrar internationellt tenderar att underminera den handel som finns på långsikt.  

HUVUDARGUMENT 3 

Att handla med svenska företag främjar bättre levnads- och arbetsförhållanden. 

STÖDARGUMENT 

Forskning visar på förbättringar i länder med sämre arbetsförhållanden om de handlar med 

länder som har goda standarder, exempelvis svenska företag.  

HUVUDARGUMENT 4 

Bojkottning är ingen lösning då det riskerar att vara ineffektiva.  
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STÖDARGUMENT 

Handelsbojkotter kan spela auktoritära regimer i händerna, speciellt om det leder ett folkligt 

missnöje bort från de underliggande problemen. 

HUVUDARGUMENT 5 

Förändring och verkan kan ske utan att förolämpa.  

STÖDARGUMENT 

Trots konflikter mellan länder har handeln lyckats blomstra, vilket tyder på att storpolitik per 

automatik inte behöver drabba handelsidkare och företag.  

STÖDARGUMENT 

Politiker kan verka och arbeta för demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter 

på ett sätt som inte förolämpar och inskränker möjligheterna till handelsutbyte med andra 

länder.  
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BILAGA 3 

”Försvarsexporten är helt nödvändig”  

1. Det framställs ofta som att det är en utrikespolitisk belastning att Sverige har en 

omfattande försvarsmaterielexport. Men en ansvarsfull handel med 

försvarsmateriel är både önskvärd och helt nödvändig, då inget land vare sig kan 

eller har råd att vara självförsörjande, skriver Robert Limmergård, 

generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen.  

 

2. Under våren ska förslag till en ny krigsmateriellagstiftning presenteras. De senaste 

veckornas debatt om svensk försvarsmaterielexport ger ofta sken av att utredningen 

handlar om ett val mellan moral och pengar. Det är ett missledande resonemang. 

 

3. Sverige har en ansvarsfull försvarsmaterielexport som vilar på säkerhets- och 

försvarspolitiska grunder. Men om Sverige, som första land i världen, ytterligare 

begränsar exporten så den endast kan ske till länder klassade som demokratier skulle 

det få stora återverkningar. Det skulle kraftigt försvaga möjligheterna för 

försvarsföretagen att verka internationellt, men även få betydande säkerhets- och 

försvarspolitiska konsekvenser. 

 

4. Det finns starka säkerhets- och försvarspolitiska skäl för att Sverige har en 

högteknologisk försvarsindustriell bas. På så sätt kan Sverige undvika att hamna i 

osunda beroendeförhållanden till andra länder inom vissa teknologiområden som är 

centrala för vårt försvar. Försvarets kostnader för att vidmakthålla och utveckla många 

av dessa plattformar och system blir också lägre. Då försvarsföretagen, inom vissa 

delområden, är världsledande får Sverige även tillgång till avancerad utländsk 

försvarsteknologi – företrädesvis från USA – som stärker vårt eget försvar. 

 

5. Genom att utveckla avancerad teknologi stärks Sveriges säkerhetspolitiska 

handlingsfrihet och inflytande. Med tanke på den försämrade utvecklingen i Sveriges 

närområde framstår detta teknologiflöde som allt viktigare. 

 

6. Det framställs ofta som att det är en utrikespolitisk belastning att Sverige har en 

omfattande försvarsmaterielexport. Detta bör dock ses i ljuset av att alla länder har en 

folkrättslig skyldighet att ha kontroll över sitt territorium och en rättighet att ha ett 

försvar. Ett land som i försvarssyfte investerar i försvarsmateriel och som agerar enligt 

internationell rätt kan då bidra till säkerhetspolitisk stabilitet. En ansvarsfull handel 

med försvarsmateriel är därför både önskvärd och helt nödvändig, då inget land vare 

sig kan eller har råd att vara självförsörjande. Handel med försvarsmateriel är 

folkrättsligt legitim vilket framgår i till exempel FN:s Arms Trade Treaty. 

 

7. Att Sverige, per capita, är en av världens största exportörer av försvarsmateriel är 

därför en konsekvens av handelsinriktade företag med effektiv produktion och stark 

teknisk kompetens. Inte, som det ibland framställs, en konsekvens av dubbelmoral 

inom utrikespolitiken. 

