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Abstract 
 

This study aims to uncover the rhetoric strategies foreign policy makers used to persuade 

and influence the Swedish voters and public opinion prior to the decision regarding Swedish 

participation in the international military operation in Libya in 2011. By analyzing the 

propositions placed by the Swedish Government and the opposing Swedish Democrats 

(Sverigedemokraterna) through three rhetorical concepts, ethos, logos and pathos, the study 

found that the Swedish Government used arguments that had a closer link to the public’s 

perception of their legitimacy and the voters’ own feelings and values. the Swedish 

Democrats used a strategy of trying to convince the public of logical arguments that was 

sometimes used to frame the Government in somewhat of a bad light. The rhetorical strategy 

culminated with arguments that would introduce the Swedish Democrats as the better and 

more reliable option. The differing strategies could be attributed to the reasoning behind the 

Swedish Democrats’ political profiling, and was used as an ideological demonstration with 

the purpose of influencing the public opinion. 
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1. Inledning 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik har sedan slutet på andra världskriget fram till början 

av 1990-talet starkt präglats av enhetlighet och konsensus. Denna konsensus etablerade 

neutralitetspolitiken som den dominerande politiska linjen, vilken dikterades utav de 

socialdemokratiska regeringarna. Socialdemokraternas inflytande över utrikes- och 

säkerhetspolitiken var särskilt tydligt mellan åren 1976–1982, då de borgerliga regeringarna 

valde att inte avvika från den socialdemokratiska politiska linjen (Bjereld, 1992:169). 

Christine Agius och flertalet andra forskare menar på att neutralitetspolitiken integrerats i 

den svenska identiteten och lever till viss del kvar än idag (Agius, 2006: Eliasson, 2004:5: 

Kronsell & Svedberg, 2001:155). I realiteten är detta inte fallet. Redan 1992 lämnades den 

neutralitetspolitiska linjen till förmån för en militär alliansfrihet och en utrikespolitik med 

en klar europeisk identitet (Bjereld, 1992:169–170). Efter denna brytpunkt har en 

säkerhetspolitisk målsättning varit att söka säkerhet i samverkan med andra länder och 

således har den frångått den tidigare stabila utrikespolitiska linjen (Dalsjö, 2010:61). Detta 

har öppnat upp för nya beslutsprocesser och utrikespolitiskt agerande där vikten av 

konsensus och enighet utmanats. 

 

Under kalla kriget deltog Sverige i ett stort antal fredsbevarande interventioner 

sanktionerade av FN. Dessa sågs av försvarsmakten som en altruistisk sidosyssla eftersom 

mandaten sällan var militärt krävande (Dalsjö, 2010:68). 1948 agerade svensk militär som 

observatörer i mellanöstern å FN:s vägnar och första svenska truppinsatsen genomfördes 

under Suezkrisen. Det var FN:s första operation liknande dagens fredsbevarande insatser, 

vilket sammanställdes av generalsekreterare Dag Hammarskjöld 1956 (Bazarsch, 2013:11). 

Att Sverige har en lång tradition av deltagande i militära interventioner är således ett faktum 

men har inte alltid varit en självklarhet. 1920 valde Sverige att avsäga sig förpliktelser att 

delta i militära sanktioner när ett medlemskap i Nationernas Förbund förhandlades fram 

(Proposition 1920:90:60).  

 

Slutet på kalla kriget innebar en viktig brytpunkt gällande genomförande, motivering och 

mål med militära interventioner och breddade skyddet av nationella intressen. Motiveringen 

till att genomföra militära interventioner skiftades från en utgångspunkt på traditionella 

nationella intressen till att även inkludera upprätthållandet av internationell rätt och 

respekten för mänskliga rättigheter (Dalsjö, 2010:68). 
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Opinionsundersökningen Transatlantic Trends har sedan 2002 undersökt opinionen på båda 

sidor om atlanten i frågor som berör internationella relationer, säkerhet, migration och 

ekonomi. Undersökningen från 2012 visar att svenskar var mer positivt inställda till militära 

interventioner än i övriga europeiska nationer (Stelzenmülle och Raisher, 2013:36). Trots 

omfattande demonstrationer över hela världen föregående interventionen i Irak (Bjereld, 

2007:77–8) svarade 56% av svenskarna att de höll med om att det var rätt att intervenera, 

medan detta svar låg på 38% i Europa som helhet. Angående interventionen i Afghanistan 

ansåg 62% av svenskarna att det var rätt och 42% av européerna höll med. 68% av 

svenskarna och 48% av européerna tyckte att det var rätt att intervenera i Libyen 

(Stelzenmülle och Raisher, 2013:36). De svenska deltagarna var dessutom övervägande mer 

positiva till en potentiell intervention i Syrien, än resten av européerna (Stelzenmülle och 

Raisher, 2013:31). 

 

1.1. Problemformulering 

Den långa traditionen av svenskt deltagande i militära interventioner, samt positiva attityder 

gentemot dem bland den svenska befolkningen visar på en samstämmighet mellan 

förtroendevalda och väljare. Varför väljer då partier att frångå den konsensus som vanligtvis 

råder inom utrikespolitiken? Tidigare forskning har visat att utrikespolitik har en låg status 

som valfråga, väljarna är helt enkelt inte engagerade (Bjereld, 2007:69). Forskare som Johan 

P. Olsen (1983) och Kjell Goldmann (1986) menar dock att utrikespolitik kan användas av 

partier för att profilera och utmärka sig för de inhemska väljarna. Och således har 

utrikespolitiken en viss betydelse i valrörelser, i dess förmåga att bilda opinion. 

 

Att utrikespolitiska frågor, liksom deltagande i militära interventioner, kan påverka 

väljaropinionen har dock inom forskningen till viss del förbisetts, då politikens 

huvudsakliga mottagare inte är väljarna, utan andra stater.  Den feedbackmekanism som 

ansvarsutkrävandet utgör i inrikespolitiska frågor, anses därför vara näst intill obefintlig 

(Brommesson & Ekegren, 2007:20). Ulf Bjereld poängterar dock att relationen mellan 

utrikespolitiskt handlande och svensk opinion hänger samman. Om den utrikespolitik som 

förs inte överensstämmer med rådande opinion, tenderar opinionen i slutändan förändras, 

för att slutligen stödja rådande politik (2007:78–9). Dessutom har inrikes och 

utrikespolitiken blivit allt mer integrerade i takt med en ökad globalisering, vilket betyder 

att opinionen som tidigare haft liten påverkan på utrikespolitiskt beslutsfattande, nu måste 

tas på allvar av politiker (Bjereld, 2007:79). Sammantaget har detta inneburit att Sveriges 
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utrikespolitik nu kritiseras mer öppet inom den politiska arenan, vilket har förändrat 

spelreglerna för hur utrikespolitiken utformas.  

 

I dagsläget är Sverige aktivt deltagande i flera militära insatser i konfliktdrabbade områden 

och den utrikespolitiska riktningen har börjat röra sig bort från de principer som tidigare 

karaktäriserat Sverige på den internationella arenan. Att karaktären av insatserna efter kalla 

krigets slut förändrats och blivit farligare, mer krävande och uppseendeväckande (Dalsjö, 

2010:68), har inte anmärkningsvärt påverkat svenskt deltagande. Detta betyder att det 

försvarsmakten tidigare såg som en bisyssla, får ta upp mer resurser och innebär en ökad 

risk för svensk personal. Att delta i militära interventioner har således fått en tyngre 

innebörd än tidigare och väcker frågor om hur de utrikespolitiska beslutsfattarna använder 

sig utav retoriska strategier för att övertyga sina åhörare att deras politik rörande militära 

insatser utomlands är tillförlitlig. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar huvudsakligen till att avslöja de retoriska medel som används av 

utrikespolitiska beslutsfattare i beslut som föregår deltagande i militära interventioner. 

Därav syftar studien även till att kartlägga de argument som användes för att sanktionera 

eller kritisera ett svenskt deltagande i den militära interventionen i Libyen 2011 samt hur 

partipolitisk profilering påverkat argumentationsformen. 

 

En övergripande frågeställning har formulerats som följande för att besvara syftet: 

• Med vilka retoriska medel försöker utrikespolitiska beslutsfattare påverka och 

övertyga sina åhörare? 

 

Följande delfrågeställningar har formulerats för att besvara syftet och den övergripande 

frågeställningen: 

• Hur argumenterade regeringen för ett potentiellt deltagande i interventionen i 

Libyen 2011?  

• Hur argumenterade Sverigedemokraterna mot ett potentiellt deltagande i 

interventionen i Libyen 2011?  

• Vilka argumentationsmedel använde regeringen respektive Sverigedemokraterna 

sig utav?  

