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Abstract  

 

 

This paper discusses the relationship between rhetoric and hermeneutics. It is a study 

conducted through a generative method where two different rhetoric students have 

analyzed three rhetorical objects and afterwards have compared their results and then 

interpreted the differences and similarities. The purpose is to find what makes an 

interpretation legitimate and plausible and what binds rhetoric and hermeneutics 

together through meta analysis. The study shows that doxa is a fundamental element 

that connects rhetoric to hermeneutics and that it is more relevant to discuss 

intersubjectivity than legitimacy, which is harder to define and achieve. An important 

result is also that the dialogue in the interpretation process has been found to be a 

catalyst for new research findings and of increased knowledge.   
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1. Introduktion 

En av de viktigaste kunskaperna och färdigheterna som vi tar med oss från vår 

treåriga utbildning i retorik samt kommunikativt ledarskap är förmågan att kritiskt 

analysera samt tolka olika slags retoriska objekt, d.v.s. text, tal och visuella budskap. 

Detta moment, analys såväl som tolkning, har också samtidigt varit ett av de mest 

tankeväckande eftersom frågan om tolkningars legitimitet dök upp gång på gång: 

”Hur kan jag göra gällande att just min tolkning är relevant, hållbar samt rimlig?”. 

Samtidigt är analys såväl som tolkning handlingar som vi utför dagligen mer eller 

mindre omedvetet och som har stor betydelse exempelvis när det gäller att bedöma 

företeelser i yrkeslivet. Som exempel kan nämnas arbete med hemsidor, framställande 

av reklammaterial, olika slags opinionsbildning eller andra uppgifter inom 

kommunikativa yrken som kräver analysförmåga. 

Denna uppsats består av två delar där vill vi fördjupa oss i samt att undersöka 

tolkningens kraft och påverkan i retoriska analyser samt att förstå så väl som 

argumentera för tolkningsskillnader i relation till våra individuella utgångspunkter. 

Som analysobjekt valde vi dels hemsidan Loka.nu då vi båda fann deras retoriska 

utmaning intressant. Dels valde vi två olika debattartiklar där våra individuella 

intressesfärer går isär, utifrån tanken att då också upplevelserna av åsikterna som där 

uttrycks kan komma att tolkas olika.  

 Vi har som mål att med vår studie undersöka relationen mellan hermeneutik 

och retorik. Hermeneutik är i korta ordalag tolkning där vi i varje situation gör vår 

egen individuella tolkning av vad som sker. Retorik är på många sätt en subjektiv 

vetenskap där personliga värderingar spelar in i bedömningen av retoriska objekt och 

om två individer granskar samma objekt kan vi förutsätta att det kommer att 

förekomma skillnader i deras tolkningar. Dock bör den retoriska teorin kunna ge 

verktyg för att skapa en hållbar tolkning som ligger på en högre nivå än den 

individuella tolkningen.  

De flesta av oss har sett bilden på en hare som, om 

man vänder på bilden, förvandlas till en anka när vi ser 

illustrationen ur en annan synvinkel. Nu står vi inför att 

upptäcka hur mycket våra olika förförståelser kring 

retoriska objekt påverkar tolkningen av de valda hararna 
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och ankorna (det vill säga våra retoriska objekt). Genom att jämföra med någon 

annans synsätt kan vi kanske öppna ögonen för andra tolkningar. Det handlar med 

andra ord om att ifrågasätta och kanske även att riskera sitt synsätt såväl som sin 

världsbild.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt arbete är tudelat och består av två olika tolkningsnivåer. Den första, som vi 

kallar för primärtolkning, gäller analys av tre olika retoriska objekt som vi genomför 

oberoende av varandra. Syftet med dessa studier är att se vilka retoriska strategier och 

element som kan utläsas i de olika objekten av oss som analytiker för att sedan 

jämföras. Detta lägger grunden för vårt fortsatta arbete i studien.  

 Den andra tolkningsnivå, som vi kallar för sekundärtolkning, utgör 

tyngdpunkten i vårt arbete. Syftet med vår sekundärtolkning är att diskutera hur 

tolkning påverkar retoriska analyser ur två individers perspektiv, samt att som ovan 

nämnt undersöka relationen mellan hermeneutik och retorik.  

 Vi kommer i sekundärtolkningen att arbeta efter frågeställningarna:  

 Vad kopplar samman hermeneutik och retorik? 

 Vad gör en tolkning intersubjektivt rimlig? 

 Vad innebär legitimitet för tolkning av våra retoriska objekt?  

För oss är det inte intressant att enbart påvisa skillnader i de tolkningar som vi 

kommer att presentera utan vi vill försöka förstå kopplingen mellan retorik och 

hermeneutik för att få en ökad förståelse för vår egen tolkning. Vår ambition är att 

med retoriken som grund kunna gå djupare in i tolkningsprocessen varpå detta nås 

genom observationer som presenteras i föreliggande uppsats.  

1.2 Disposition 

Efter vårt inledande kapitel beskriver kapitel 2 de teoretiska utgångspunkterna samt 

en beskrivning av tidigare forskning samt bakomliggande teorier. I detta kapitel 

presenteras hermeneutiken samt retoriken kortfattat för att sedan beskrivas mer 

ingående i de egna kapitlen som följer. Vi beskriver hermeneutikens roll knuten till 

retorisk forskning och sedan också begreppet doxa som har stor betydelse inom 

retorik, framför allt för vårt syfte kopplat till tolkning. Kapitel 3 som är vårt 

metodkapitel har fått förhållandevis stort utrymme och beskriver våra ansatser för att 

nå analysresultaten som sedan presenteras i kapitel 4. Där läggs först de primära 
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analyserna av de retoriska objekten fram, vilka kommer att agera material för de 

metatolkande analyserna som genomförs därefter, enligt vår tvådelade metod som 

beskrivs i metodkapitlet. Avslutningsvis presenteras i kapitel 5 ett diskussionskapitel 

samt en sammanställning av forskningsresultaten och eventuella forskningsproblem 

som har uppdagats under arbetets gång. Vi är medvetna om att de konkreta 

tolkningsansatserna gör att våra analysavsnitt blir mycket omfattande men för att göra 

en framställning av våra resultat har det varit nödvändigt att viga stor plats åt 

tolkningen. Sist presenteras ett kort avslutande kapitel och en sammanfattning.  

2. Teori  

Under den retoriska utbildningen vi har genomgått har vi återkommande diskuterat 

objektivitet eller subjektivitet men förmågan att vara objektiv är något vi ställer oss 

frågande till då för mycket spelar in i tolkningsprocessen kring ett retoriskt material. 

Den teoretiska grunden som vi har valt i föreliggande uppsats tar sin utgångspunkt i 

förhållandevis outforskad terräng. Den bakgrund vi arbetar utefter behandlar både 

kritisk retorikanalys samt hermeneutisk forskning för att förstå kopplingen 

däremellan. Se mer om detta i metodkapitlet. Först och främst har vi utgått från 

retorikens grunder och dess begreppsapparat.  

 Retoriken är ett ämne som har varit aktuellt sedan antiken varpå det finns 

många omdiskuterade definitioner av ämnet, såsom talekonst, konsten att övertyga, ett 

sätt att uttrycka sig vackert i tal så väl som skrift och även sättet att överväga. Alla har 

kanske inte alltid varit överens om den exakta definitionen av retorik, vilket har 

märkts i de stora mängder litteratur som har avhandlats i vår utbildning. Dock är en 

definition, som säkerligen är den mest vedertagna, Aristoteles definition ”konsten att i 

allt finna det som är ägnat att övertyga”
1
 och hans verk Retorik har lagt grunden till 

ämnets teori.
2
 Black skriver till och med i förordet till sitt verk Rhetorical criticism att 

Welldon skrivit om Retorik att det är ”a solitary instance /…/ which not only begins a 

science but completes it.”
3
 Dock har forskningen kring retorik inte ansetts av alla att 

vara komplett och i relation till hermeneutiken har man funnit anledningar att arbeta 

vidare med retorisk tolkning. Som Mral konstaterar är retoriken inte enbart deskriptiv 

                                                 
1
 Aristoteles, 384-322 f. Kr. (1991), The art of rhetoric, London: Penguin. s 74 

2
 Hellspong, Lennart (2004), Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik (2:a upplagan), Lund: 

Studentlitteratur. s 24  
3
 Black, Edwin (1978), Rhetorical criticism – A study in method, (2:a upplagan), Wisconsin: The 

University of Wisconsin Press. s xvii 
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eller empirisk utan tolkande och i viss mån värderande. Att försöka förstå ett budskap 

är att tolka det varpå detta görs med hjälp av begrepp, jämförelser samt definitioner. 