 

8. Den centrala frågeställningen gäller dock den del av handeln med försvarsmateriel 

som sker med icke-demokratier eller diktaturer. Denna handel är mer tveksam 

eftersom situationen för de mänskliga rättigheterna ofta är sämre i dessa länder och de 
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har i allmänhet större problem med korruption. Huvudargumentet som anförs mot 

handel med just försvarsmateriel till dessa länder är att det stärker den sittande 

regimens legitimitet. Detta ska dock vägas mot att det uteslutande handlar om länder 

som Sverige redan valt att ha diplomatiska relationer med och som liksom vi har 

samma folkrättsliga legitimitet att ha ett försvar. 

 

9. I flera fall handlar det också om länder som Sverige samverkar med inom ramen för 

FN:s fredsbevarande insatser eller vid anti-piratinsatser vid till exempel Afrikas horn. 

Om Sverige kan agera tillsammans med dessa länder för att verka för internationell 

fred och säkerhet så förefaller det motsägelsefullt att införa ett totalförbud för all 

export av försvarsmateriel till dessa länder, speciellt som det i dag nästan uteslutande 

handlar om försvarsmateriel som inte är förstörelsebringande. 

 

10. När förslaget om ny krigsmateriellagstiftning ska presenteras kommer det att vara 

angeläget att slå vakt om en strikt exportkontroll. Sverige ska inte tillåta export till 

länder om det finns risk för att denna materiel skulle kunna användas för att förtrycka 

landets egen befolkning. 

 

11. Men ett totalförbud mot all försvarsmaterielexport till länderna som klassas som icke-

demokratier skulle få genomgripande konsekvenser för försvarsföretagen. Det skulle i 

det närmaste omöjliggöra förutsättningarna för internationellt materielsamarbete 

eftersom få andra länder skulle vilja göra sig beroende av produkter som begränsas av 

svenska exportkontrollregler. Svensk teknologi – oavsett pris och kvalitet – skulle bli 

leverantörskedjans svagaste länk, vilket inte enbart skulle drabba de mindre företagen 

som är underleverantörer till de större företagen i USA och Europa, utan även de 

störres möjligheter till att delta i internationella samutvecklingsprogram för nästa 

generationers lösningar. 

 

12. Vidare skulle det kraftigt försämra försvarsföretagens förmåga att kostnadseffektivt 

förse det svenska försvaret med produkter och tjänster. Det är därför angeläget att 

väga in de säkerhets- och försvarspolitiska skälen vid beslut om 

försvarsmaterielexport. Det innebär även att det alltid bör ske prövningar i enskilda 

affärer som tar ställning till vem som är mottagarlandet, vad för typ av 

försvarsmateriel som ska exporteras samt hur denna materiel eventuellt kan användas. 

 

13. Genom en tydlig prövning kan Sverige säkra förutsättningarna för en stark säkerhets- 

och försvarsindustriell kompetensbas och samtidigt vidmakthålla en strikt 

exportkontroll som ligger i linje med svensk utrikespolitik. 

 

 

ROBERT LIMMERGÅRD 

generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). 
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”FÖRSVARSEXPORTEN ÄR HELT NÖDVÄNDIG”.  

TES 

Försvarsexporten är helt nödvändig – även till icke-demokratier.   

HUVUDARGUMENT 1 

”Sverige har en ansvarsfull försvarsmaterielexport som vilar på säkerhets- och 

försvarspolitiska grunder” 

STÖDARGUMENT  

En begränsning av exporten skulle ”kraftigt försvaga möjligheterna för försvarsföretagen att 

verka internationellt, men även få betydande säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser.” 

STÖDARGUMENT 

”…alla länder har en folkrättslig skyldighet att ha kontroll över sitt territorium och en 

rättighet att ha ett försvar. Ett land som i försvarssyfte investerar i försvarsmateriel och som 

agerar enligt internationell rätt kan då bidra till säkerhetspolitisk stabilitet.” 

HUVUDARGUMENT 2 

Sverige har en högteknologisk försvarsindustriell bas vilket undviker beroendeförhållanden 

till andra länder inom vissa teknologiområden som är viktiga för vårt försvar.  