• Hur har Sverigedemokraternas profilering i frågan påverkat deras 

argumentationstrategi?  
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1.3. Disposition 

Härnäst följer kapitel 2 med en genomgång av studiens teoretiska ramverk. Utrikespolitisk 

analys som statsvetenskaplig subdisciplin kombineras med klassisk retorik. Sedan följer 

kapitel 3 där en genomgång och diskussion kring studiens forskningsdesign, metod och 

material förs. Metoden är en kombination mellan en pro-et-contra argumentationsanalys 

och en hermeneutisk retorikanalys som fokuserar på tre övertygningsmedel en avsändare 

kan använda sig utav för att argumentera i syfte att påverka en publik. I kapitel 4 presenteras 

det empiriska materialet som behandlas i studien. Dessa består av regeringens proposition 

2010/11:111 om svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen samt 

Sverigedemokraternas motion 2010:11U7 med anledning av prop. 2010/11:111 om svenskt 

deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. I kapitel 5 presenteras analysen 

av de retoriska dimensionerna i materialet och slutligen presenteras slutsatser och 

diskussion i kapitel 6.  
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2. Teori 

2.1. Tidigare forskning 

Forskning om retorik inom studiet av politik har anor från antiken där kända filosofer 

konstruerade medel för argumentation och politiska talformer. Här gjordes en särskiljning 

mellan tolkningen av påverkande kommunikation och utövandet av den (Lindqvist, 

2016:25). Genom historien har retoriken använts på olika sätt, dels som en lära om sökandet 

av kunskap, dels som bildning för den aktiva medborgaren men också som läran om 

konstnärligt skapande så som diktning (Lindqvist, 2016:26). I modern tid appliceras och 

utvecklas de gamla filosofernas teorier inom en rad olika områden. Relationen mellan 

retorik och politik har utforskats av bland annat Anders Sigrell (2001) som studerat den 

underförstådda dimensionen inom modern politisk argumentation. Lennart Hellspång 

(2011) studerar retorikens relation till samhället och hur vardagliga komplikationer kan 

lösas genom att agera politiskt. Gudrun Weiner (2006) tar sig an och försöker förstå en ny 

scen för politiska diskussioner, nämligen den TV-sända debatten. I sin studie ”Att strida 

med ord: en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk tv” syftar hon till att utforma 

en retorikmodell som är anpassad till denna nya media. 

 

Inom studiet av internationella relationer och utrikespolitik har den retoriska forskningen 

främst utvecklats vid amerikanska universitet och har således fått ett starkt västerländskt 

och amerikanskt fokus. Philip Wander (1984) har studerat retoriken som fördes i USA kring 

Vietnamkonflikten, och som replikerats vid flertalet tillfällen sedan dess. Genom denna 

studie syftade han till att undersöka grunderna i den förda retoriken och avslöja den 

ideologiska kontext vari dessa argument definierats och normaliserats. Mer generella studier 

har genomförts rörande retorik och utrikespolitik av exempelvis Jack L. Goldsmith och Eric 

A. Posner (2002), som har studerat motsättningen mellan den realistiska och rationella 

synen på stater, som dikterar att de är makthungriga och intressedrivna, och moraliska och 

rättsliga argument som de för inom utrikespolitiken. För att förklara denna motsättning har 

forskarna identifierat två situationer där den realistiska synen på stater liksom den moraliska 

och rättsliga retoriken är förenliga. Dessa situationer uppstår när stater vill avleda 

uppmärksamhet i en fråga där de kan kritiseras för att ha ett instabilt politiskt system 

och/eller fientliga avsikter, eller när samverkan mellan stater kan bidra till nytta för en stat. 

Stephen G. Walker (1981) har studerat kopplingen mellan retorik och utrikespolitiskt 

handlande i ett antal länder genom en studie av politiska ledares tal och utrikespolitiska 

agerande. Han menar att en kombination av role theory, som förklarar handlande genom att 

identifiera vilka roller en aktör innehar och begränsas av, och exchange theory, som 
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förklarar handlande genom utbyte och vinst, kan förklara kopplingen mellan retorik och 

utrikespolitiskt agerande. 

 

2.2. Utrikespolitiskt beslutsfattande 

Att studera utrikespolitik innebär att fokus läggs på vissa interna beslutsprocesser, så väl 

som de signaler som en stat skickar till andra stater, vilket skiljer sig från både 

inrikespolitisk analys så väl som studiet av internationella relationer. En viktig uppdelning 

görs mellan utrikespolitik, som syftar till den politik stater för mot andra aktörer på 

internationella arenan, och utrikespolitiskt beslutsfattande, vilket inkluderar den 

beslutsprocess som föregår beslut samt utformningen av politiken som förs (Brommesson 

& Ekegren, 2007:19). 

 

Den statsvetenskapliga subdisciplinen som behandlar utrikespolitiskt beslutsfattande utgår 

från att mottagaren av politiken i regel är en annan stat. Det innebär att ansvarsutkrävandet 

skiljer sig från inrikespolitiken eftersom den förda politiken inte nödvändigtvis påverkar de 

egna medborgarna i den utsträckningen att de väljer att lägga sina röster på ett konkurrerade 

parti (Brommesson & Ekegren, 2007:20). De svenska väljarna har dessutom visat på sitt 

ointresse för utrikespolitiska frågor vid flertalet val och undersökningar. Arthur Ponsonby 

menade redan 1915 att folket förblir ignoranta till utrikespolitik till dess att en alarmerande 

händelse eller en rädsla påminner dem om politikens betydelse (1915:vii). Herbert Tingsten 

menade dock att detta var positivt då folkets ointresse för utrikespolitik således blir ett 

tecken på fred och harmoni (1964:311). Oberoende hur saken framställs finns ett antal 

förklaringar till varför folket upplevs oengagerade. En vanlig förklaring är att 

utrikespolitiken upplevs avlägsen väljarna. Vi lever dock i en globaliserad värld, där internet 

och nyheter från geografiskt avlägsna områden når det svenska folket vilket till viss del 

minskat avståndets betydelse. Globaliseringen har dessutom ökat det ömsesidiga beroendet 

mellan stater och förringat det geografiska avståndets betydelse (Bjereld, 2007:70). 

 

Vidare är beslutsprocesserna i stor utsträckning icke-deklarerade eftersom det är en fördel 

att inte offentliggöra sitt förhandlingsutrymme i förhandlar med andra stater, eller när frågor 

rörande statens överlevnad behandlas. Detta kan grundas i att den deklarerade 

utrikespolitiken måste till viss mån ta opinion i åtanke, medan den icke-deklarerade 

politiken kan föra mer strategiska diskussioner gällande opinionen som kan uppfattas 

populistiskt (Brommesson & Ekegren, 2007:20–1). Flera tecken tyder dock på att det är 

utrikespolitiska beslutsfattarna som påverkar opinion och inte tvärtom. Ulf Bjereld menar 
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att ett mönster i profilfrågor har identifierats där en förändring i utrikespolitik föregår en 

förändring i opinion. Opinionen skulle kunna beskrivas som att den följer utrikespolitiken 

(2007:78). 

 

2.3. Profilerande utrikespolitik 

Utrikespolitiskt beslutsfattande är i stor utsträckning konsensusbaserad, vilket kan betraktas 

som en nationell säkerhetsstrategi. Det anses vara i nationens intresse att uppvisa hög grad 

av inrikes enighet vid utrikespolitiska frågor. Detta gör att utrikespolitiken blir trovärdig 

eftersom den inte blir beroende av tillfälliga majoritetskonstellationer i riksdagen. Det 

förebygger också möjligheten för en eventuell motpart att utnyttja intern splittring i 

förhandlingar eller situationer av kris eller konflikter. Enigheten blir ett uttryck för nationellt 

ansvarstagande där nationens intresse anses viktigare än att vinna partipolitiska poänger 

(Bjereld, 2007:67). Partienigheten kring utrikespolitiska frågor kan också förklaras genom 

partistrategiska skäl. Att splittra den nationella enigheten skulle kunna innebära att ansvarigt 

parti riskerar att förlora röster. Att svenska väljarna prioriterar inrikespolitiska frågor över 

utrikespolitiska gör att det saknas starka incitament för partierna att profilera sig i 

utrikesfrågor (Bjereld, 2007:68), vilket i sin tur leder till att nödvändigheten för svenska 

väljare att engagera sig i utrikespolitik minskar.  

 

Trots att konsensus råder i utrikespolitiken förekommer det debatt kring enskilda frågor. 

Johan P. Olsen menar att detta kan bero på att utrikespolitiskt agerande kan fungera som en 

ideologisk markör i förhållande till väljarna. Om partierna trängs på mittfältet kan politiska 

utspel bli en kompass för väljarna utanför höger-vänsterskalan (1983:3). En särskiljning 

måste dock göras vid frågor rörande nationell säkerhet och internationalistiska frågor som 

innefattar utrikespolitiskt agerande där nationens överlevnad inte direkt står på spel. Att 

frångå den utrikespolitiska enigheten i frågor rörande nationell säkerhet anses högst 

olämpligt (Bjereld, 2007:69). Däremot kan internationalistiska frågor rörande främjandet 

av universella ideal ha starka ideologiska karaktärsdrag samtidigt som de inte påverkar 

inrikespolitiska frågor som välfärd eller landets säkerhet. Att profilera sig i dessa frågor 

skulle därför vara mindre riskabelt för de svenska partierna (Goldmann, 1986:34–5). 

 

Distinktionen mellan inrikes- och utrikespolitik har påverkats av globaliseringen och har till 

viss del suddats ut. Internationella frågor behandlas i allt större utsträckning i departement 

som traditionellt endast behandlat inrikespolitik. Detta har lett till att utrikesdepartementet 

försvagats och statsrådsberedningen fått en mer avgörande roll som samordnare. Denna 



 

8 

 

utveckling gör det svårare att hävda att utrikespolitik kräver konsensus i alla frågor och har 

öppnat upp för partipolitisk kritik. På sikt innebär det att utrikespolitiken blir mer likt 

inrikespolitiken och kräver mer hänsyn till opinionen (Bjereld, 2007:79). 