Som Mral beskriver syftar den allmänna analysen till en förståelse av de persuasiva 

sammanhangen utan att nödvändigtvis bottna i en skeptisk hållning. Kritisk analys 

däremot bygger på en ifrågasättande distans som ställer oppositionella frågor till 

objektet.
4
  

 För Aristoteles innebär retorik behandlingen av det som kan tänkas vara på ett 

annat sätt var på kan betraktas ur flera infallsvinklar och därmed kan talare 

kommunicera mer strategiskt i varje given situation.
5
 Genom motriktade argument i 

varje diskussion, så kallad dissoi logoi, kom sofisterna i antika Grekland fram till att 

vi sällan har en entydig inställning till en fråga samt att vårt vardagstänkande ofta är 

ambivalent och kluvet. Varje ståndpunkt kan leda till en ny ståndpunkt varpå det alltid 

finns potential att utveckla ett möte mellan olika ståndpunkter.
6
 

 Hans-George Gadamer har samma inställning till analytiska objekt och anser 

att kunskap är något man själv deltar i, till skillnad från att ha kunskap som en ägodel. 

För Gadamer är dialektiken viktigare än det metodiska angreppssättet då metodiken är 

något forskaren använder för att manipulera sitt objekt, likt antikens filosofer som inte 

såg kunskapen som en ägodel utan som något man deltar i. Den dialektiska vinkeln 

bjuder in objektet att ställa frågor som forskaren försöker besvara genom öppenhet 

och deltagande, istället för att forskaren metodiskt stället frågor till objektet.
7
 Per-

Johan Ödman menar att nyckeln till Gadamers hermeneutik ligger i dialektiken, då 

han frågar sig vad som händer när vi exempelvis betraktar ett konstverk eller ett 

retoriskt objekt och låter det tala till oss.
8
 Diskussionen oss emellan, i egenskap av 

retorikstudenter, har ofta mynnat ut i slutsatsen att retorik innebär förståelse, både att 

skapa förståelse som avsändare hos sin målgrupp såväl som publik men också att 

finna förståelse som mottagare samt därmed skapa samförstånd och en effektiv 

kommunikation. Här ser vi att Gadamer inbjuder till diskussionen mellan material och 

forskare varpå hermeneutiken har sin plats inom retoriken.  

                                                 
4
 Mral (2010), Bilden som argument – Att analysera visuell retorik, Örebro universitet (Opubl. manus). 

s 28ff 
5
 Aristoteles (1991), s 257 

6
 Hellspong, Lennart (2006), ”Retoriken som topik – Om topos och retorikens inventiva natur” (pdf) 

7
 Ödman, Per-Johan (2007) Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik. Finland: 

Nordstedts Akademiska Förlag. s 27 
8
 Ibid. 
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2.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken föddes i antikens Grekland och betyder ”tolkandets konst och 

vetenskap”, efter gudarnas budbärare Hermes.
9
 Enligt Jörgen Fafner menar Gadamer 

att hermeneutiken hör ihop med retoriken då människan för att kunna förstå måste 

uttrycka sig, därav för att uttrycka sig måste hon i sin tur förstå. Detta gör att talandet 

och skrivandet inom retoriken kompletteras av hermeneutikens lyssnande samt 

läsande.
10

 Vi har tagit avstamp i litteraturen kring tolkning och hermeneutik med en 

utgångspunkt i Per-Johan Ödmans tes: det är nödvändigt att tolka.
11

  

Lena Lid Andersson konstaterar att retoriken handlar om hur människor 

uttrycker sig. Hermeneutiken handlar om hur människor förstår. Enligt Gadamer blir 

retoriken tillsammans med hermeneutiken siamesiska tvillingar då människan för att 

uttrycka sig måste förstå.
12

 Det är det här som är en av hermeneutikens centrala 

tankegångar. Vid tolkning av ett objekt läggs fokus mer på meningsinnehållet än vad 

som uttrycks ordagrant. För att hitta den inneboende kärnan måste delen förstås 

utifrån ett sammanhang. Delen måste förstås utifrån helheten men helheten måste 

också förstås utifrån delarna. Att pendla mellan att förstå delarna utifrån helheten och 

helheten utifrån delarna kallas den hermeneutiska cirkeln.
13

  

Den hermeneutiska cirkeln kan också ses som en sluten förståelsehorisont 

varpå den blir en ”ond cirkel”, som kännetecknas av att ständigt bekräfta sig själv och 

alternativa tolkningar avfärdas utan prövning när motstridig information anpassas för 

att stämma in i den tidigare förståelsen. För att cirkeln inte ska bli ”ond” menar 

Ödman att den istället ska formas som en öppen cirkel eller en spiral där 

förståelsehorisonten förändras i harmoni med förändringar i kunskapsprocessen. 

Förståelsen blir också mer breddad och går i riktning mot större precisering.
14

 Det 

människan tidigare har upplevt skapar en förförståelse till det man möter för första 

                                                 
9 Gadamer, Hans-Georg (1976), ”Retorik og hermeneutik”, i Rhetorica Scandinavica, nr 10/1999, 

Regstrup, Danmark: Rhetor förlag samt Ödman (2007), s 13 
10

 Fafner, Jörgen (1988) ”Retorikkens braendpunkt” i Berge, Kjell-Lars (red): 

Vad är retorik – Fyra föredrag från en seminarieserie. MINS 29, Stockholms Universitet. 
11

 Ödman (2007), s 7 
12

 Lid Andersson, Lena (2009), Ledarskapande retorik - Dag Hammarskjöld och FN:s övriga 

generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal, Stockholm: Ekonomiska 

forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. s 38 
13

 Alvesson, Mats m.fl. (2008). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. s 115 
14

 Ödman (2007), s 104f 
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gången. Thurén menar att förförståelsen är kulturellt betingad där vi uppfattar 

verkligheten på ett sätt som överensstämmer med den egna kulturen.
15

  

Att arbeta hermeneutiskt innebär att arbeta med förförståelse samt ny 

förståelse. I den hermeneutiska spiralen pågår en tolkningsakt som enligt Ödman kan 

ske i tre olika dimensioner. Den kan växla mellan dåtid såväl som framtid, mellan 

olika analys- och abstraktionsnivåer samt mellan tolkningar som inriktar sig på ett 

objekts yttre verklighet eller den existentiella värld som objektet ger uttryck för.
16

 En 

tolkning av yttre verklighet försöker förstå vad som faktiskt har hänt i en situation 

medan den existentiella aspekten beskriver vad som gett upphov till densamma. Det 

krävs oftast en växelverkan mellan tolkning av yttre verklighet och existentiell 

tolkning. Detta för att tolkningen ska nå en så hög grad av rimlighet som möjligt, det 

vill säga uppnår en hög grad av sannolikhet och trovärdighet. Ödman beskriver 

rimlighetskriterier i kapitel 8 varpå han ställer sig som exempel frågan varför två 

specifika tolkningar av målningen Mona-Lisa har framstått som rimliga trots att de 

baserats på felaktiga premisser. Han leder upp till slutsatsen att del och helhet i 

tolkningen hänger ihop så bra. De olika tolkningselementen bygger upp en helhet som 

leder till ett inre logiskt sammanhang i den struktur som växer fram; tolkningen gör 

tavlan mer förståelig samtidigt som tavlan bekräftar tolkningen.
17

 På så vis har en 

tolkning uppnått rimlighet och blir godtagbar.  Ödman talar om rimlighetskrav varpå 

han skriver att:  

Vissa tolkningar bildar en bättre gestalt och verkar ha ett bättre samband med det 

uttolkade (vilket till slut även det är en fråga om hur vi tolkar dessa symboler), vilket 

vi kan argumentera för. Längre än så kommer vi inte när det gäller existentiell 

tolkning. Vi kan inte avfärda de överblivna tolkningarna som ”ohållbara” eller 

”osanna”, endast som mindre rimliga, mindre meningsfulla.
18 

Den existentiella tolkningen blir rimligare samt tydligare när man också 

beskriver det som har hänt varpå man låter tolkningarna stödja samt bekräfta 

varandra.
19

 För att avgöra vilken tolkning som är rimligast eller sannast kan man alltid 

konsultera upphovsmannen, men Ödman skriver att det inte går att finna kriterier för 

en rimlig tolkning utöver den hermeneutiska cirkeln själv om inte upphovsmannen 

står till buds. Även om upphovsmannen är i närheten är det möjligt att han har 

                                                 
15

 Thurén, Torsten (1991), Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. s 59 
16

 Ödman (2007), s 68f  
17

 Ödman (2007), kapitel 8 
18

 Ödman (2007), s 119 
19

 Ödman (2007), s 69f 
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omvärderat situationen sedan han skapade sitt objekt och därför skiljer sig hans 

tolkning från den ursprungliga tanken han hade bakom sitt verk.
20

  

Ödman talar inte om att finna tolkningens legitimitet utan lägger fokus på 

rimlighet. Som utgångspunkt för våra frågeställningar har vi sett legitimitet som 

äkthet samt det som kan berättigas efter de normer och eventuella regler som 

retorikens begreppsapparat påbjuder. Detta för att kunna en förklaring som är regelrätt 

såväl som godtagbar av mottagarna. Habermas beskriver legitimitet som ett 

giltighetsanspråk och en ordnings välgrundade anspråk för att erkännas. Politiskt 

menar Habermas att detta giltighetsanspråk innebär en grund för att samhället ska 

förbli stabilt
21

 och också inom retoriken samt i vår studie innebär det de förordningar 

som vi accepterar som sanna.   