STÖDARGUMENT  

”Då försvarsföretagen, inom vissa delområden, är världsledande får Sverige även tillgång till 

avancerad utländsk försvarsteknologi – företrädesvis från USA – som stärker vårt eget 

försvar”. 

STÖDARGUMENT  

Utveckling kring avancerad teknologi stärker Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet och 

inflytande.   

HUVUDARGUMENT 3 

”Handel med försvarsmateriel är folkrättsligt legitimt vilket framgår i till exempel FN:s Arms 

Trade Treaty.” 



52 
 

STÖDARGUMENT 

de icke-demokratier och diktaturer som Sverige exporterar till är ”länder som Sverige redan 

valt att ha diplomatiska relationer med och som liksom vi har samma folkrättsliga legitimitet 

att ha ett försvar.” 

STÖDARGUMENT 

Sverige samverkar redan med FN:s fredsbevarande insatser och ”för att verka för 

internationell fred och säkerhet förfaller det motsägelsefullt att införa ett totalförbud för all 

export av försvarsmateriel till dessa länder, speciellt som det i dag nästan uteslutande 

handlar om försvarsmateriel som inte är förstörelsebringande”. 

STÖDARGUMENT 

”ett totalförbud mot all försvarsmaterielexport till länderna som klassas som icke-

demokratier skulle få genomgripande konsekvenser” – främst ekonomiska. 
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BILAGA 4 

”Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas” 

1. Ta rätt beslut, Löfven. Vapenhandel och beväpnande av skurkstater kan -

knappast legitimeras genom argumentet att handel är bra – eller av rädsla för 

minskad svensk export. Sveriges militära samarbetsavtal med Saudiarabien -

måste brytas, skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter. 

 

2. I samband med att den nya s-ledda regeringen tillträdde i höstas var den tydlig med att 

det är dags för en ny och mer aktiv utrikespolitik än vad som har varit fallet de senaste 

åtta åren. Sverige blev första västeuropeiska land att erkänna staten Palestina, 

biståndet ska öka och en feministisk utrikespolitik ska gälla. Snart är det dags för 

regeringen att ta ställning till nästa stora fråga – den om vapenexporten och avtalet 

med Saudiarabien. 

 

3. Svensk vapenexport regleras i lagen om krigsmateriel där det framgår att Sverige 

endast får exportera vapen om det finns legitima skäl för det och att det inte strider 

mot den svenska utrikespolitiken. Detta betyder att mottagarländerna måste vara 

acceptabla. Landet ska respektera mänskliga rättigheter och det får inte befinna sig i 

en väpnad konflikt. Det finns tre tvingande krav som ställs som förbjuder export och 

det är om det finns förbud beslutade av FN, om man skrivit under en internationell 

överenskommelse samt om det finns ett exportstopp enligt folkrätten. Sveriges 

nationella riktlinjer ska dessutom vara i enlighet med EU:s gemensamma ståndpunkt 

om vapenexport. Det finns däremot inga hinder för medlemsländerna att tillämpa 

striktare direktiv. 

 

4. I november 2005 ingick den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett 

samförståndsavtal med Saudiarabien. Avtalet förlängdes av alliansregeringen 2010 

och kommer att förlängas i ytterligare fem år om inte någon av parterna väljer att 

upphäva avtalet. Detta måste göras skriftligt sex månader innan avtalet löper ut och 

det innebär att det i så fall måste ske senast den 15 maj i år.   

5. Det omdiskuterade avtalet handlar bland annat om militära samarbeten kring 

försvarsmateriel, överföring av militärteknologi samt militär sjukvård. Vi är många 

som minns den så kallade Saudiaffären 2012 där det avslöjades att totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) tagit fram underlag för att hjälpa till med att bygga en 

vapenfabrik i Saudiarabien. Med andra ord är det en omfattande och sedan flera år 

pågående vapenexport som Sverige bedriver med Saudiarabien som den senaste tiden 

har hamnat i fokus för såväl avrättningar, prygelstraff och omfattande kvinnoförtryck. 