 

2.4. Retorikteori och politik 

Jonathan Charteris-Black har i ”Politicans and rhetoric” analyserat fyra brittiska och fem 

amerikanska politiker som anses vara framgångsrika inom konsten att övertyga. Han har 

kartlagt vilka strategier de använt sig utav för att övertyga sin publik med sitt politiska 

budskap. Han menar att politiker i demokratier använder sig utav retorik på ett speciellt och 

särpräglat sätt eftersom de har ett större ansvar att övertyga den egna väljarkåren och 

potentiella nya väljare att deras politik är tillförlitlig, än politiker inom andra statsskick 

(Charteris-Black, 2011:1–2). För att förklara hur den politiska kommunikationen övertygar 

sin publik presenterar Charteris-Black en modell som grundas i den klassiska retorikens tre 

appellformer ethos, logos och pathos. Denna modell förtydligar att en politiker lyfter fram 

ethosargument för att fastställa en personlig integritet genom att beskriva sitt ändamål som 

det rätta. De logosargument som en politiker yttrar, handlar om att prata om politiken på ett 

argumenterande sätt. Detta kallar Charteris-Black även för att tänka rätt. Om en politiker 

använder sig av pathosargument görs det för att anspela på publikens känslor och Charteris-

Black kallar det för att låta rätt. ”Telling the right story” bygger på dessa tre appeller och 

kan hjälpa en politiker att bilda opinion genom att framföra sina argument på ett rörande 

eller starkt sätt (Charteris-Black, 2011:14). 

 

2.5. Klassisk retorik 

Retorik definieras som förmågan att uppfatta det övertygande eller övertalande i varje 

enskild situation. Utifrån denna definition handlar retorik i grund och botten om att påverka 

en publik. Det är studiet av hur ord, språk och andra symboler används dels för att övertyga 

och få en vilja igenom, så väl som att förstå omvärlden och fatta kloka beslut. Både kontext 

och publik kan variera. Det kan exempelvis handla om vardagliga situationer där publiken 

är en familjemedlem eller en kassör i en matbutik eller politiska situationer där publiken 

består av tusentals människor eller andra stater. Oavsett vilken situation retoriken 

förekommer i är det således kommunikationens påverkansanspråk som står i fokus 

(Lindqvist, 2016:15). Vidare handlar retorik om alla medel för att påverka en publik. Janne 

Lindqvist presenterar begreppet pistis som bättre beskriver retorikens omfattning. Detta 

begrepp begränsar inte retoriken till uttalade argument utan möjliggör en inkludering av 

bland annat uppförande av författare eller talare, vissa vetenskapliga faktum eller olika 
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omständigheter som påverkar retorikkommunikationen (2016:74–5). Att studera retorik kan 

därför inkludera aspekter som förefaller utanför ett specifikt tal, en text eller en debatt. Både 

de övertygningsmedel som förekommer i ett specifikt material så väl som de externa 

påverkansfaktorerna går att kategorisera utifrån de tre retoriska appellerna, ethos, logos och 

pathos, som beskrivs närmare nedan. För att studera övertygningsmedel brukar dock externa 

faktorer att förbises till förmån för innehållet i ett specifikt material. 

 

2.6. De tre appellerna 

2.6.1 Ethosargument 

Ethos är de förutsättningar och strategier en avsändare använder sig av för att etablera ett 

förtroende och en mottaglighet för argumentationen hos publiken, utifrån den givna 

situationen (Lindqvist, 2016:74, 83: Renberg, 2007:26). Alla argument kan i grund och 

botten ses som logosargument (som presenteras närmare nedan) men när de används för att 

stärka avsändarens trovärdighet snarare än att presentera rationella skäl för det framförda 

budskapet, brukar de klassificeras som ethosargument. Dessa argument försöker övertyga 

en publik genom att stärka avsändarens auktoritet och få publiken att förlita sig på dess 

resonemang och omdöme (Renberg, 2007:35). Detta kan göras genom att sändaren tilltalar 

och argumenterar på sådant sätt att publiken känner sig trygg och öppnar upp för 

möjligheten att övertygas. Publiken får då känslan över att tillhöra samma lag som sändaren 

och känner sig accepterad, inbjuden och validerad (Renberg, 2007:27).  

 

Vem avsändaren faktiskt är kan påverka förtroendet personen har hos publiken. 

Avsändarens retoriska slagkraft kan exempelvis skadas av att publiken har fördomar 

gentemot personen baserat på kön, politisk tillhörighet, ålder eller härkomst (Lindqvist, 

2016:83–4). Samtidigt kan avsändarens auktoritet, och publikens respekt för den, stärkas av 

personens erfarenheter, meriter, kläder och uppträdande (Renberg, 2007:28). 

Ethosbegreppet behandlar dock endast den karaktär som avsändaren visar upp och 

konstruerar i själva texten som analyseras, inte de externa aspekter som påverkar retoriken 

(Lindqvist, 2016:83–4). Alla relevanta ethosaspekter som kan tänkas påverka måste ställas 

i relation till budskapets syfte och avsedda publik, eftersom dessa kan uppfattas och 

mottagas positivt i vissa situationer och negativt i andra (Renberg, 2007:28). 

 

2.6.2. Logosargument 

Logos är de sakliga argument och den språkligt organiserade tanken som utgör kärnan och 

stödet för det budskap som en avsändare vill föra fram och övertyga sin publik om 
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(Lindqvist, 2016:74: Renberg, 2007:29). Om ett argument riktar sig mot publikens förnuft 

eller logiska tänkande klassificeras det som ett logosargument. Stödet för argumenten 

grundas i vetenskapliga fakta, statistik eller accepterad och verifierad historia (Renberg, 

2007:33). Det är således logiken i argumenten och huruvida framställningens 

verklighetsbild övertygar eller ej som undersöks (Renberg, 2007:29). (Lindqvist, 2016:83–

4). Vidare är logosargumenten deduktiva eller induktiva. De deduktiva logosargumenten 

byggs av två premisser och en slutsats. Det är däremot vanligt att endast slutsatsen 

presenteras eftersom premissen och underpremissen oftast är underförstådda. Om denna 

förförståelse saknas faller argumentationen. Det är därför viktigt att publiken accepterar den 

verklighetsbild som premisserna i argumentet avspeglar (Renberg, 2007:33–4). De 

induktiva argumenten utgår från slutsatser som dras av erfarenheter. Erfarenhetens kvalitet 

och kvantitet påverkar därför tillförlitligheten hos argumentet. Fördomar grundas ofta i 

enstaka fall vilket leder till att slutsatserna är missvisande men kan inom retoriken räcka för 

att övertyga en publik. Att endast använda ett belysande exempel som stöd för sitt argument 

gör att publiken kompletterar det med egna erfarenheter. Detta gör att publiken uppfattar 

den verklighet som avspeglas av argumentet och dess premisser, överensstämmer med 

publikens egna verklighetsbild (Renberg, 2007:34). Den induktiva logosargumentationen är 

således ett mer effektivt verktyg för övertygelse än den mer abstrakta deduktiva 

argumentationen. 

 

2.6.3. Pathosargument 

Pathos är de begrepp som anspelar på publikens känslor (Lindqvist, 2016:74) och kan anses 

vara det viktigaste övertygelsemedlet (Renberg, 2007:29). Sakskäl kan få åhörare att 

övertygas i tanken medan emotionerna kan få en publik att känna att budskapet är rätt 

(Lindqvist, 2016:82). Att undersöka de värderingar och de känslor som framställningen 

söker väcka hos publiken är således avgörande (Renberg, 2007:29). Utan denna dimension 

kan en studie endast uppnå en partiell förståelse som i realiteten inte betyder något alls 

(Lindqvist, 2016:82). Pathosargumenten skapar en direkt känslomässig förankring och 

emotionell effekt hos publiken, utan att de behöver bearbetas av publikens tänkande 

(renberg, 2007:36). Att ”vädja direkt till hjärtat” talar om känslornas dominerande roll när 

det kommer till övertygelse. Det är känslorna som dikterar vad publiken vill, inte förnuftet. 

Människor kan vara medvetna om att logik och förnuft talar mot en ståndpunkt men väljer 

ändå att ”följa hjärtat” och styrs då av känslor (Lindqvist, 2016:82: Renberg, 2007:36). 

Utöver att anspela på publikens känslomässiga övertygelser kan pathosargumenten även 

knytas till grundläggande värderingar. Logiken bakom detta är detsamma som det 
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emotionella anspelet, människor tenderar att ta ställning utifrån sina värderingar före de 

söker förnuftiga eller sakliga skäl för det (Renberg, 2007:36). 
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3. Metod 

3.1. Forskningsdesign 

Att studera utrikespolitisk retorik ger möjligheten att göra jämförande flerfallstudier. Detta 

har gjorts av exempelvis Stephen G. Walker (1981) och Jonathan Charteris-Black (2011) 

som båda två studerade retoriken hos politiska ledare i ett antal länder. För att göra en 

retorisk flerfallstudie måste varje fall ses ur sin specifika kontext (Walker, 1981) och en 

kandidatuppsats begränsade omfattning gör att en sådan forskningsdesign blir svår att 

tillämpa. 

 

På grund av denna problematik skulle en djupdykande enfallstudie vara att föredra för denna 

studie, då det fokuserar på en mer detaljerad och djupgående kunskap om retoriken som förs 

i svensk utrikespolitiskt beslutsfattande. Att endast ett fall studeras ger ökat fokus på 

området (David och Sutton, 2016:154) vilket är önskvärt i just denna studie. 