Vidare står vi inför begreppet intersubjektivitet. Intersubjektivitet är det 

samförstånd som behöver uppnås i en kommunikation kring sakers betydelse. Detta 

samförstånd råder exempelvis kring betydelsen av bestick; vi vet alla hur en gaffel ska 

användas varpå kommunikationen inte skulle bli effektiv om vi vid middagsbordet 

skulle behöva förklara det för våra bordsgrannar. Intersubjektivitet kan enklast 

förklaras som att parterna i en kommunikation har förmågan att sätta sig in i 

varandras världsbild, normer och värderingar, de delar en förförståelse, varpå 

intersubjektivitet blir förutsättningen för all kommunikation.
22

 Tolkningarna måste bli 

intersubjektivt rimliga varpå Ödman skriver att det finns en intersubjektiv 

kontrollerbarhet då det finns möjlighet att kontrollera tolkningarna direkt mot 

iakttagelser av företeelsen som tolkas. Den tolkningen vi presenterar anknyter till det 

iakttagbara, alltså det som finns en möjlighet att verifiera, och blir då intersubjektivt 

kontrollerbar.
23

  

I tolkningsarbetet handlar det hela i slutändan om att våga ifrågasätta sin egen 

världsbild tillika öppna upp för nya insikter i pendelrörelsen mellan förståelse och 

förförståelse. Ödman förklarar Gadamers inställning till tolkning som att ”För att 

fråga måste man vilja veta, d v s veta att man inte vet”
 24

 och vi måste riskera att 

själva bli förändrade av de svar materialet ger. 

                                                 
20

 Ödman (2007), s 118 
21

 Habermas, Jurgen (1984). Den rationella övertygelsen, Stockholm: Akademilitteratur. s 125 
22

 Ödman (2007), s 58 
23

 Ödman (2007), s 114 
24

 Ödman (2007), s 105f 
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Brigitte Mral beskriver tolkning enligt Stuart Halls tredelade system av 

gynnad tolkning, förhandlande tolkning samt oppositionell tolkning. Gynnad tolkning 

innebär den tolkning som sändaren kan intressera sig för och gynnar sändarens 

intressen. Förhandlande tolkning syftar till att närma sig det analyserade objektet i en 

värderande attityd som ändrar riktning från den gynnande tolkningen och ifrågasätta 

om den gynnande tolkningen ger en trovärdig bild av objektet och i så fall varför eller 

varför inte. Den behöver inte vara från en kritisk utgångspunkt utan kanske utifrån en 

kulturell position som avviker från objektets. När det kommer till oppositionell 

tolkning vill den avfärda den gynnande tolkningen samt ställa sig kritisk till sändarens 

etiska motiv såväl som objektets latenta budskap. Den kan också handla om att 

omvärdera objektets budskap och finna alternativa tolkningar till syftet.
25

 

2.2 Retorikens teori  

Då vårt huvudämne är retorik har vi till stor del utgått från retorikens begreppsapparat 

i analyserna. De kanske viktigaste termerna som kommer att användas är ethos, 

pathos och logos, vilka respektive beskriver karaktär, känsla samt 

förnuftsresonemang, starkt förenklat. Dessa är de grundläggande medlen för att 

övertyga inom retorisk teori.
26

  

 Retoriska objekt såsom tal, texter, framträdanden och annat med syfte att 

övertyga (se 2.2.2) kan enligt den klassiska retoriken indelas i tre genrer. Aristoteles 

beskriver dessa genrer som genus deliberativum, genus demonstrativum samt genus 

judiciale. Genus deliberativum innebär tal som förordar eller avråder en handling 

varpå syftet är att debatten ska leda till ett gemensamt beslut, exempelvis politiska tal 

eller texter. Genus demonstrativum är lovtal eller ceremoniella tal som smädar eller 

hyllar i olika situationer, till exempel vid begravningar, bröllop, fester eller tacktal. 

Sist är genus judiciale juridiska tal, såsom försvar samt åtal i en rättssal eller till och 

med i media.
27

 Aristoteles menar att dessa genrer finns för att vi ska kunna bedöma 

vilken typ av publik vi står inför, då det finns dessa tre typer av publiker och även 

talet i sig består av tre faktorer; talaren, ämnet samt publiken.
 28

 Därmed är genren 

mycket viktig.  

                                                 
25

 Mral (2010), s 31ff 
26

 För en mer ingående beskrivning av retorikens begreppsapparat, se exempelvis Hellspong (2004) och 

Karlberg & Mral (1998).  
27

 Aristoteles (1991), s 80f, samt Karlberg & Mral (1998), s 22 
28

 Aristoteles (1991), s 80 
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 Retorikens teknik för att bygga upp ett retoriskt objekt, exempelvis ett tal, 

består av fem delar: inventio, dispositio, elocutio, memoria samt actio. Hellspong 

lägger dessutom till en del, intellectio, som ett förstadium till processen. Dessa sex 

steg beskriver, i ordning, förförståelse för uppgiften, uppfinnande av innehåll till talet, 

disposition eller ”placering” av innehållet, orden som talet ska bestå av, att memorera 

materialet samt att framföra det. Denna modell brukar kallas rhetorices partes, eller 

partesmodellen.
29

 Det finns inget som säger att ett tal måste byggas upp exakt enligt 

partesmodellen men om vi kan förstå arbetet bakom konstruktionen av ett retoriskt 

objekt kan vi också bryta ner det och analysera det.  

Tolkningen av de olika texterna syftar till att i den första metodnivån vi har 

använt oss av nå kärnan i budskapet med hjälp av retoriken, och här är det således 

nödvändigt att ta hjälp av retorikens teori för att beskriva de olika retoriska elementen 

som funnits i analysen av texterna. Vidare är inte bara retorikens begreppsapparat en 

viktig del av vår metod utan också retorikanalys som kommer att beskrivas längre 

fram i uppsatsen.  

2.2.1 Den retoriska situationen 

Som vi har beskrivit ovan delar Aristoteles in talet i tre faktorer som vi kan kalla den 

retoriska situationen. Inom retoriken och den neoaristoteliska analysmodellen, som 

kommer att beskrivas nedan, är kontextanalys en stor del och Lloyd F. Bitzer 

utvecklar tanken om den retoriska situationen i sin forskning. För Bitzer står det klart 

att retorik är situationsbunden. Retorik uppstår på grund av en situation och inte på 

grund av en retor eller syftet att övertyga. Situationen ligger också till grund för 

retorisk kritik. All kommunikation behöver inte vara retorisk, utan retorisk 

kommunikation är alltid ett svar på en situation som kräver det varpå talarens uppgift 

är att förändra verkligheten på så sätt att publiken blir medlare för denna förändring. 

Den retoriska situationen består av tre delar innan som måste gås igenom innan 

skapandet och presentationen av diskursen. Dessa delar är nödtvång/behov (exigence), 

publiken (audience) samt restriktioner (constraints). Med andra ord består den 

retoriska situationen av ett problem som ska lösas, någon som vi vill ska bli verktyget 

för förändring såväl lösning på problemet och för att nå denna person/publiken måste 

vi anpassa oss efter vissa restriktioner som kan utgöras av attityder, ålder, nationalitet, 

                                                 
29

 Hellspong (2004), s 55 
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bilder, traditioner, andra personer eller annan faktor.
30

 Doxa kan vi härmed se som en 

central del i den retoriska situationen. 