 

6. Ett argument för att försvara exporten, som inte minst dåvarande utrikesminister 

Carl Bildt använde under debatten om Saudiaffären 2012, är att stater blir öppnare 

genom handel. Argumentet stämmer i många fall, men inte i de fall då staten som man 

handlar med kan benämnas som en så kallad rentier state. En sådan stat får i första 

hand sina intäkter tillgodosedda från exempelvis naturresurser som olja i stället för 

genom skatteintäkter. Teorin om rentier states innebär att en stat som primärt får sin 

inkomst på annat sätt än skatteintäkter tenderar att få mer auktoritära regimer, och här 

nämns flera länder i Mellanöstern som exempel där den egna befolkningen förtrycks. 

Handel med sådana stater kan då innebära att repressionen blir ännu värre eftersom det 
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riskerar att legitimera förtryck och fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Dessutom är det väl värt att nämna i sammanhanget att vapen inte är vilken vara som 

helst. Vapenhandel och beväpnande av skurkstater kan knappast legitimeras genom 

argumentet att handel är bra. Det finns naturligtvis en oro att ett avbrott i 

vapenexporten även skulle äventyra andra delar av den svenska exporten till 

Saudiarabien, som faktiskt är en av Sveriges största handelspartners utanför EU. Det 

finns fog för den oron, men samtidigt är det inte försvarbart att exportera vapen till en 

grym regim med motiveringen att Sverige vill behålla exportintäkter. Där är vi inte 

beredda att kompromissa med vår socialdemokratiska ideologi. 

 

7. På den socialdemokratiska partikongressen 2013 var det flera partikamrater till oss 

som kämpade för en mer restriktiv hållning när det kommer till vår vapenexport. 

Beslutet blev att införa ett demokratikriterium. Beslutet innebär, och det står också 

angivet i partiets så kallade framtidskontrakt, att försvarsindustrin ska ställas om med 

ett moderniserat regelverk för vapenexport med ett demokratikriterium. Vidare står det 

också i partiets egna dokument att Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar 

vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga 

rättigheter. En större transparens och öppenhet kring Exportkontrollrådets behandling 

av exportlicenser ska också ske genom att riksdagen på ett bättre sätt i framtiden ska 

informeras. 

 

8. Den utredning om den svenska vapenexportlagstiftningen som tillsattes förra året kom 

till i det uttryckliga syftet att skärpa lagen för att förhindra export till diktaturer och 

stater som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. För detta finns också ett stöd 

hos en stark majoritet av den svenska befolkningen, enligt olika undersökningar. 

Utredningen kommer att behöva göra en del svåra avvägningar, frågan om 

vapenexport som helhet är inte enkel. Till exempel är det inte, som en del debattörer 

ibland låter påskina, helt enkelt att tydliga definiera och åtskilja demokratier och 

diktaturer. Men, och detta vill vi understryka, Saudiarabien är en av världens allra 

grymmaste och mest förtryckande stater med omfattande kränkningar av mänskliga 

rättigheter. Om vi inte kan definiera Saudiarabien som en diktatur tappar ordet, och 

därmed ett kommande kriterium i lagstiftningen, helt sin poäng. 

 

9. Sverige och den svenska regeringen har nu ett viktigt beslut att fatta. Antingen 

bryter vi samarbetsavtalet. Eller så fortsätter vi som förut, men det alternativet är 

knappast politiskt möjligt enligt vår bedömning. Det sista alternativet är någon form 

av omförhandling av avtalet. Vi anser att inte heller det är något alternativ eftersom 

det fortsatt blir ett sätt att legitimera brott mot mänskliga rättigheter. Dessutom är 

vapensamarbeten i sin helhet i denna form något som bidrar till ökad spänning och 

upprustning i en redan sårbar region. Och det borde knappast ligga i Sveriges 

säkerhetspolitiska intresse att lämna över säkerheten till sådana stater framför FN. 

 

10. Vår uppfattning är att avtalet med Saudiarabien helt bör brytas. Den svenska 

vapenexporten brukar officiellt motiveras med säkerhetspolitiska argument. Vi delar 

uppfattningen att det kan vara motiverat, men är det knappast i detta fall. Tvärtom. Det 

enda argument som återstår för att fortsätta vapensamarbetet med Saudiarabien är att 

vi annars skulle tappa viktiga exportinkomster. Det är inte hållbart. I valet mellan 

pengar och mänskliga rättigheter borde svaret vara enkelt. 