 

3.2. Argumentationsanalys pro-et-contra 

En del av metoden för att analysera det empiriska materialet utgörs av en simplifierad pro-

et-contra-analys. Denna metod har vissa likheter med Bo Renbergs metod som presenteras 

i en senare del av detta avsnitt, i och med att den börjar med att identifiera materialets 

huvudteser för att sedan urskilja för- och motargument. Huvudtesen är det ställningstagande 

som en avsändare argumenterar för eller emot och utgör grunden för både budskapet som 

texten vill förmedla och analysen av den (Bergström & Boréus, 2012:95). Den identifieras 

genom att den är avsedd att understödjas eller undergrävas samtidigt som den inte 

understödjer eller undergräver andra påståenden i texten (Bergström & Boréus, 2012:98). 

Därefter identifieras argumenten som yttras för eller emot tesen eller andra argument i 

texten (Bergström & Boréus, 2012:99). Till skillnad från huvudtesen är argumenten inte 

frikopplade från varandra, utan bygger upp eller undergräver varandra. Argumenten som 

identifieras analyseras sedan utifrån dess retoriska egenskaper i en retorikanalys. 

 

3.3. Hermeneutisk retorik 

Den hermeneutiska retoriken kallas även den analyserande retoriken och syftar till att 

analysera eller tolka redan existerande texter, språkbruk och tal, utan att lägga allt för stor 

vikt vid föredraget tillvägagångssätt. Eftersom retoriken är en humanistisk disciplin finns 

ingen entydig eller väldefinierad analysmetod och själva analysen kan därför existera 

utanför vad de flesta tänker på när de hör ordet. Det kan exempelvis handla om att klargöra 
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vilka kulturella föreställningar som en författare förhållit sig till eller att presenta en ny 

tolkning av en text eller ett tal (Lindqvist, 2016:15–6).  Den hermeneutiska retoriken syftar 

till att söka förståelse för något främmande eller kritiskt granska sanningsanspråk eller 

försök till påverkan från aktörer som makthavare, politiker, forskare eller andra personer i 

en position där de förmedlar ett budskap till en publik. 

 

3.4. Retorikmodellen 

Analysen kommer att utgå från Bo Renbergs sammanställda modell i boken Retorik: en 

introduktion. Modellen består av totalt sex steg som sträcker sig från förarbete till 

presentation av resultat. På grund av den retoriska analysens omfattning och komplexitet 

kommer denna studie avgränsas till att utgå från de klassiska retorikgenrerna samt de tre 

olika argumentationsformerna ethos, logos och pathos. Dessa tre kallas även för de tre 

retoriska appellerna och beskrivs närmare i kapitel 2.6. Alla övertygelsemedel kan delas in 

i de tre argumentationsformerna och en ytterligare avgränsning görs därför vid att endast 

analysera de argument som förs i det empiriska materialet. Med denna modell avser studien 

dekonstruera det empiriska materialet för att avslöja de retoriska strategier som används 

inom utrikespolitiskt beslutsfattande. Kommunikationen analyseras från en kritisk 

mottagarsida som frilägger retoriska strukturer i syfte att förstå hur den fungerar (Renberg, 

2007:9). 

 

3.4.1. Kontext 

Eftersom retorik behandlar en påverkande kommunikation kan det även beskrivas som en 

social aktivitet. Denna aktivitet måste förankras i en samhällelig eller kulturell kontext 

vilket har en påverkansfaktor, utöver den faktiska texten som ska undersökas, på sändare 

och mottagares relation (Renberg, 2007:15). Att fastställa vilken textgenre ett empiriskt 

material karaktäriseras av är till nytta för att förstå vilka framställningsmönster som 

påverkar hur budskap förmedlas och hur mottagaren ska förhålla sig till texten. Mottagarens 

tolkning präglas starkt av vilken förförståelse, förinställning och förväntningar den har av 

texten. Vid en retorisk analys spelar dock textgenren mindre roll och fokus läggs snarare på 

vilken retorisk genre texten tillhör (Renberg, 2007:16–7). Den klassiska genreindelningen 

består av tre kategorier; genus judiciale, genus deliberativum och genus demonstrativum.  

 

Genus judiciale är den juridiska förmedlingen av ett budskap och handlar om en händelse 

som utspelats i det förflutna och syftar till att få en publik att ta ställning till denna (Renberg, 

2007:17). Genus deliberativum är den tillrådande eller deliberativa typen av förmedlande 
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av budskap. Denna kategori kopplas ofta till politiska tal eftersom det handlar om att 

argumentera för hur en aktör bör handla och berör därför framtiden. Genus deliberativum 

har likheter med genus judiciale eftersom båda kategorierna syftar till att förmana publiken 

att ta ställning för eller emot ett förslag eller en händelse. Sista kategorin genus 

demonstrativum är som namnet låter den demonstrativa typen av förmedlande av budskap. 

Denna typ behandlar ofta nuet och kan ge ett positivt eller ett negativt budskap kring hur 

något eller någon är. Inom politiken kan denna genre uttryckas genom hyllnings- eller 

klandertal (Renberg, 2007:17–8). Att identifiera vilken genre ett material tillhör öppnar 

alltså upp för att bättre förstå argumenten som yttras i det och hur mottagare tolkar dem. 

 

3.4.2. Identifiera argument och argumentationsmedel 

Att identifiera argumenten i en text kan utgå från att ställa frågan ”Varför?”. Denna fråga 

relateras till ett materials huvudtes och går att hitta i det empiriska materialet. Argumenten 

syftar således till att stödja eller undergräva huvudtesen. Texter brukar dock inte vara 

uppstrukturerade så att frågan ”Varför?” förekommer naturligt. Att söka argumenten 

innebär således att tolka meningen av en text, ett uttalande eller en formulering. Ett 

argument kan därför presenteras rakt av eller utläsas från en beskrivning eller en längre 

förklaring (Renberg, 2007:31). En avsändare av ett budskap har tre övertygningsmedel för 

att påverka mottagarna genom sina argument. Dessa kallas för ethos, logos och pathos, eller 

samlat de tre appellerna. Dessa tre appeller har respektive specifik inverkan på en helhet 

eller en sammantagen övertygelseförmåga samtidigt som de hänger ihop och är beroende 

av varandra. Alla budskap, tankegångar och argument har en konkret avsändare som 

mottagarna måste förhålla sig till. De har också ett innehåll som påverkar mottagarna och 

deras ställningstagande genom värderingar och känslomässiga associationer (Renberg, 

2007:26).  

 

3.5. Operationalisering 

För att analysera förekomsten och användningen av de tre appellerna måste de först 

operationaliseras. Detta kommer att göras genom en variabelkategorisering utifrån den 

klassiska teorins undervariabler och Charteris-Blacks begrepp det rätta ändamålet, låta rätt 

och tänka rätt. Variabelkategoriseringen kommer att konkretisera vad som utgör ethos-, 

logos- och pathosargument i analysen och huruvida de är förekommande i det empiriska 

materialet. Förekomsten av dessa undervariabler indikerar en förekomst av retoriska 

övertygningsmedel samt hur utrikespolitiska beslutsfattare använder sig utav retorik för att 

föra sin politik och skapa opinion. 
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3.5.1 Variabelkategorisering av ethosargument 

Ethosargument som syftar till att skapa tillit för avsändaren och dess politik, kategoriseras 

utifrån den klassiska retorikens uppdelningar som även kan falla under Charteris-Blacks 

förklaring av de argument som visar på att avsändaren har det rätta ändamålet. 

 

Redan under antiken urskildes tre kategorier för att inge förtroende hos en publik. Dessa är 

dygden (arete), förnuftet (fronesis) och den goda viljan (eunoia). Avsändaren måste alltså 

bevisa att den har en god karaktär, ett sunt förnuft och är välvilligt inställd mot åhörarna 

(Lindqvist, 2016:177). Arete innebär att avsändaren måste förmedla att denne har goda 

moraliska egenskaper. Dygden i detta fall ter sig i uttryck av duglighet hos avsändaren. 

Egenskaper som mod, handlingskraft, problemlösning och ett rättvist förhållningssätt till 

sina medmänniskor betonades i den klassiska retoriken men lämnar samtidigt utrymme för 

en kontextanpassning. I dagens Sverige uppfattas medkänsla, barmhärtighet och 

jämställdhetsideal som starkare egenskaper för att övertyga en publik om god och 

tillförlitlig karaktär hos avsändaren (Lindqvist, 2016:177–9). Fronesis handlar om 

framställningen av avsändaren som förnuftig, kunnig och klok. Denna kategori handlar inte 

om att ha specifika kunskaper utan snarare om en förmåga att handla och tänka klokt. Detta 

kan uttryckas genom att formulera sig nyanserat och eftertänksamt samtidigt som 

avsändaren försiktigt målar upp en bild av att hen besitter särskilda specialistkunskaper som 

gör denne värd att lyssna på (Lindqvist, 2016:179–180). Eunoia handlar om den goda viljan 

och är väsentlig för att ingiva förtroende hos publiken. Avsändaren måste här ge intrycket 

att hen och publiken är på samma lag eller delar en sorts vänskap. 

 

Utifrån den hermeneutiska retoriken är det här intressant att undersöka hur ethos 

konstruerats i det empiriska materialet och kommer därför inte exakt preciseras här. I det 

empiriska materialet är det dessa tre kategorier som vittnar om att de utrikespolitiska 

beslutsfattarna använder sig utav ethosargument för att övertyga sin publik. 