2.2.2 Doxa 

Doxa är sedan antiken ett viktigt begrepp för att benämna den rådande uppfattningen i 

olika frågor i ett samhälle, en kultur eller en grupp. Speciellt Mats Rosengren har 

gjort studier på hur doxa fungerar. Doxa kan vara tro, åsikter, fördomar, sedvänjor, 

värderingar och mycket mer, alltså det som inom respektive grupp, yrkeskår, kultur 

osv räknas som vedertagen allmänkunskap.
31

 Ett retoriskt begrepp som är nära 

relaterat till doxa är topoi, eller på svenska topiker, som betyder mentala platser som 

man hämtar sin utgångspunkt, sina infallsvinklar eller associationer från, exempelvis i 

tal, diskussioner eller andra situationer. Topiker speglar tänkande samt allmänna 

uppfattningar kring den rådande doxan. Genom att granska hur topikerna används kan 

man finna vilket perspektiv som avsändaren utgår från och vem det retoriska objektet 

riktar sig till.
32

  

 I övertygande situationer behöver man skapa ett samförstånd mellan sändare 

och mottagare för effektiv kommunikation. Vi kan säkert alla se att de topiker som 

kan användas i exempelvis reklam, tal eller annan kommunikation ofta tar sin 

utgångspunkt i den rådande doxan. Humor, exempelvis, är ofta starkt kulturellt bundet 

och varierar mycket beroende på vilken doxa som situationen bygger på. Doxa är ett 

kollektivt begrepp som har stor betydelse för individens världsbild.
33

 Forskaren Pierre 

Bourdieu beskriver doxa som det som aldrig ifrågasätts helt enkelt därför att ingen 

inom gruppen kommer på tanken att ifrågasätta det.
34

 Inom doxan råder ett 

intersubjektivt samförstånd om fenomens betydelse och vi inom samma doxa förstår 

direkt meningen i dessa fenomen utan att de behöver diskuteras.
35

 Som kommer att 

framgå i analysen av det materialet i kapitel 4, vänder sig Loka inte till personer med 

exempelvis afrikansk eller sydeuropeisk kultur, utan till oss med samma 

referensramar som kan reagera på liknande sätt, alltså positivt och igenkännande. 

                                                 
30

 Bitzer, Lloyd F. (1968), ”Den retoriske situation”, i Rhetorica Scandinavica, nr 3/1997, Regstrup, 

Danmark: Rhetor förlag 
31

 Rosengren, Mats (2002), Doxologi – en essä om kunskap (2:a upplagan), Åstorp: Retorikförlaget. s 

63 
32

 Rosengren (2002), s 88 
33

 Mral (2010), s 7 
34

 Rosengren (2002), s 73 
35

 Ödman (2007), s 58 
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Doxa är ett sätt att förstå skillnader. För föreliggande analys syfte är det inte 

huvudsaken att förklara likheter eller skillnader utefter doxa, men det är i alla 

tolkningssituationer nödvändigt att göra sig medveten om den doxologiska 

bakgrunden som vi alla påverkas av. Vi är alla delar av olika grupperingar i samhället 

varpå vi påverkas av fler olika doxor som kan vara knutna till varje tid, varje land 

såväl som varje ålderskategori bland annat. Det påverkar vår syn på omvärlden såväl 

som vår tolkning av den.  

3. Metod och material 

Vi har använt oss av en tvådelad metod som är anpassad efter vårt syfte där vi först 

använder oss av vedertagna metoder för kritisk retorikanalys och då i första hand den 

neoaristoteliska analysmodellen. Den första delen av vår analys har vi valt att kalla 

primärtolkning. I den andra metodansatsen har vi utvecklat en egen modell som 

analyserar våra analyser ur ett metaperspektiv, vilket vi kallar sekundärtolkning. 

Nedan beskrivs våra ansatser i detalj. 

3.1 Metodbeskrivning 

Arbetet är genomfört i två nivåer. Vårt forskningsintresse ligger på ett annat plan än 

analys av några konkreta objekt och vårt syfte är inte att beskriva hur olika typer av 

retorikanalys går till utan att diskutera processen bakom tolkning. Vi befinner oss på 

en metanivå när det gäller tolkning för att förstå tolkningsprocessen i sig och här har 

våra grundläggande analyser av de tre olika analysobjekten legat som bas för vidare 

diskussion. Diskussionerna mynnar så småningom ut i en jämförande tolkningsstudie 

men vi har använt oss övergripande av en generativ metod
36

 i brist på gängse metod 

för att genomföra vårt syfte. Ödman beskriver hermeneutiken som en odogmatisk 

vetenskap som inte innefattar någon ”enhetshermeneutik” utan erkänner att vi alltid 

ser från aspekter och aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar 

verkligheten. Alla metoder är inte likvärdiga varpå Ödman menar att hermeneutiken 

som begrepp bör ses som ett samlingsnamn för fler olika synsätt och metoder.
37

 

                                                 
36

 Foss, Sonja K., (2009), Rhetorical Criticism – Exploration and practice (4:e upplagan) Long Grove, 

IL: Waveland Press, Inc. s 387 
37

 Ödman (2007), s 14 
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3.1.1 Metoder för primärtolkning 

Kritisk retorikanalys är ett vitt fält som många har skrivit om och vi har i vår 

undersökning tagit utgångspunkt i Sonja K. Foss bok Rhetorical criticism – 

Exploration and practice och Jim A. Kuypers bok Rhetorical criticism – Perspecitves 

in action.
38

 Retorisk analys har länge använts i många olika syften. Enligt vad vi kan 

utläsa är det också vanligt att den används i tvärvetenskapliga undersökningar, inte 

enbart inom retorik. Otaliga böcker, doktorsavhandlingar såväl uppsatser har skrivits i 

ämnet och vi har valt ett avgränsat material som utgångspunkt för vår undersökning 

för att kunna gå in djupare i teorin. Foss och Kuypers lägger den huvudsakliga 

grunden för oss men vi har också utgått från vetenskapliga artiklar, studier samt 

avhandlingar som kommer att nämnas i texten. 

 Kritisk retorisk analys har till uppgift att ifrågasätta varför ett budskap ser ut 

som det gör, vad som är dess djupare innebörd samt om det finns t ex etiska 

implikationer i bilden.
39

 Lennart Hellspong skriver att retorisk analys ämnar se efter 

hur olika koder, vokabulärer, stilar, och diskurser uppstår såväl som vilka symboliska 

resurser de skapar samt utnyttjar för att lösa kommunikativa såväl som ideologiska 

problem.
40

 För Foss innebär retorisk analys en kvalitativ undersökningsmetod för en 

systematisk undersökning och förklaring av en symbolisk handling eller artefakt i 

syfte att förstå den retoriska processen. Hennes definition innefattar tre dimensioner: 

retorisk analys som kritik, objektet för analysen samt förståelsen för den retoriska 

processen. Enligt henne gör retorikanalys att vi blir mer sofistikerade såväl mer 

tydliga i vår förklaring, undersökning och förståelse för symboler samt hur vi reagerar 

på dem.
41

  

 Kuypers citerar T.S Eliot och skriver ”T.S Eliot is reputed to have said, ’We 

do criticism to open the work to others.’ This is exactly what we are about when we 

perform rhetorical criticism.”
42

 Också hos Kuypers är retorisk analys indelad i tre 

delar, eller hos honom stadier. Han kallar de tre delarna begreppsmässigt stadium, 

kommunikationsstadium samt kontra-kommunikationsstadium. Han menar att 

analytiker/kritiker följer vissa normer vid analysen för att komma ifrån enbart sitt 

                                                 
38

 Kuypers, Jim A. (red.)(2009), Rhetorical criticism – Perspectives in action, Plymouth UK: 

Lexington Books.  
39

 Mral (2010), s 26 
40

 Hellspong, Lennart (2003), Judith Butler – en genusteoretisk metaforanalys, i Rhetorica 

Scandinavica, nr 26/2003, Regstrup, Danmark: Rhetor förlag. s 80 
41

 Foss (2009), s 6 
42

 Kuypers (2009), s 13 
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egna subjektiva tyckande till att få läsare att förstå och komma till insikt.
43

 Det 

inledande stadiet innebär två olika sätt för analytikern att komma till insikt om 

materialet; antingen en spontan inledande tanke som kommer till analytikern eller en 

systematisk undersökning av det retoriska objektet. Nästa stadium innebär att försöka 

forma en analys som kan kommuniceras till andra, och det sista stadiet inbegriper att 

låta andra kommunicera sina åsikter om den färdiga analysen.
44

  

Som modell har vi använt en neoklassiska, eller neoaristoteliska, modellen 

som bygger på den klassiska retorikens regler för hur man skriver samt framför en 

retoriskt effektiv text, med målet att förstå hur texter som är avsedda att övertyga är 

uppbyggda men också hur de fungerar i samhället.
45

 Modellen intresserar sig först för 

kontexten, där genre, talare, publik och den retoriska situationen granskas. I nästa steg 

granskas disposition såväl som uppbyggnad för att sedan skärskåda bruk av de 

övertygande appellformerna ethos, pathos och logos. Vidare innefattar modellen 

också argumentationsanalys där vi tittar på tes sant argument och sist granskas det 

retoriska objektets stilnivå som omfattar språkliga ornament, stilfigurer, användandet 

av språket och slutligen det eventuella framförandet.
46

 I våra individuella analyser 

som beskrivs nedan har vi själva valt de aspekter av modellen som är mest intressanta 

för oss i respektive situation.  