 



55 
 

”SVERIGES MILITÄRA AVTAL MED SUADIARABIEN MÅSTE BRYTARS”.  

TES 

Sverige bör inte exportera vapen till diktaturer.  

HUVUDARGUMENT 1 

Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas.  

STÖDARGUMENT 

Vapenexport är reglerad i lag och utesluter inte acceptabla länder.  

STÖDARGUMENT 

Saudiarabien är en diktatur (skurkstat) som kränker och bryter mot mänskliga rättigheter.  

HUVUDARGUMENT 2 

Stater blir inte automatiskt öppnare genom handel (motargument mot Bildt m.fl.). 

STÖDARGUMENT 

Vapenhandel är inte vilken handel som helst. 

STÖDARGUMENT 

Även om uppsägningen av avtalet skulle äventyra övrig handel med Saudiarabien väger de 

moraliska skälen över. 

HUVUDARGUMNT 3 

Handel med Saudiarabien som ”rentier state” kan leda till ännu större repressioner.  

STÖDARGUMENT 

Handel med dessa länder legitimerar förtryck och fortsatta kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna.  
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BILAGA 5 

Affärer till varje pris är principen bakom direktörernas 

stöd för Saudiavtalet 

1. Debatten om vapenexporten till Saudiarabien riktar fokus mot den 

grundläggande världsordning som vår välfärd bygger på. 

 

2. Den svenska näringslivselitens artikel på DN debatt (6/3) om den svenska 

vapenexporten till Saudiarabien tydliggör Sveriges plats i världen. Samstämmigt 

markerar näringslivstopparna att det inte går att säga nej till fortsatt vapenexport till en 

av världens mest förkastliga diktaturer. Då äventyras Sveriges rykte som en trovärdig 

handels- och samarbetspartner. 

 

3. Som de svenska näringslivstopparna mycket riktigt konstaterar har Sveriges 

frihandelslinje under många år tjänat Sverige och svenskt näringsliv. Sverige skulle bli 

ett mindre rikt land om vi avslutar samarbetet med Saudiarabien. 

 

4. Sådan ser den ut, världsordningen. I grunden bygger den på det nationella 

egenintresset och stormakternas ”rätt” att bedriva affärer och samarbeta med världens 

mest förtryckande regimer. Affärer till varje pris är principen, bara lönsamheten finns 

där. 

 

5. Min egen erfarenhet av det nationella egenintresset och den starkes rätt grundar sig 

främst på att under trettio år ha följt utvecklingen i det av Indonesien ockuperade 

Västpapua, ett av världens mest naturresursrika områden. Världens största guldgruva 

ligger i sydöstra Västpapua, den amerikanska gruvjätten Freeport står för driften. 

Bolaget fick tillgång till gruvområdet på 1960-talet genom USAs nära samarbete med 

den indonesiske diktatorn Suharto. Under alla år har det skandalomsusade gruvbolaget 

understötts av den indonesiska militären. 

 

6. Tusentals papuaner har mist livet i Västpapua, samtidigt som de multinationella 

bolagen har tagit för sig – understödda av sina respektive regeringar. Sverige är en av 

aktörerna: AP-fonderna har investerat svenska pensionspengar i Freeport. Sandvik har 

haft uppemot 350 anställda vid Freeportgruvan som underhållit gruvutrustningen. 

 

7. Svenskt stål biter och Sandviks vd Olof Faxander är en av dem som i DN-artikeln 

sluter sig samman för den starkes rätt att göra affärer. Svenska regeringar har under 

alla år – oavsett vem som suttit vid makten – förbisett förtrycket och i stället värnat 

handelsförbindelserna med den regionala stormakten Indonesien. 

 

8. Exploateringen, förtrycket och jakten på rikedom fortsätter världen över men under 

senare årtionden har en större medvetenhet växt fram om de miljömässiga och 

mänskliga konsekvenserna. Flera av de krafter som stått för kritiken mot den rådande 

ordningen har numera anpassat sig, tagit sig in i parlament och regeringar och själva 

blivit en del av den etablerade världsordningen. 