 

3.5.2. Variabelkategorisering av logosargument 

De kategorier som används för att identifiera logosargument utgör grunden för de 

utrikespolitiska beslutsfattarna att tänka rätt. Dessa variabelkategorier syftar till att övertyga 

om en verklighetsbild med sakliga argument och utgår från den deliberativa genren av 

retorik. Det övergripande målet med deliberativa texter är att övertyga om att det förslag 

som avsändaren framför kommer leda till nytta eller lycka för åhörarna. Vad nytta och lycka 
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egentligen är varierar och är inte en del av analysen, utan det handlar snarare om 

argumentationen som leder åhörarna att tro på att ett förslag kommer leda till förbättring 

eller att det är det främsta alternativet (Lindqvist, 2016:161) och samtidigt acceptera den 

verklighetsbild som målas upp av avsändaren. Detta kan göras genom både egoistiska och 

altruistiska motiv. Egoistiska grunder för ett ställningstagande kan kräva att ett förslag är 

det mest moraliska och således ge åhörarna en känsla av att det är moraliskt försvarbart att 

vara egoistiska. Samtidigt kan altruistiska grunder för ett ställningstagande dölja mindre 

vackra motiv (Lindqvist, 2016:162). Att se både det ”goda” och det ”onda” i argumenten 

ger en ytterligare dimension till analysen men handlar i slutändan om att övertyga publiken 

om att ett ställningstagande är försvarbart och ”rätt”. 

 

För att identifiera logosargument i det empiriska materialet kommer analysen utgå ifrån 

huruvida ett argument syftar till egoistisk eller altruistisk nytta för åhörarna, så väl som om 

det är moraliskt eller ”ädelt” (Lindqvist, 2016:161–2).  

 

3.5.3. Variabelkategorisering av pathosargument 

För att identifiera pathosargument i det empiriska materialet kommer en kategorisering som 

leder till att avsändaren låter rätt att användas. Detta görs genom att anspela på publikens 

känslor och värderingar eller försätta dem i ett visst känsloläge. Variabelkategorierna för 

pathosargumenten utgår från de tre grundläggande känslotopikerna; essens, subjekt och 

stimuli som appliceras på de känslor och värderingar som avsändaren anspelar på. Det 

handlar således om att försöka förstå vilka känslor som en text kan väcka hos sin publik och 

för att göra det måste vi se till essensen av en känsla och vilka som kan känna den, alltså 

vilka som är känslans subjekt. Sedan måste handlingarna eller stimulit som syftar till att 

väcka dessa känslor att identifieras. 

 

För att väcka en känsla hos publiken måste avsändaren alltså ge en beskrivning av det 

stimuli som kan utlösa den, och förmedla ett intryck av att det som väcker känslan verkligen 

händer eller har hänt (Lindqvist, 2016:169–170). Bo Renberg menar på att det främst är 

fruktan och hopp som de politiska argumentationerna grundas i, men känslor som 

avundsjuka, medkänsla, sorg, vrede och indignation används också flitigt (2007:29). För att 

identifiera pathosargument i det empiriska materialet kommer analysen främst att utgå ifrån 

att identifiera beskrivningar av stimuli som anspelar på publikens känslor och värderingar. 
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3.6. Reflexivitet 

En argumentationsanalys kan kritiseras för att ha en allt för snäv uppfattning av hur 

avsändare faktiskt gör för att övertyga en publik och få sin vilja igenom. En 

argumentanalysstruktur koncentreras på argumentsmedlet logos och belyser endast en del 

av konsten att övertyga (Bergström & Boréus, 2012:131). För att kompensera för denna 

begränsning har argumentationsanalysen kombinerats med en retorisk analysram. Denna 

kombination gör att även ethos- och pathosargument kan analyseras och ger en starkare 

grund för att resonera om avsändarens avsikter och påverkan på en publik (Bergström & 

Boréus, 2012:136).  

 

Vidare finns viss problematik med tolkning av det empiriska materialet och det resultat 

studien producerar. Eftersom studien använder sig av hermeneutisk retorik måste jag som 

författare vara medveten om min egen förförståelse men även om den hermeneutiska 

cirkeln. Detta betyder att delar av en text kan behöva förstås genom textens helhet och vice 

versa. Resultatet av tolkningen kommer vara beroende av mig som uttolkare och min egen 

förförståelse. Det är således imperativt att jag som uttolkare är medveten om mitt inflytande 

och förhåller mig opartiskt till studiens empiriska material (Bergström & Boréus, 2012:30–

1). 

 

Retorikanalysen är inte helt uttömmande eftersom den har begränsningar till de tre 

appellerna och behandlar endast påverkansfaktorer som går att utläsa i det empiriska 

materialet. Påverkansfaktorer som karisma, utseende och omgivning utelämnas från denna 

analys. Det handlar således om att analysera hur skickligt de tre appellerna används i det 

empiriska materialet (Lindqvist, 2016:181–2). Vidare kommer det empiriska material som 

studien behandlar att påverkas av författarens val och kommer i sin tur att påverka de 

slutsatser som studien mynnar ut i (Esaiasson et al., 2017:225–6). Retoriken som förs i 

riksdagen kan se mycket annorlunda ut från retoriken som förs i media och kommer därför 

endast vara representativt för det politiska forumet.  

 

3.7. Insamling av empiriskt material 

Det material denna uppsats avser studera kommer att utgöras av offentligt tryck där 

diskursen kring militära interventioner anses vara förekommande. Insamlingen av data kan 

lätt bli allt för omfattande, vilket kräver att jag som författare till denna studie ställer upp 

rimliga avgränsningar, särskilt utifrån en kandidatuppsats begränsade utformning. Allt för 

snäva urval kan dock resultera i att relevant material sållas bort och exkluderas. Vid 



 

18 

 

exkludering löper risken att resultaten av analysen blir skeva eller att slutsatser dras av 

extremfall och blir missvisande eller rent utav felaktiga. För att undvika denna problematik 

kommer ett strategiskt urval att användas. Detta för att det minskar risken att endast det 

mest lättillgängliga materialet används i studien (Esaiasson et al., 2017:225–6). Med grund 

i ovanstående problematik kommer särskilt intresse ligga vid offentligt tryck föreliggande 

beslut om deltagande i militära interventioner. För att fånga den utrikespolitiska debatten 

rörande den militära interventionen i Libyen kommer studiens material bestå av regeringens 

proposition för ett svenskt deltagande, samt Sverigedemokraternas motion mot samma 

deltagande. Dessa dokument behandlades i Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 

(Betänkande 2010/11:UFöU3) och föregick en debatt i riksdagen som går att återfinnas i 

Riksdagens protokoll 2010/11:81. Riksdagens beslut om bifall till regeringens proposition 

och avslag till Sverigedemokraternas följdmotion går att återfinnas i Riksdagsskrivelse 

2010/11:207. Propositionen och motionen utgör grunden för debatten och beslutsprocessen 

och kommer därför utgöra analysens material. Alla dokument går att återfinnas i riksdagens 

databas. 
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4. Empiriskt material 

Det empiriska material som ligger till grund för analysen utgörs av offentligt tryck rörande 

den militära interventionen i Libyen 2011. De dokument som analyseras är regeringens 

proposition Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen (Prop. 

2010/11:111) samt Sverigedemokraternas motion 2010/11:U7 med anledning av prop. 

2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. Dessa 

dokument består av förslag till riksdagsbeslut samt reservationer inför samma förslag. I 

dessa dokument avser jag att studera de retoriska strategierna som används i de 

ställningstaganden som presenteras för huruvida Sverige ska delta i insatsen i Libyen, eller 

inte. Detta görs för att uppfylla studiens syfte att kartlägga argumenten för och emot ett 

svenskt deltagande i Libyen 2011, samt hur de utrikespolitiska beslutsfattarna använde sig 

utav övertygelsemedel för att påverka riksdagsbeslutet och opinionen i Sverige. 

 

Regeringens proposition om svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i 

Libyen innehåller ett förslag att riksdagen medger att en svensk styrka bestående av högst 

250 personer ställs till förfogande att delta i interventionen i Libyen. Detta förfogande avser 

sträcka sig i högst tre månader i syfte att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med FN:s 

säkerhetsråds resolution 1973 (Prop. 2010/11:111:3). Det svenska bidraget avses bestå av 

högst åtta stridsflygplan, ett transportflygplan samt stabsofficerare utplacerade vid relevanta 

staber. Den totala personalstyrkan förväntas uppgå till ca 130 personer (Prop. 

2010/11:111:7–8). Propositionen föreslår även att motionstiden förkortas till en dag med 

grund i ärendets brådskande karaktär (Prop. 2010/11:111:3). 

 

Sverigedemokraternas följdmotion föreslår att riksdagen ger avslag till regeringens 

proposition, samtidigt som de förmedlar att de inte är emot deltagande i militära 

interventioner i stort. Motionen presenterar flertalet argument för att regeringens förslag för 

svenskt deltagande i den militära insatsen i Libyen inte ser till situationens hela problematik 

och menar därför att Sverige inte bör delta i interventionen (Motion 2010/11: U7:1). 

Motionen framför ett förslag att de resurser som tilldelas svenskt militärt deltagande i 

insatsen istället bör läggas på humanitära insatser som utförs på plats, för att hjälpa de 

människor som flytt undan oroligheterna (Motion 2010/11: U7:2). 

 

Dessa dokument behandlades i Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vars utlåtande 

uppmanade riksdagen att bifalla regeringens proposition och avslå Sverigedemokraternas 

motion (Betänkande 2010/11:UFöU3:1). Efter debatt i kammaren beslutade riksdagen, i 
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enlighet med utskottets betänkande, att ge bifall till regeringens proposition och avslag till 

följdmotionen (Riksdagsskrivelse 2010/11:207). 