Uppsatsens metod är konstruerad utifrån vår hypotes att i tolkningsprocessen 

uppstår skillnader mellan individuella analytiker i det retoriska analysarbetet. Utifrån 

vår egen förförståelse har vi på var sitt håll valt de analysmetoder som vi själva har 

ansett mest intressanta för tolkning av respektive analysobjekt. Dessa analysmetoder 

har inte diskuterats med den andra parten utan i nästa steg, när analyserna har 

genomförts på respektive håll, har vi gemensamt gått in för att granska vad som 

skiljer analyserna åt med hänsyn till retorisk tolkning. Poängen blev här att undersöka 

hur stor skillnad våra analyser resulterade i, dels genom val av analysmetod och dels 

genom personlig tolkning av materialet i fråga för att se hur stor del som ligger inom 

ramarna för retorisk kritik och vad som ligger på det individuella planet. 

 Metoderna för respektive analys har som nämnts valts individuellt utan 

samråd med den andre, men vi kan konstatera att båda har i första hand tagit avstamp 

i den neoaristoteliska analysprocessen som har legat till grund för vår retoriska 

                                                 
43

 Kuypers (2009), s 15ff 
44

 Ibid.  
45

 Karlberg & Mral (1998), s 19 
46

 Karlberg & Mral (1998) 
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utbildning. Det första planet i vår analys är att pröva respektive analysmaterial enligt 

egna bedömningar innan vi går in på metaperspektivet av tolkning. 

Som Karlberg och Mral konstaterar finns det inte en enda odiskutabel metod 

för retorisk analys. Retorik är en komplex del av mänsklig kommunikation, vilket gör 

det svårt att finna självklara verktyg för att granska retoriska objekt
47

. Det finns ett 

stort spektrum av möjliga analysmetoder där den neoklassiska modellen är mycket 

omfattande och då föreliggande analyser presenteras i ett komprimerat format har det 

blivit nödvändigt att dessutom välja de aspekter och perspektiv av modellen som vi 

funnit relevanta för respektive arbete varpå andra har tvingats uteslutas, vilket 

kommer att presenteras närmare i ifrågavarande fall. Utöver den neoklassiska 

modellen har vi i vissa fall även valt att inkludera andra analysmodeller, så som 

visuell analys som granskar övertygande medel i bildform,
48

 narrativ analys som tittar 

på de berättande inslagen i ett retoriskt objekt
49

 samt topikanalys som pekar på de 

mentala platser som argument hämtats ifrån och därmed visar på sändarens urval av 

huvudargument, vad som förevisats men också vad som inte har förevisats.
50

 Även 

dessa kommer att beskrivas närmare och motiveras i de analyser där de är aktuella.  

3.1.2 Metoder för sekundärtolkning 

När de tre analyserna har genomförts kommer vi till kärnan i vår analysprocess som 

kommer att mynna ut i en jämförande tolkningsstudie. Som ovan nämnts finns det 

inom retoriken ett antal metoder för att analysera ett retoriskt objekt. Genom att ta 

hjälp av dessa befintliga metoder får forskaren en bra utgångspunkt för att skapa 

insikt kring retorik och det objekt som man analyserar.  

Då vi ämnar utforska ny terräng i denna uppsats har vi inte funnit någon 

tidigare använd metod som kunnat tillåta oss att belysa vad som är mest intressant 

eller signifikant i vårt material utifrån vår forskningsfråga. Istället har vi valt att utgå 

från en generativ analysmetod formad av Sonja K. Foss.
51

 I sin bok Rhetorical 

criticism belyser Foss att en retorisk analys nödvändigtvis inte behöver baseras på 

befintliga analysmetoder. Hon presenterar i tillägg till tidigare metoder en generativ 

inriktning på analysen där vi som forskare lättare kan ta utgångspunkt i det som ännu 

                                                 
47

 Karlberg & Mral (1998), s 19f 
48

 Mral (2010), s 3f 
49

 Foss (2009), s 307ff 
50

 Om topiker se Hart, Rockerick P. (1997), Modern rhetorical criticism, (2:a upplagan), 

Massachusetts: Allyn & Bacon, s 64ff samt Karlberg & Mral (1998), s 39 
51

 Foss (2009), s 387 
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inte är upptäckt. Vid en generativ analys kan man använda sig av delar från olika 

befintliga analysmetoder eller skapa en helt ny metod som uppkommer ur det 

retoriska objekt man studerar. Analysprocessen föder sig själv ur forskarens såväl 

som objektets förutsättningar med andra ord. För att genomföra en generativ analys 

presenterar Foss nio steg: (1) finna ett intressant analysobjekt; (2) belysa objektets 

centrala egenskaper; (3) söka efter en förklaring; (4) skapa en förklarande modell; (5) 

formulera en frågeställning; (6) belysa objektets delar i detalj; (7) efterforskning i 

litteratur; (8) forma studien och; (9) skriva uppsatsen.
52

  

 Den generativa aspekten kommer av att vi istället för att använda oss av 

gängse analysmodeller själva skapar förklaringar för att undvika att hamna i det Foss 

kallar cookie cutter criticism
53

 där alla objekt analyseras på samma vis och analyserna 

därmed blir stöpta i samma mall. Det outforskade analysmaterialet vi har valt att 

arbeta med genererar här en egen metod för den tolkande analysen men med den 

generativa metoden som bakgrund kan vi utgå från en metodisk struktur och arbeta 

utifrån metodiska infallsvinklar samt förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

För att få svar på våra frågor om tolkningars tillförlitlighet och legitimitet går vår 

metod ut på att tolka tidigare tolkningar, närmare bestämt att tillsammans reflektera 

kring våra individuella tolkningar med bland annat neoaristotelisk metod. Det rör sig 

alltså om ett försök att förstå hur tolkningar går till såväl som vad det är som gör 

tolkningar giltiga. I läsningen av Per-Johan Ödmans texter om hermeneutik kommer 

inte metoden i första rummet utan det intressanta ligger i tänkandet och det som 

händer i förståelseprocessen. Det är här som också vi tar avstamp i våra reflektioner. 

Vi vill skapa förutsättningar till att finna en förklaring till det vi finner signifikant 

samt intressant för vårt forskningsintresse och där bidrar Ödmans teorier till att skapa 

                                                 
52

 Ibid. 
53
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en hermeneutiskt generativ metod enligt de punkter som har beskrivits i teorikapitlet. 

Här utgår våra reflektioner från den hermeneutiska spiralen.  

3.2 Metodproblem 

När det kommer till metodproblem utifrån det teoretiska och metodologiska underlag 

vi har valt är vår hypotes att problemen kan uppstå i analysprocessen. Vi är två olika 

studenter som studerat retorik tillsammans för samma lärare och därmed har så gott 

som samma förförståelse för retorik. Vi är i samma ålderskategori samt tillhör 

liknande sociala grupper där det på förhand är svårt att säga hur olika våra 

analysresultat kommer att visa sig vara och om vår teori att studera materialet ur två 

olika perspektiv kommer att visa sig vara relevant ur ett kritiskt perspektiv. Det är 

svårt att säga vad de olika analyserna kommer att ge för utslag, och det kommer att bli 

ett problem att dra generella slutsatser utifrån materialet. Detta främst på grund av en 

liten urvalsgrupp men också då de individuella skillnaderna som kommer att 

manifesteras i analysreflektionerna just ligger på individnivå och det behöver inte 

nödvändigtvis vara gällande för andra individers resultat av liknande analyser. 

Oavsett vilket resultat som undersökningen ger kommer produkten av reflektionerna 

kring analysresultaten att öka vår förståelse av tolkning i analysprocessen och skapa 

förståelse för den hermeneutiska forskningen i förhållande till retorik. Alla resultat 

såväl som observationer kommer med andra ord att vara produktiva för oss. 

 Till varje enskilt retoriskt objekt är också olika metoder valda då vi har olika 

personliga utgångspunkter och åsikter kring materialet, vilket kan ifrågasättas om de 

olika analysmetoderna ger icke-jämförbara resultat, men detta är i sådana fall något 

som får diskuteras i analysen då vår slutsats förhoppningsvis kommer att visa på hur 

tolkning fungerar ur ett retoriskt perspektiv och ur olika förförståelser av uppgiften. 

 När sedan tolkningen är genomförd är det viktigt att belysa att det inte finns 

någon fullständig förklaring eller fullständigt resultat, utan forskaren får på 

individuell bas välja när analysen nått sin mättnadsnivå varpå man måste sätta punkt. 

Det är svårt att säga när vi nått en fullständig tolkning av vårt material och gränserna 

för tolkning är flytande så vi måste själva fatta ett aktivt beslut när vi kommit till en 

viss punkt att känna oss nöjda med analysen. Vi måste konstatera att vi nu inte kan nå 

djupare in i analysen, kanske för att vi nu känner att vi har förstått objektet tillräckligt 
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eller upplever att vi inte kommer längre i förståelseprocessen.
54

 Som lyfts fram av 

Ödman är tolkningen en öppen process där det inte finns några slutgiltiga svar
55

 och 

likt Gadamer får vi hålla en dialektisk inställning till vårt material tills vi känner att vi 

inte har ett behov av att gå djupare in i processen. Vi kommer inte med säkerhet att 

kunna nå avsändarens sanna syfte då avsändaren är den enda som sitter inne med 

facit, men vi kan komma åt vad syftet kan ha varit, och med hjälp av doxa samt den 

retoriska situationen enligt Bitzer finna möjliga tolkningar för målgruppen.  