 

http://www.dn.se/debatt/sveriges-trovardighet-som-handelspartner-star-pa-spel-1/


57 
 

9. Det svenska miljöpartiets första tid vid regeringsmakten är en prövotid där partiets 

ideologi utsätts för det nationella egenintressets principer och den starkes rätt. I vilken 

utsträckning har partiet blivit en del av den rådande ordningen? Frågan om 

vapenexporten till Saudiarabien kommer att ge svar på om priset för Miljöpartiets 

strävan efter regeringsmakten varit för högt. Möjligen vinner partiet en tillfällig seger, 

men hur blir det i det långa loppet? 

 

10. Kanske är det omöjligt att stoppa den starkes ”rätt” och det nationella egenintressets 

mekanismer. Vi är alla mer eller mindre en del av den rådande världsordningen men 

ibland kommer ljuspunkter från oväntat håll. Hösten 2013 tog AP-fonderna ett 

överraskande beslut och sålde av sina aktier i Freeport. AP-fonderna övergav därmed 

sin tidigare strategi att försöka påverka Freeport genom dialog och samtal. Åren hade 

gått och möjligheterna ansågs uttömda. Glädjande men möjligen bara ett undantag i 

den långvariga kampen om resurserna. 

 

11. Den rådande ordningen utmanas, men inte mer än att drygt trettio näringslivstoppar i 

Sverige kan gå samman och ogenerat sprida myter om sin egen förträfflighet. Det 

outvecklade resonemang som förs i DN-artikeln om att blotta närvaron av svenska 

företag gör världen till en bättre plats är lika bedrägligt som självförhärligande. 

 

12. De svenska storföretagen tycks inte ha påverkats mycket av tidens tand och försitter 

inte sin möjlighet att framhålla sin kollektiva ståndpunkt: ”Business as usual.” 

Thomas Petersson 

Frilansjournalist och författare till tre böcker om Västpapua, senast doktorsavhandlingen 

”Landet bortom horisonten” (2012). 
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”AFFÄRER TILL VARJE PRIS ÄR PRINCIPEN BAKOM – DIREKTÖRERNAS 

STÖD FÖR SAUDIAVTALET”. 

TES 

Sverige bör inte ägna sig åt handel med förtryckande regimer.  

HUVUDARGUMENT 1 

Blotta närvaron av svenska företag gör inte världen till en bättre plats.  

STÖDARGUMENT 

Nationella egenintressen och vinstintressen styr handeln och skapar förtryck och 

exploatering.  

HUVUDARGUMENT 2 

Inte ens dialog med förtryckande regimer påverkar situationen i positiv riktning.  

STÖDARGUMENT 

AP-fonderna lyckades inte med detta i Västpapua.  
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BILAGA 6 

”Inte första gången näringslivet vill styra politiken” 

1. REPLIK. Ekonomitidningarna Economist och Financial Times har båda hårt 

kritiserat den saudiska regimen. Men de 31 direktörerna tycks inte ha läst sina 

husorgan, utan vill fortsätta vapensamarbetet med Saudiarabien, skriver Pierre 

Schori. 

 

2. I sin årsrapport 2014/15 kritiserade Amnesty International skarpt den saudiska 

regeringen för sin nya ”svepande och stränga antiterroristlagstiftning”, vilken frekvent 

använts mot fredliga människorättsförespråkare. 

 

3. Den 3 mars i år reagerade 67 medlemmar av kongressen i Washington mot den ökande 

repressionen. I ett offentligt brev till kung Salman krävde de att de fängslade 

advokaterna Raif Badawi och Waleed AbulKhair skulle friges omedelbart och 

villkorslöst. 

 

4. Tre dagar senare krävde svenska direktörer att Sveriges vapensamarbete med regimen 

i Riyadh skulle fortsätta. De försvarade sitt utspel med att läget i landet blivit bättre. 

 

5. Man baxnar. Hur läser dessa höga makthavare sina husorgan Financial Times och 

Economist? Har de ingen i sin omgivning som följer den politiska utvecklingen i 

kungaväldet? 