 

I en första genomläsning av det empiriska materialet förväntas de övergripande 

ställningstagandena att utläsas. En andra genomläsning möjliggör en närmare och djupare 

läsning för att identifiera de olika argumenten för ställningstagandena för eller emot ett 

svenskt deltagande. Sedan kommer dessa arguments relationella karaktär att bedömas för 

att slutligen mynna ut i de mest relevanta argumenten som presenteras i dokumenten. Det 

är dessa argument som utgör grunden för analysen av de retoriska övertygningsmedel som 

användes av beslutsfattarna.  
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5. Analys 

Regeringens proposition 2010/11:111 och Sverigedemokraternas motion 2010/11:U7 

behandlar huruvida Sverige bör delta i den internationella militära insatsen i Libyen, eller 

inte. Analysen av dokumentens retoriska dimensioner behandlar de två dokumenten separat 

för att sedan utmynna i en mer generell diskussion kring beslutsprocessen och den 

utrikespolitiska argumentationen. 

 

5.1. Proposition 2010/11:111 

Proposition 2010/11:111 om svenskt deltagande i internationella militära insatsen i Libyen 

tar ett tydligt ställningstagande för ett svenskt deltagande. Propositionens huvudtes blir 

således att Sverige bör tillhandahålla en väpnad styrka till den internationella militära 

insatsen i Libyen i syfte att upprätthålla en flygförbudszon.  

 

Propositionen målar upp en bild av situationen i Libyen, det internationella samarbetet och 

vad Sverige kan bidra med i insatsen. Det är således en deliberativ text som syftar till att 

övertyga publiken om att ta ställning för ett svenskt deltagande i den internationella militära 

insatsen i Libyen. Det är en text som uppmanar till ett framtida handlande av Sverige och 

argumenterar följaktligen för att få sin vilja igenom och påverka sin publik.  

 

Utrikespolitik vänder sig vanligen till andra stater men har i beslutsprocessen utrymme för 

att föra retorik gentemot den egna befolkningen. Propositionen karaktäriseras därför både 

av ett försök att övertyga Sverige och det svenska folket om att deras politik är den mest 

önskvärda och tillförlitliga, samt att visa andra stater och det internationella samfundet att 

Sverige är villiga att samarbeta för en fredligare och säkrare värld. Det är också ett bevis 

för den rådande säkerhetspolitiska linjen att söka säkerhet genom kollektivt samarbete.  

 

5.1.1. Ethosargument 

Att identifiera ethosargument i regeringens proposition handlar om att tolka textens 

indirekta framställningar både av Sverige som aktör i ett internationellt forum så väl som 

regeringpolitikens tillförlitlighet. I dokumentet talar regeringen inte direkt om sig själva och 

sina erfarenheter, utan det framkommer snarare av textens mening vilket kräver tolkning. 

 

[…] Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bidragit med expertis till EU:s 

behovsbedömning […] Genom Sida har Sverige avsatt totalt 50 miljoner kronor i humanitärt 

stöd till Libyen […] Tunisiska myndigheter, UNHCR och IOM har begärt internationell hjälp 
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med att evakuera flyktingar och migranter från olika transitcentra i regionen. MSB och 

Försvarsmakten har bistått med såväl civil som militär transportkapacitet i detta syfte. MSB 

har tillsammans med andra länder upprättat ett tillfälligt kontor för flera FN-organisationer i 

Tunisien.  Dessutom bidrar Sverige till de löpande budgetarna för FN:s katastroffond (CERF) 

samt OCHA, UNHCR, WFP, WHO, FAO, UNICEF, UNFPA och IOM, organisationer som 

också är verksamma i och utanför Libyen.  

(Proposition 2010/11:111:6–7) 

 

Propositionen lyfter både internationellt och svenskt engagemang för Libyen och 

presenterar de humanitära insatser som gjorts under tidiga 2011. De visar på Sveriges 

bidrag, erfarenheter och specialkunskap i dessa insatser och argumenterar därför för att 

Sverige redan är en deltagande part i humanitära insatser i Libyen. De trycker därför på att 

Sverige har kunskap om situationen vilket grundar deras argumentation till ett utökat 

deltagande även i upprätthållandet av en flygförbudszon. Regeringen framställer sig själva 

som kunniga och kan således uppfattas använda sig utav fronesisstrategier för att framhäva 

sig själva och sin politik som förtroendefulla. De visar även på egenskaper som 

handlingskraft, ett rättvist förhållningssätt till medmänniskor och medlidande för utsatta, 

som tillhör variabelkategorin arete. Detta argument målar alltså upp en bild av Sverige som 

en värdig deltagare i insatsen och en moralisk och ansvarig stat i världen. Sveriges 

erfarenheter i landet sedan tidigare visar dels på vår involvering men även på att Sverige är 

tillförlitlig som deltagande part i den militära interventioner. Sammantaget talar detta för att 

tillförlitligheten stärks för regeringens förslag och dess ändamål, samt att det bör 

kategoriseras som ett ethosargument. 

 

5.1.2. Logosargument 

Logosargumenten är tydligast och lättast att identifiera i offentligt tryck. Regeringens 

proposition lyfter flera argument som kan ses som logosargument. Logosargumenten syftar 

till att tänka rätt och kräver att de grundas i logik och en verklighetsbild som accepteras av 

publiken. 

 

I resolutionen slog säkerhetsrådet fast att situationen i Libyen utgjorde ett hot mot 

internationell fred och säkerhet […] förstärktes vapenembargot enligt resolution 1970. Alla 

medlemsstater uppmanades att bistå när det gäller att genomföra dessa åtgärder […] Nato 

beslutade den 27 mars att ta över hela ansvaret […] Därefter har Nato vänt sig till Sverige 

med en förfrågan om ett svenskt bidrag [---] Den 19 mars började Frankrike, Storbritannien 

och USA med stöd av FN-mandatet att slå ut militära mål i Libyen i syfte att skydda civila. 
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Kort därefter anslöt sig Belgien, Danmark, Förenade arabemiraten, Italien, Kanada, Marocko, 

Nederländerna, Norge, Spanien, Turkiet och Qatar till insatsen [---] Flygkomponenten i 

bidraget står för närvarande i beredskap att sättas in på EU:s begäran som stöd för den 

nordiska stridsgruppen.  

(Proposition 2010/11:111:4–5,7) 

 

Regeringen presenterar här ett argument för ett bevarande av internationell fred och 

säkerhet. Det internationella samarbetet som är grundat i ett FN-mandat har specifikt 

efterfrågat ett svenskt deltagande vilket vittnar om att Sverige innehar vissa 

specialkunskaper som är eftertraktade. Detta betyder att det finns ethosdimensioner i 

argumentet men kategoriseras som ett logosargument eftersom det främst söker övertyga 

om att ett bevarande av internationell fred och säkerhet, i form av internationellt samarbete, 

bidrar med nytta för alla, inte minst för Sverige. Detta argument vittnar både om egoistiska 

motiv så väl som altruistiska. Ett starkt internationellt samarbete och internationell fred och 

säkerhet gynnar hela världen och har således ett högre syfte än att utföra en handling för att 

själva få ut något utav det. Denna nytta kommer dock samtidigt att innebära att Sverige 

kommer få ta del av fred och säkerhet och har därför även egoistiska dimensioner. Eftersom 

argumentationen försöker övertala publiken om att ett handlande kommer innebära nytta 

kan det därför ses som ett logosargument. 

 

5.1.3. Pathosargument 

Att identifiera argument som anspelar på publikens känslor eller värderingar är inte lika 

tydliga som logosargumenten. Argumenten som förs av regeringen kräver att mottagaren 

har en uppfattning om vilka värderingar som karaktäriserar Sverige och vilka argument som 

resonerar med publikens känslomässiga anknytning till ämnet. Det kräver också att 

avsändaren formulerar sina argument på ett sådant sätt att det låter rätt. 

 

De folkliga protesterna mot regimerna i Tunisien och Egypten vid årsskiftet inspirerade även 

det libyska folket att i februari i år protestera mot korruption och ofrihet samt kräva demokrati 

och Gaddafis avgång […] Ett övergångsråd, National Transitional Council, bildades av 

företrädare för oppositionen och fick stöd av avhoppade ministrar och klanföreträdare […] 

Regimen hotade med skoningslös vedergällning. Ett stort antal människor uppges ha dött till 

följd av regimens våld mot civila bland annat med hjälp av utländska inhyrda legosoldater, 

stridsvagnar, attackflyg och helikoptrar [---] Situationen i Libyen är mycket oroande framför 

allt när det gäller regimens hänsynslösa angrepp på civila samt bristen på respekt för 

mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.   
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(Proposition 2010/11:111:5–6) 

 

Regeringen målar upp en bild av situationen i Libyen som vid första anblick uppfattas som 

ren fakta och skulle därför kunna ses som ett logosargument där en dold jämförelse görs 

mellan situationen i Libyen och ett idealsamhälle. Denna vaga och dolda jämförelse gör att 

svenska väljare fyller tomheten med sin egen erfarenhet av det svenska samhället och 

svenska värderingar. Beskrivningen av situationen i Libyen har dock ett starkare retoriskt 

syfte, nämligen att väcka känslor av sympati och medlidande för den libyska 

civilbefolkningen. Att regeringen lyfter aspekter av korruption, ”ofrihet” och en strävan att 

demokratisera landet resonerar med det svenska folkets värderingar. Argumentet att skydda 

den libyska civilbefolkningen, upprätthålla internationell rätt och respekt för mänskliga 

rättigheter kan således kategoriseras som ett stimuli, ett försök att väcka specifika känslor 

hos den svenska publiken för att förmå dem att ta ställning för regeringens förslagna politik, 

och är således ett pathosargument. 