3.3 Material och avgränsning 

Materialet omfattar tre undersökningsobjekt som är tänkta att belysa tre olika aspekter 

av tolkning av retoriska material. Objekten är valda med tanke på att kunna innefatta 

flera olika infallsvinklar av tolknings- och förståelseprocessen. Det första objektet är 

www.loka.nu som i första hand är ett visuellt objekt att analysera och utgjorde hela 

vårt analysmaterial i vårt ursprungliga syfte då vi båda intresserade oss för de 

persuasiva aspekterna av visuell retorik. Då vårt syfte utvecklades till att omfatta 

tolkning på ett mer övergripande plan valde vi att dessutom inkludera två 

debattartiklar för att kunna utläsa skillnader och likheter hos våra individuella 

tolkningar. För oss är ett retoriskt objekt för litet för att kunna dra generella slutsatser 

varpå även tre objekt är på många sätt för lite, men för vårt arbetes omfattning fann vi 

det vara passande med tre. Slutsatserna blir mer intressanta att dra oss emellan än på 

en generell nivå och där kunna diskutera hur tolkning påverkar ett retorisk analys ur 

ett individuellt perspektiv. Ett större urval av material hade kunnat ge högre 

representativitet men när vår studie är av mer kvalitativ art än kvantitativ är 

jämförandet viktigare än mängd.  

Karlberg och Mral konstaterar att uttolkaren inte är ett oskrivet blad och 

studieobjektet är ett resultat av ett subjektivt val; det finns ingen objektiv 

nödvändighet för detta val
56

 varpå vi har utgått från vår egen intressesfär vid val av de 

två artiklar som har analyserats utöver www.loka.nu. Vi valde artiklar utefter ett 

intressant ämne som vi kände var relevant såväl som aktuellt för tidsandan och vi var 

lagom insatta i det enligt vår subjektiva bedömning. För Lokas hemsida var vi båda 

den självklara, eller den naturliga, målgruppen. Vidare valde vi objekt där var och en 

                                                 
54

 Mral (2010), s 29 
55

 Ödman (2007), s 17 
56

 Karlberg & Mral (1998), s 12 



Kandidatuppsats Retorik Peder Flood och Maria Isaksson 

Örebro universitet  Vt-2011 

 18 

av oss har en speciell förförståelse som passar till respektive förförståelse såväl som 

förkunskaper. För oss kändes det angeläget att undersöka hur man uppskattar en 

retorisk appell som inte är riktad till en själv. När det gäller den första artikeln 

påverkade Marias personliga intresse mer än Peders varpå vi förmodar att Maria 

nappar tidigare på innehållet än Peder och att hon tillhör en given publik, även om 

han mycket väl kan vara del av en tilltänkt målgrupp. Till sist måste vi konstatera att 

vårt urval inte ger en stor generaliserbarhet utan det handlar om att hitta exempel som 

var tillräckligt tydliga för att besvara vår forskningsfråga. Nedan beskrivs de tre 

objekten utförligare. 

Loka är ett varumärke som ägs av Spendrups AB och produktsortimentet 

består av kolsyrat, buteljerat vatten. För vårt syfte har vi funnit www.loka.nu mest 

intressant då den innehåller alla mediala element ur Spendrups marknadsföring kring 

varumärket. Vi faller båda inom ramarna för produktens målgrupp då vi är 

vattenkonsumenter. Ingen av oss har något specifikt intresse för produkten eller 

varumärket. Däremot finns många intressanta retoriska aspekter i bildspråket som vi 

båda intresserade oss för. På hemsidan går att finna produktinformation samt en 

bakgrundsbeskrivning kring produkten, reklamfilmer samt diverse features som 

kunden själv kan använda. Lokas hemsida är en konceptsida och inte en e-

handelsbutik. Kunden handlar inte varan på hemsidan varpå man kan inte finna priser 

eller inköpsinformation där, utan bara lätt information om produkten samt 

varumärkets konceptuella bakgrund och sättet produkten marknadsförs.   

 Det andra objektet valdes av Maria och blev en debattartikel med inriktning 

mot bakning då vi valde att utgå från artiklar där en av oss hade en klar förförståelse 

för ämnet som den andra inte hade. Här kände vi att det fanns en möjlighet att 

resultaten av respektive analys kunde variera mer på grund av olika intressesfärer. Det 

andra retoriska objektet är en krönika skriven av Lisa Magnusson, publicerad i 

Aftonbladet – Debatt. I sin krönika ”Hemmaduktiga bloggare är ett hån mot 

feminister”
57

 debatterar hon ”hemmafru”-bloggerskor som hon anser både förolämpar 

forna hemmafruar såväl som feminister. Magnusson har tidigare haft en krönika i 

Aftonbladet och bloggar nu för en annan tidskrift. Båda artiklarna kommer att 

presenteras också i respektive analys i viss mån som vi båda har ansett relevant för 

analysen. 
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 Den andra artikeln heter ”Internet kan, vill och bör inte blockeras”
58

.  Det är 

ett högaktuellt ämne med anknytning till debatten kring Wikileaks och dess grundare 

Julian Assanges. Artikeln är presenterad på Svenska Dagbladets debatt- och 

opinionssida ”Brännpunkt” dit tidningens läsare kan skicka in debattinlägg samt 

krönikor för att göra sin röst hörd i aktuella ämnen varpå relevanta inlägg publiceras. 

Vi har gått igenom publicerade artiklar i arkivet och det ligger enligt vad vi kan utläsa 

allt som oftast någon med en relevant koppling till ämnet bakom texten. I det här 

fallet är skribenten Marcin de Kaminski som är doktorand i rättssociologi vid Lunds 

universitet och verksam i forskningsprojektet Cybernormer.
59

 Han är dessutom en av 

grundarna av Piratbyrån samt fildelningssajten The Pirate Bay. Han är därmed part i 

målet och genom sin doktorandtjänst har han bedrivit utförlig forskning i ämnet som 

ger honom vetenskapligt ethos.  

4. Analys 

I föreliggande kapitel är våra analysansatser indelade i två olika sektioner. De tre 

analysobjekten har analyserats av oss som individer och dessa primära analyser och 

tolkningar presenteras i kapitel 4.1, 4.2, samt 4.3. I varje analys har vi utgått från en 

frågeställning samt ett metodval som presenteras i respektive analys för att göra 

texten mer överskådlig, varpå analys och resultat därav läggs fram. Efter varje 

primärtolkning läggs våra gemensamma reflektioner kring materialet fram i en 

sekundär analys och här lyfter vi upp metaperspektivet kring texterna. Utifrån den 

generativa modellen har vi här skapat en förklarande modell enligt steg fyra hos Foss 

och våra slutsatser kommer att sammanfattas varpå de presenteras i kapitel 5. Inför 

varje analysobjekt har Marias analys presenterats först, sedan läggs Peders analys 

fram för att läsaren ska kunna göra en komparativ studie själv innan våra 

övergripande reflektioner och slutsatser. I de sekundära analyserna läggs resultaten 

fram enligt skillnader och likheter, metodval och dess konsekvenser samt en 

sammanfattande diskussion. Varje analysobjekt presenteras utförligare i kapitel 3 

ovan.  
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4.1 Primärtolkning av www.loka.nu 

Peders analys: 

Loka.nu är en hemsida som innehåller olika retoriska element för att marknadsföra 

Loka och dess produktsortiment.
60

 I Lokas berättelser utgår man speciellt från myten 

om Loka brunn som de valt att kalla hälsokällan i Bergslagen.  

Forskningsfråga: I denna fördjupade analys ämnar jag att granska på vilket 

sätt man använder sig av berättelsen, vad den egentligen säger och hur de retoriska 

elementen samspelar med varandra.  

Metodval: Genom en neoaristotelisk analys och specifikt då en studie över 

Lokas disposition har jag funnit att de använder berättelsen som en framstående 

strategi för att övertyga sina kunder. Till min hjälp har jag dessutom valt att utföra en 

narrativ analys enligt en modell av Sonja K. Foss.
61

 Foss presenterar fyra kriterier 

som måste vara uppfyllda för att ett retoriskt objekt skall kunna ses som en berättelse. 

Den ska innehålla minst två händelser eller förhållanden som i sin tur skall vara 

beroende av varandra och ske i kronologisk ordning. Till sist bör berättelsen också 

genomsyras av minst ett övergripande ämne eller tema. Vid utförandet av analysen 

genomgår man två steg. Man ska dels identifiera vad syftet med berättelsen kan vara, 

dels finna berättelsens grunddrag för att se hur de uppfyller målet. 