 

6. Samma fråga kan ställas till Carl Bildt, som försvarade vapenhandeln med att 

”säljer inte vi vapen, gör någon annan det”. I radion i förra veckan förnekade han 

dessutom reporterns uppgifter att saudiska soldater hade intervenerat i grannlandet 

Bahrein 2011 för att skydda regimen mot vapenlösa demonstranter. Minst sju civila 

dödades för att de hade, inspirerade av den arabiska våren, krävt demokratiska 

reformer, rapporterade New York Times den 14 mars 2011 under rubriken “Saudi 

Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest”. 

 

7. Vi som noga följt utvecklingen alltsedan advokaten Waleed Sami Abu al-Khair 

tilldelades Olof Palmepriset år 2012 har sett hur han dömts till 15 års fängelse för att 

ha ”förolämpat myndigheterna” på sin hemsida. Hans numera världsberömde svåger, 

Raif Badawi, dömdes i år till tio års fängelse, två miljoner kronor i böter och de 

ohyggliga ett tusen offentliga piskrappen för att ha öppnat en diskussion på sin blogg 

om islam i dagens värld. 

 

8. Samtidigt har vi förfärats över hur en mordanklagad gästarbetande kvinna dömdes 

till offentlig halshuggning. Det barbariska straffet, som krävde tre hugg innan huvudet 

skildes från kroppen, ägde rum på en parkeringsplats i Mecka. 

 

9. Med ovanligt klarspråk kritiserade Economist den 29 januari i år ”världsledarnas 

flockande till begravningen I Riyadh”, trots kungadömets hårda tag hemma och 

underblåsande av extremism utomlands. Tidningen krävde att västländerna skulle 

upphöra med sitt daltande. Många kan inte se någon större skillnad mellan jihadister 

som halshugger sina fiender i Syrien och saudiska bödlar som hugger huvudet av 

kvinnor, anklagade för äktenskapsbrott, menade tidningen. Handel kan fortsätta, men, 
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som fallet är med Kina och Ryssland, bör officiella besök åtföljas av kontakter med 

kvinnorättsorganisationer och formella protester mot kränkningar av mänskliga 

rättigheter. 

 

10. Financial Times ledare samma dag kallade Riyadhs roll som ”exportör av intolerant 

islamism” för “kväljande”. Västliga ledares nedtonande av det sätt som saudiska 

religiösa ledare bidrar till den radikala islamismens spridande över världen 

underminerade dessutom de mera moderata versionerna av islam, skrev tidningen. 

 

11. Det är inte första gången som näringslivets toppar i Sverige ingriper för att ändra 

landets politik. 

 

12. På 1970-talet krävde Arbetsgivarföreningens ordförande Curt Nicolin att statsminister 

Erlander skulle sätta stopp för statsrådet Olof Palmes kritik av Vietnamkriget. 

Amerikanska hamnarbetare hade under hets av sin patriotiska ledning hotat att inte 

lossa svenska Volvobilar. Hotet var reellt, men Erlander vek inte en tum, han stödde 

sin regeringskollega, liksom kritiken mot kriget. 

 

13. Peter Wallenberg sökte senare förhindra att den socialdemokratiska regeringen 

bojkottade apartheidregimen i Sydafrika, det skulle också skada svensk handel och 

svenska jobb. 

 

14. I båda fallen påverkades inte jobben, och Sverige besparades en vanära. 

Pierre Schori (S), biträdande utrikesminister 1994-1999 
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”INTE FÖRSTA GÅNGEN NÄRINGSLIVET VILL STYRA POLITIKEN”.  

TES 

Näringslivet vill styra politiken för att kunna fortsätta med tvivelaktiga vapenaffärer.  

HUVUDARGUMENT 1 

Näringslivets agerande bygger på dåliga kunskaper.  

STÖDARGUMENT  

Internationella ekonomitidningar (och Amnesty) visar på brott mot mänskliga rättigheter.  

STÖDARGUMENT  

Vapenexport till länder med diktatoriskt styre leder till brott mot civilbefolkningen.  

STÖDARGUMENT  

Det är inte första gången näringslivet vill styra utrikespolitiken.  

 

 