 

5.2. Motion 2010/11:U7 

Sverigedemokraternas motion mot ett svenskt deltagande i den militära insatsen i Libyen är 

en deliberativ text som syftar till att uppmana och övertyga publiken att ta ställning i frågan 

men har även vissa egenskaper som tillhör den demonstrativa retorikgenren. Detta är särskilt 

tydligt i den kritik som riktas till regeringens proposition, där de anklagar regeringen för att 

blunda för viss problematik rörande situationen i Libyen och den pågående insatsen. 

Motionens huvudtes är således att Sverige inte ska delta i den internationella militära 

insatsen i Libyen. 

 

Motionen vänder sig mer till svenska folket än till andra stater eftersom de profilerar sig i 

frågan. Goldmanns kategorisering av utrikespolitiska frågor visar att partipolitisk 

profilering är möjlig i frågor som inte direkt rör den egna statens överlevnad. Att profilera 

sig i en fråga rörande en militär intervention i ett land med betydande geografiskt avstånd, 

skulle följaktligen inte innebära att ett parti riskerar att förlora röster för att de gått emot 

konsensusnormen. Trots att analysen fokuserar på den avsedda publiken som det svenska 

folket, finns här också en avsikt att värna om Sveriges plats på den internationella arenan. 

Sverige har under en längre tid agerat moralisk röst på internationella arenan och har således 

vissa förväntningar på sig. Att allt för hastigt delta i interventioner utan att överväga alla 

aspekter kan skada Sveriges position och profil. Sverigedemokraterna gör ett 
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ställningstagande om att värna om denna bild av Sverige och lyfter vissa aspekter som 

problematiserar propositionens verklighetsbild. 

 

5.2.1. Ethosargument 

De ethosargumentet som identifierats i Sverigedemokraternas motion anspelar på en 

omsorg för den svenska befolkningen och de personer som i ett eventuellt deltagande i den 

militära interventionen i Libyen skulle utsättas för risker, samt att insatsen inte kommer nå 

det ändamål som det syftar till. Detta argument målar därför upp Sverigedemokraterna som 

det enda rimliga alternativet och syftar till att skapa opinion. Eftersom denna framställning 

indirekt kritiserar regeringens förslagna politik skulle den kunna anklagas för att snudda vid 

populism, vilket Bjereld varnat för med deklarerad utrikespolitiskt beslutsfattande. Att föra 

en sådan argumentation kan vara en direkt effekt av en profilering i syfte att påverka den 

svenska opinionen. 

 

Sverigedemokraternas inställning är att Sverige, under rådande omständigheter, inte bör delta 

i militära operationer i Libyen och att resurser i stället bör läggas på humanitära insatser, på 

plats, för att hjälpa de omkring 300 000 som flytt Libyen sedan oroligheterna inleddes. 

(Motion 2010/11:U7:2) 

 

Detta argument byggs upp av ett antal logosargument (se kapitel 5.2.2.) som syftar till att 

situationen i Libyen är ett inbördeskrig och att ett svenskt deltagande i den internationella 

militära interventionen skulle innebära ett ställningstagande i kriget. Det lyfter även en 

problematik kring insatsens omfattning nu och i framtiden. Att formulera ett argument på 

detta vis skapar en föreställning att Sverigedemokraterna som avsändare innehar goda och 

moraliska egenskaper och är således ett ethosargument. De visar på att de kan tänka klokt 

och att deras föreslagna politiska riktning skapar en föreställning att de värnar både om de 

svenska trupper som eventuellt skulle delta i ett krig och offren för situationen i Libyen så 

väl som den svenska säkerhetspolitiska linjen och långvariga freden. Sverigedemokraterna 

använder sig här av ethosargumentets eunoiabegrepp eftersom de antyder på en välvilja till 

de svenskar som skulle utsättas för risk och eventuell aktiv strid i en potentiell eskalering 

av konflikt och en utökning av den militära insatsen. De framställer sig själva som det enda 

partiet som först och främst värnar om Sverige och det svenska folket och gör således en 

stark markering gentemot regeringens förslagna politik. Detta gör att de uppfattas ”vara på 

samma lag” som sin väljarkår och nya potentiella väljare. 
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Vi betvivlar inte att det finns ett rättmätigt missnöje med Gaddafidiktaturen bland dem som 

deltar i upproret, men olyckligtvis finns det inte särskilt mycket som talar för att rebellsidan 

kan komma att bli basen för en friare och mer demokratisk utveckling i Libyen. Det finns, 

beklagligt nog, ingen trovärdig demokratirörelse som är redo att ta över från Gaddafi. Libyen 

är ett klansamhälle, och vad rebellerna verkligen vill se för utveckling, annat än att få bort 

Gaddafi, är det ingen som vet. 

(Motion 2010/11:U7:2) 

 

I detta stycke kan ett argument att det i dagsläget inte finns någon indikation att den militära 

insatsen och ett stöd för oppositionen skulle leda till en mer demokratisk utveckling i Libyen 

identifieras. Detta argument tar stöd från logosargumentet att oppositionen utgör en del av 

de grupper som svenska trupper motarbetar i andra delar av världen, och är lika hänsynslösa 

som Gaddafiregimen. Sverigedemokraterna avfärdar inte civilbefolkningens strävan efter 

ett friare och mer demokratiskt samhälle men ser det inte som ett direkt ändamål av den 

militära insatsen. Formuleringen av detta argument visar på eftertänksamhet, 

konsekvenstänk och sympati samtidigt som det målar upp en vag bild av att 

Sverigedemokraterna har viss specialistkunskap som gör att de kan vara pragmatiska och 

tillförlitliga i frågan. Utifrån variabelkategorierna utgör denna formulering en användning 

av ethosbegreppets fronesis. 

 

5.2.2. Logosargument 

De logosargument som Sverigedemokraterna presenterar karaktäriseras av att de 

argumenterar för sin politik på ett logiskt sätt, att de tänker rätt. Argumenten centrerar kring 

problematik rörande konfliktens utformning, insatsens syfte och omfattning samt 

konfliktaktörernas egenskaper. 

 

Det som pågår i Libyen kan i dag rimligen inte kallas för något annat än ett inbördeskrig. Om 

Sverige sänder trupp så innebär det alltså i realiteten att vi deltar som stridande part på ena 

sidan i detta inbördeskrig. Detta betyder att vi måste ta ett ansvar för de konsekvenser som 

denna militära intervention kan få som helhet, oavsett om just de plan vi skickar avfyrar ett 

enda skott eller ej.  

(Motion 2010/11:U7:1) 

 

Sverigedemokraterna presenterar här ett argument som syftar på att det är ansvarslöst av 

Sverige att delta i insatsen i Libyen eftersom det skulle innebära ett slut på Sveriges 

långvariga fred och neutralitet, oavsett om svenska trupper deltar i aktiv strid eller ej. De 
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presenterar en verklighetsbild av situationen i Libyen som skiljer sig från regeringens 

proposition, och drar mer extrema och negativa slutsatser för vad det skulle innebära för 

Sverige. Denna argumentation följs upp av en beskrivning av vad en eventuell eskalering 

av konflikten och ett utökande av insatsen skulle kunna innebära. 

 

Även om den svenska regeringen nu uppger att syftet med det svenska deltagandet endast är 

att upprätthålla flygförbudszonen […] finns det en risk för att våra trupper på lite sikt kan dras 

in i en mer omfattande insats […] Vissa av de svenska regeringspartierna har rent av uttalat 

att deras intention från början var att svenska förband skulle delta i markanfall. Som 

jämförelse kan nämnas att också vår mångåriga insats i Afghanistan från början var avgränsad 

till 45 man med spaningsuppdrag men senare kom att svälla ut till sin nuvarande omfattning. 

Precis som noteras i propositionen finns det en risk för att konflikten i Libyen blir långvarig, 

vilket gör att det är synnerligen svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av det svenska 

deltagandet. Risken för s.k. mission creep, det vill säga att en initialt begränsad insats 

successivt blir alltmer omfattande, måste anses som påtaglig. 

(Motion 2010/11:U7:2) 

 

I detta stycke argumenterar Sverigedemokraterna för att interventionen i Libyen riskerar att 

utökas och att vissa regeringspartier inte varit transparenta med denna information, eftersom 

de inte inkluderat det i sin proposition. Argumentet varnar för att regeringens förslag att 

delta i den internationella militära insatsen i Libyen på sikt kommer innebära mer onytta än 

nytta för Sverige och det svenska folket och kritiserar även här den politiska eliten, för att 

på så sätt påverka opinionen. De ger ett intryck av att det inte är omoraliskt eller oetiskt att 

ta ställning mot ett svenskt deltagande eftersom regeringens politik riskerar att återupprepa 

tidigare kostsamma och riskfyllda ”misstag” som tidigare insats i Afghanistan framställs 

som. 

 

Ett av de största problemen med insatsen är att det är oklart vem och vad det egentligen är 

som vi skyddar. Vems intressen stöder vi med vår insats? Det finns starka indikationer på att 

rebellsidan inte nödvändigtvis utgör ett bättre alternativ för Libyens utveckling än vad 

Gaddafi gör […] Dessutom har befälhavare på rebellsidan medgivit hur de eller deras mannar 

tidigare har slagits mot amerikanerna i Afghanistan och Irak – de utgör med andra ord 

representanter för samma grupper som våra soldater i Afghanistan bekämpar varje dag.  