Analys och resultat: De retoriska element jag valt att analysera är texter under 

rubrikerna Källan och vattnet, och Historien och sägner, de tre reklamfilmer som går 

att finna på hemsidan samt den visuella uppbyggnaden som hemsidan består av. I min 

analys har jag funnit att de retoriska objekten uppfyller de fyra kriterier som Foss 

menar att en berättelse bör uppfylla. I både textmaterialet och reklamfilmerna är det 

Loka brunn som Loka själva titulerar hälsokällan som står i förhållande till 

händelsen/berättelsen. Berättelserna som beskrivs i texterna är förankrade långt 

tillbaka i tiden och utspelar sig kronologiskt. Det finns ett orsakssamband med de 

olika händelserna som beskrivs vari det gemensamma draget för dem är återigen Loka 

brunn, hälsokällan. Som övergripande tema för alla retoriska artefakter ser jag en 

historia som målar upp naturens kraft som i sin tur skapar styrka åt den som dricker 

vattnet.  
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Syftet med myten och de olika berättelserna finns inte direkt uttalat i någon av 

de retoriska artefakterna. Som i all marknadsföring bör det övergripande syftet med 

denna strategi vara att stärka varumärket som i sin tur leder till en ökad försäljning av 

Lokas produkter. Vad gäller myten i synnerhet ser jag den verka för att man som 

mottagare ska identifiera produkten utifrån de egenskaper som berättelsen/myten 

återspeglar. I alla de retoriska artefakterna finner man myten på ett eller annat sätt. 

Den samspelar med varumärkets slogan ”Från hälsokällan i Bergslagen” och lindas in 

i hemsidans grafiska presentation. I texterna berättar Loka att vattenkällan ligger i den 

”trolska Bergslagskogen”, den grafiska och auditiva utformningen visualiserar även 

det trolska såväl som det mytiska som texterna berättar om. Reklamfilmerna är av 

samma utformning som alla på något sätt berör naturen, vattnet och myten. Samtliga 

reklamfilmer avslutas med den retoriska frågan ”Vad är det egentligen med 

hälsokällan i Bergslagen?” som kan ses som en induktiv inbjudan till mottagaren att 

själv få ta ställning till den framställda myten. 

Berättelsens/mytens olika beståndsdelar delar samma element i de olika 

retoriska artefakterna. Den grundläggande scenen är alltid Lokabrunn/hälsokällan och 

karaktärerna förmedlar samma budskap om än ibland utifrån olika perspektiv. Man 

berättar om myten ifrån olika tidsrymder som alla slutar på samma sätt, att karaktären 

på något sätt fått tagit del av hälsokällan. Jag ser den tilltänkta målgruppen vara de 

som på något sätt vill få mer information kring varumärket Loka eller hittat dit via 

någon av Lokas marknadsföringskanaler.  

Sammanfattning: Utifrån mina frågeställningar finner jag att Loka är 

konsekventa med sitt användande av myten jämte berättelsen som säljargument. Varje 

retorisk artefakt ger en bild av att det är naturens krafter som ger vattnet dess 

hälsosamma egenskaper. Vid en bedömning av trovärdigheten i den retoriska strategi 

man använder sig av finner jag det intressant hur man från Lokas sida förhåller sig till 

dessa myter. Man använder sig av externa historiska yttranden som belyser källans 

positiva egenskaper, man använder sig av naturens egen historia och i reklamfilmerna 

spelar man upp en fiktiv värld som också den målar upp naturen som skapare av 

vattnets hälsosamma egenskaper. De säger sig dock aldrig att ha belägg för om myten 

är sann eller inte. Detta gör att man på ett effektivt sätt bjuder in mottagaren att själv 

att ta ställning till frågan. På det sättet bidrar mottagarens egna värderingar till att 

forma upplevelsen kring Loka som varumärke. Myten om hälsokällan i Bergslagen 

säger inte direkt att jag ska köpa vattenflaskan när jag ser den i affären, men tack vare 
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myten ger den mig en historia att koppla samman just Lokas flaska med när jag som 

kund ska göra mitt val.  

 

Marias analys: 

Forskningsfråga: Vilka retoriska medel går att utläsa i Lokas visuella framställning? 

Metodval: Lokas hemsida www.loka.nu
62

 har granskats från ett visuellt retoriskt 

perspektiv enligt Brigitte Mrals modell för bildanalys.
63

 Bildanalys används i direkt 

koppling till den klassiska synen på retorik, då främst kopplad till analys av 

kroppsspråket, men en stor del av kommunikationen idag sker med visuella medel 

också i illustrationer, fotografier, reklam, valaffischer, arkitektur och mycket annat 

som vill förmedla ett budskap eller en värdering.
64

 Bildanalys eller visuell analys 

intresserar sig för färger, former, tecken, typsnitt, symboler, koder och annat som kan 

konnotera eller denotera till det som betraktaren skulle uppleva som ethosappeller 

eller uttryck för exempelvis doxa. Bilderna granskas först på ett manifest plan för att 

sedan analyseras på det latenta planet och se vad som faktiskt ligger bakom bilden vi 

ser, om det finns några dolda budskap.
65

 

Analys och resultat: Lokas hemsida är omfattande med många visuella 

element och starka färger. Det som jag har tittat på i hemsidan är ingångssidan samt 

några av de underliggande rubrikerna i menyfältet för att få en överblick utan att gå 

för djupt in på detaljerna. Loka målar upp ett naturscenario som starkt leder tankarna 

till den svenska naturen, en trolsk idyll som vi alla känner till men kanske inte möter 

så ofta i vår vardag. De bygger upp en skogsdunge i gryningsljus och placerar sin 

produkt i mitten av bilden, medan mindre element omger produkten, bland annat 

färgglada flaskkorkar, en krypande nyckelpiga, fjärilar, eldflugor samt en enklare 

meny i vänstra kanten.  

Först och främst kan vi konstatera att det som Loka självklart vill med sin 

hemsida/reklam är att förklara hur förträffligt deras vatten är och att vi kommer att 

vinna på att välja det nästa gång vi velar mellan olika flaskvatten i butiken. De 

informerar om att det finns en ny smak att köpa vilket innebär att de ständigt förnyar 

sig och håller sig ”trendiga”. De uppmanar oss att börja handla produkten genom att 

locka med gratisprover och skapa välvilja genom generositet. Ett huvudargument är 

                                                 
62

 Lokas hemsida – http://www.loka.nu/ läst 20 februari 2011. 
63

 Mral (2010) 
64

 Mral (2010), s 3f 
65

 Mral (2010), s 5f 



Kandidatuppsats Retorik Peder Flood och Maria Isaksson 

Örebro universitet  Vt-2011 

 23 

att Lokas vatten innehåller någon mystisk egenskap som vi alla vill besitta. Den 

underliggande doxan verkar föreskriva att just mystiskt och naturligt är egenskaper 

som vi alla vill ha, så som vi alla vill vara vilket ger att det är det som de lyckas 

förmedla genom sin bild som presenterar vattnet på hemsidan.  

Vattnet är inte bara gott, läskande, kanske även hälsosamt utan också 

innehåller någon form av hemlig ingrediens som på något sätt är magisk och trolsk, 

lite mytisk. Detta lyfts fram med hjälp av eldflugor i bakgrunden, en dimhöljd skog 

och plingande ljud som för tankarna till älvor såväl som andra sagoväsen. Deras 

slogan i reklamfilmerna som också finns på hemsidan lyder ”Det är något speciellt 

med hälsokällan i Bergslagen” men detta är inget som nämns någonstans på 

hemsidan, utan det framgår ändå genom bildspråk och ljud; de har något magiskt som 

ingen annan har. Bilden är inramad av en tunn linje som skulle kunna antyda en bild i 

en sagobok eller att blicka in genom ett magiskt fönster. 

Uppgiften med hemsidan är troligtvis inte i första hand att informera om att 

det finns ett vatten på flaska som heter Loka, då de flesta redan känner till produkten 

genom reklamfilmer, affischer och att se flaskorna på bord, kaféer eller i butiker. Den 

huvudsakliga uppgiften blir snarare att informera om produkten samt sådant man 

kanske inte får tillräckligt med uppgifter om genom att läsa på etiketterna. Därmed 

passar de också på att låta besökarna/konsumenterna lära känna konceptet Loka. Loka 

ska nu inte bara vara en enkel produkt utan har utvecklats till ett helt koncept; en liten 

värld som konsumenten ska vilja vara en del av och gärna bli så intresserade av att de 

bjuder in andra till den också. På så sätt kan Loka vinna fler kunder. Loka hänvisar till 

Facebook där de erbjuder flera saker som gör att man vill bli mer nyfiken därtill mer 

involverad i konceptet Loka och benägen att sprida det vidare. 