(Motion 2010/11:U7:1-2) 

 

Sverigedemokraterna lyfter här ytterligare en problematik med ställningstagandet i insatsen 

i Libyen. De pekar på information om rebellgrupperna som utgör oppositionen som avses 
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stödjas. Denna information visar på att vissa befälhavare och soldater i den libyska 

oppositionen har deltagit i stridigheter i Afghanistan och Irak och utgör således delar av de 

grupper som svenska trupper dagligen motarbetar i andra insatser. De likställer även 

oppositionen med Gaddafiregimen vilket försvårar ett ställningstagande mellan de två 

konfliktaktörerna. Detta argument målar upp en annorlunda verklighet än vad regeringens 

proposition gör och söker övertyga publiken om att det är hyckleri att stöda oppositionen i 

Libyen, samt att det inte finns någon nytta i att delta i insatsen, varken för Sverige eller 

Libyen. 

 

5.2.3. Pathosargument 

Det finns flertalet argument som har dimensioner av att anspela på publikens känslor och 

värderingar. Dessvärre överskuggas dessa utav de två andra övertygningsmedlens strategier 

och faller således under de kategorierna istället. Sverigedemokraternas profilering och kritik 

mot regeringens proposition fungerar som en markör till väljarna och kan ge dem 

uppfattningen om att de regeringspartier som stödjer ett svenskt deltagande i insatsen i 

Libyen medvetet valt att undanhålla viktig information från dem i sin strävan efter att 

övertyga dem. Kritiken de riktar mot regeringens proposition skulle kunna agera som stimuli 

för att väcka känslor som indignation eller besvikelse gentemot de andra regeringspartierna, 

men handlar i första hand om att sakligt argumentera för en annorlunda verklighetsbild eller 

att framhäva sin egen karaktär som klok, eftertänksam och tillförlitlig. 

 

5.3. Analys och diskussion av retorik i utrikespolitiskt beslutsfattande 

I debatten kan en kamp mellan två verklighetsbilder uppfattas. Sverigedemokraterna som 

inte nödvändigtvis är avvisande ett svenskt deltagande i militära interventioner i 

konfliktdrabbade områden, kritiserade regeringens proposition och dess beskrivning av 

situationen i Libyen och ansåg att den inte skulle bifallas av riksdagen. Båda sidor i debatten 

använder sig av olika medel för att argumentera för sin sak. Sverigedemokraternas retorik 

grundas i den svenska säkerhetspolitiska linjen om neutralitet i krig, medan regeringen 

främst tar stöd från svenska värderingar om att skydda freden i världen och främja 

demokratisk utveckling, genom internationella samarbeten.  

 

Regeringens proposition var relativt välbalanserad när de kommer till de tre retoriska 

appellerna. Till skillnad från Sverigedemokraternas motion, använde regeringen sig utav 

pathosargument för att övertyga om att ett svenskt deltagande i militära interventionen i 

Libyen var rätt. Pathosargument anses vara det starkaste övertygningsmedlet eftersom 
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människor tenderar att först ta ställning utifrån sina känslomässiga övertygelser och 

värderingar för att sedan rättfärdiga dem med förnuft och logik. Att propositionen tillhör 

den deliberativa retorikgenren gör att pathosargumentet är en användbar retorisk strategi. 

Att regeringen redan är en legitim aktör för att framföra förslag till riksdagen gör att 

ethosargument, som syftar till att övertyga en publik om en god karaktär, en tillit eller 

välvilja, inte förefaller lika väsentliga. Trots detta presenterar regeringen ett ethosargument 

som syftar till dess erfarenheter och tidigare kunskap om situationen i Libyen. 

Ethosargumenten ligger således till grund för resterande argumentationsstrategi. 

Regeringen vill visa på att de är tillförlitliga i denna fråga för att sedan argumentera för sin 

huvudtes genom att bevisa med sakliga argument att dess verklighetsbild är trovärdig och 

att den resonerar med svenska folkets känslor och värderingar. 

 

Sverigedemokraternas motion framställer ett antal logosargument som främst söker 

övertyga att ett svenskt deltagande i den militära insatsen i Libyen kommer leda till onytta 

snarare än nytta för den svenska befolkningen. Dessa argument följs upp av ethosargument 

som innehar starka övertygande kvalitéer och får dem att framstå som tillförlitliga. 

Motionen karaktäriseras av den deliberativa genrens framställningsmönster som syftar till 

ett ställningstagande för ett framtida handlande, men har även demonstrativa egenskaper 

som talar om hur någon eller något är. Denna demonstrativa retorikgenre kräver inte lika 

starka övertygningsmedel och skulle kunna utgöra en förklaring till varför 

Sverigedemokraterna inte presenterat några pathosargument. 

 

De argument som presenteras i Sverigedemokraternas motion leder till en framställning av 

partiet och dess politik som det rimliga valet, kanske till och med det enda valet. De 

använder således profileringen i frågan för att visa för väljarna att de är ett parti som för 

tillförlitlig politik. Eftersom de inte var principiellt avvisande ett deltagande i militära 

interventioner i stort går det att dra slutsatsen att de i detta fall främst var intresserade av att 

markera sin närvaro och ideologiska grund för sin väljarkår och nya potentiella väljare. 

Sverigedemokraternas profilering handlar därför om att utmärka sig på den utrikespolitiska 

arenan utan att helt förkasta svenskt deltagande i militära interventioner. 
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6. Avslutning 

Studiens syfte har varit att studera regeringens proposition 2010/11:111 om svenskt 

deltagande i internationella militära insatsen i Libyen och Sverigedemokraternas motion 

2010/11:U7 med anledning av prop. 2010/11:111 om svenskt deltagande i den 

internationella militära insatsen i Libyen, för att beskriva de retoriska strategier som 

används inom utrikespolitiskt beslutsfattande för att övertyga publiken om att ett visst 

politiskt handlande är tillförlitligt eller ”rätt”. Att belysa dessa argumentationsmedel visar 

på hur utrikespolitiska beslutsfattare använder internationalistiska frågor för att påverka sin 

publik, i detta fall handlar det främst om relationen mellan beslutsfattarna och de svenska 

väljarna. 

 

Analysen av den utrikespolitiska argumentationen kring ett svenskt deltagande i militära 

interventionen i Libyen, visar att båda sidor använder sig av de retoriska appellerna för att 

försöka påverka utfallet i debatten och den utrikespolitiska opinionen i Sverige. Debatten 

handlade främst om vilken sida som presenterade den mest övertygande verklighetsbilden 

av situationen i Libyen och mest vikt lades därför vid logosargumenten. Att regeringens 

proposition använde sig utav pathosargument, som syftar till att resonera med eller väcka 

åhörarnas känslor och värderingar, i större utsträckning än vad Sverigedemokraternas 

motion gjorde, var ett överraskande resultat. Sverigedemokraterna borde rimligtvis använda 

sig av det som anses vara det starkaste övertygningsmedlet, eftersom de som ensamt parti 

valde att avvika från konsensusnormen inom utrikespolitiken. Istället byggde 

Sverigedemokraterna upp sina argument genom sakliga bevis som syftade till att övertyga 

publiken om den onytta ett eventuellt beslut om svenskt deltagande i militära interventionen 

i Libyen skulle innebära. Deras argumentation kulminerade i ethosargument där de försökte 

övertyga om sin egen goda karaktär och tillförlitlighet, vilket ger intrycket att de lade stor 

vikt vid att framhäva sig själva genom att profilera sig i just denna fråga. 

 

Att använda retorik i utrikespolitiska frågor för att påverka inhemsk opinion kan ses som ett 

relativt nytt fenomen i Sverige. Trots folkets bristande engagemang för utrikespolitik kan 

partier använda utrikespolitisk profilering för att utmärka sig för väljarna. Den retoriska 

strukturen inriktar sig då på att framhäva partiets goda egenskaper och tillförlitliga natur, 

snarare än att resonera med åhörarnas känslor och värderingar. Detta kan göras genom att 

argumentera utifrån retorikens demonstrativa strategier, där partiet framhäver sig själva 

genom att kritisera sina motståndare, vilket vi kan se i Sverigedemokraternas motion. 
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Sammanflätningen av utrikes- och inrikespolitik har öppnat upp för partipolitisk kritik inom 

de utrikespolitiska beslutsprocesserna. Denna studie visar på en användning av profilerande 

politik i syfte att påverka opinion inom Sverige. Eftersom svenska partier ofta uppfattas 

trängas i mitten av höger-vänsterskalan är en ökning av en profilering inom utrikespolitiken 

sannolik. Det blir således ett verktyg för partierna att utmärka sig själva och, i likhet med 

Sveridemokraternas argumentationsstruktur som analyserats i denna studie, framhäva sin 

egen tillförlitlighet. 

 

Effekter av retorik inryms inte i en retorikanalys men går att tyda dels av riksdagens beslut 

att bifalla regeringens proposition och avslå Sverigedemokraternas motion 

(Riksdagsskrivelse 2010/11:207), och dels genom opinionsundersökningar som 

Transatlantic trends, där 68 % av de svenska deltagarna ansåg att det var rätt att intervenera 

i Libyen (Stelzenmülle och Raisher, 2013:36). De retoriska argumenten som framställdes i 

regeringens proposition kan därför antas vara nog övertygande för att påverka beslutet, 

publiken och opinionen i Sverige. Huruvida Sverigedemokraternas profilering i frågan fick 

en direkt effekt i opinionsundersökningar går inte att utläsa i denna analys, utan kräver en 

studie i sig, men syftet för denna markering kan förklaras genom att de försöker framställa 

sig själva som det mer trovärdiga och tillförlitliga partiet för det svenska folket. 
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