De erbjuder gratisprover, gratis musik såväl som gratis bilder för att locka 

besökaren längre in i den här lilla världen. Så småningom kommer man också till 

texterna om mytologin bakom Loka och källans bakgrund där de låter oss 

konsumenter utveckla en relation till produkten. I det historiska kapitlet använder de 

sig av vissa sagoelement med huvudpersoner i tre olika berättelser med samma tema, 

där vattnet har välgörande egenskaper, t ex ”När Klen-Anders blev Stark-Anders”. 

Tankarna förs direkt till sagor av typen bröderna Grimm, folksagor och sägner vilket 

leder till att man då genom den lätt transparenta texten nästan kan se karaktärerna 

vandra genom skogen i jakt på den mytomspunna källan. Dessa historier, t ex om 

Klen-Anders, presenteras som sägner och om man läser texten som vuxen förstår man 
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att det är en saga, men man kan också fundera på om det har ett uns av sanning i sig. 

De skriver själva på hemsidan: ”Kanske är det myter, kanske inte.” Även om man 

kommer fram till att det är amsagor Loka berättar får man som tidigare nämnt ändå en 

bild av en plats som konnoterar lite till barndomens trygga hamn när man fick tro på 

amsagor. Sago- och berättelseelementen förmedlar pathos som gör att man känner 

sympati eller intresse för Loka, samt ett visst ethos, att man märker att det finns en 

bakgrund och en historia bakom varumärket, att det är beprövat jämte historiskt 

förankrat. Den skriftliga informationen samspelar med det visuella temat.  

På sidan finns inte många logosargument, förutom i miljökapitlet, utan sidan 

baserar argumentationen på myten kring Loka vilket ger att de logosargument som 

presenteras i de kortare texterna inte är utförligt vetenskapligt underbyggda. De 

skriver: ”Det friska och klara vattnet filtreras genom sanden och gruset i en ca 10 000 

år gammal isälvslagring innan det når sin destination. När det till slut når Loka Brunn 

är det rent och innehåller naturliga mineraler och salter.” Just den naturliga aspekten 

av produkten är något som genomsyrar hemsidans argumentation för produkten i 

vilken de också på ett latent plan lyfter fram miljöargumentet. Om något är naturligt 

upplever konsumenten det också som miljövänligt och det hemsidan kommunicerar är 

en ren värld, en idyll utan miljöföroreningar. Det vi alla säkerligen skulle önska att 

naturen var. 

Sammanfattning: Loka använder sig av starka visuella argument som anspelar 

på en naturscen, vilken leder tankarna till en sagovärld. Denna sagovärld är samtidigt 

den svenska naturen, eller den bild vi har av den svenska naturen, en liten bit magi 

som kanske finns runt hörnet som Loka kan erbjuda oss i buteljerad form. De olika 

visuella argumenten samspelar för att skapa en helhet och en idyll som vi säkert alla 

vill vara en del av i dagens stressade samhälle som har kommit längre och längre ifrån 

naturen. Lokas hemsida innehåller främst ethosargument genom dess doxologiska 

anknytning i det visuella temat men även underliggande logosargument som visar på 

att Loka också är naturligt och därmed också hälsosamt och miljövänligt. 

Sammanfattningsvis bygger de upp en liten egen värld som vi alla kan få ta del av 

genom att helt enkelt köpa en flaska Loka och själva känna efter vad som är så 

speciellt med ”hälsokällan i Bergslagen.” När vi sedan står i affären inför valet av 

mineralvatten har vi redan en relation till just Loka vilket leder till att det blir vårt 

naturliga val. 
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4.1.1 Sekundärtolkning av www.loka.nu 

När båda analyser var färdiga satte vi oss ner för att diskutera de olika 

analysresultaten. Det här analysobjektet var det första som valdes ut till studien och 

innan vi gick in i det individuella arbetet hade vi redan löst diskuterat materialet. Det 

fanns en oro för att utgången av analyserna skulle bli för liktydiga med den vetskapen 

men trots tidigare diskussioner fann vi differenser i resultaten. Utifrån Sonja K. Foss 

generativa analys har vi nedan använt oss av främst fyra av hennes steg för en 

förklarande modell där vi vill diskutera våra analysobjekt. De fyra punkterna i 

sekundärtolkningen är belysande av objektets centrala egenskaper, belysande av 

objektets delar i detalj, söka efter en förklaring samt skapa en förklarande modell. 

Nedan belyses objektets centrala egenskaper i form av metodval och även de 

konsekvenser som det har givit för våra individuella studier i sin helhet. Under 

skillnader och likheter har vi valt att belysa objektets delar i detalj. Med detta som 

grundval har vi sökt efter en förklaring till de frågor som vi har låtit objektet ställa till 

oss och därefter skapat en förklarande modell som har utkristalliserats enligt 

föreliggande premisser. Även de två följande analysobjektens sekundärtolkningar i 

kapitel 4.2.1 samt 4.3.1 är genomförda utifrån samma angreppssätt. 

 

Diskussion av metodval och dess konsekvenser: 

Den första skillnaden är valet av analysmetod som skilde sig markant oss emellan. 

Maria tog avstamp i det rent visuella medan Peder lade fokus på de narrativa inslagen 

där också vissa visuella element togs i beräkning. Marias analysresultat fann vi vara 

mer övergripande och täckte därmed de flesta retoriska objekt som Loka presenterade 

på sin hemsida då vi kunde komma överens om i efterhand att de starkaste 

övertygande medlen låg i bildspråket. Dock kände Peder att de visuella elementen tog 

sin utgångspunkt i den narrativa aspekten av de övertygande appellerna och därför var 

den narrativa analysen mer relevant i det fallet. Vår tolkning av arbetet leder oss till 

slutsatsen att för Peder lyfte berättelsen fram bildspråket som en produkt av kärnan 

som ska analyseras, medan Maria upplevde situationen tvärtom. För henne lyfte 

bildspråket fram berättelsen som ett element bland många och de visuella elementen 

var de primära. 

Våra respektive analyser har båda landat i en gynnad tolkning av objektet som 

baseras på en doxologisk grund där sändaren spelar på våra associationer samt 



Kandidatuppsats Retorik Peder Flood och Maria Isaksson 

Örebro universitet  Vt-2011 

 26 

kunskaper som vi förvärvat genom vår uppväxtmiljö och kultur för att skapa 

gemenskap med oss. Analysen visar att vi klassar oss själva som Lokas målgrupp 

genom vilket konstaterande vi placerar oss själva inom samma doxa, de använder 

doxa för att nå oss. Problem som kan uppstå i den identifikationen bland mottagare av 

retoriska budskap är att doxologiska element inte ifrågasätts utan förstås bara, vilket 

är starka övertygande medel för sändaren men som kanske inte öppnar mottagarens 

ögon för djupare reflektion eller ifrågasättande av argument då ethosappellen blir så 

stark.  

 

Skillnader och likheter: 

Trots olika metoder nådde vi ändå flera liknande slutsatser. Den största likheten var 

det övergripande omdömet som vi båda fällde om Loka i våra slutsatser. Vi upplevde 

att Loka bjuder in till sin konceptualiserade värld som skapar en gemenskap mellan 

produkten och konsumenten vilket gör att vi känner en koppling till varumärket. Detta 

gör att vi förstår att vi ska välja den produkten före andra buteljerade vatten. Detta 

tolkar vi båda vara det tänkta syftet med hemsidan och då vi trots olika vägar dit 

nådde liknande resultat kan man argumentera för att syftet uppfylls i tillräcklig grad 

som ger vår tolkning en viss grad av rimlighet för oss.  

Skillnader som går att utläsa av analyserna kretsar främst kring val av 

relevanta argument som granskas i objektet. Maria har lyft fram aspekter som miljö 

och förnyelse som inte Peder har fokuserat på, men han har istället lagt sin 

argumentation runt myten som övertygande medel ur ett narrativt perspektiv, också 

utifrån reklamfilmerna. Den spontana känslan vi fick när vi läste igenom varandras 

texter var dock att de inte skilde sig åt nämnvärt. Det är svårt att svara på om bristen 

på skillnader beror på att Loka har varit tydliga med sitt retoriska syfte eller om det 

beror på att skillnaderna mellan oss som analytiker är mycket små, både 

personlighetsmässigt och utbildningsmässigt.  

En annan skillnad som uppenbarades i diskussion kring våra resultat var att vi 

båda hade arbetat efter olika analysmetoder och utgångspunkter. Peder valde från 

början en fast utgångspunkt i form av syftet att undersöka hur man använder sig av 

berättelsen, vad den egentligen säger och hur de retoriska elementen samspelar med 

varandra, medan Maria gick in i analysprocessen med syfte att helt enkelt se vilka 

typer av retoriska element som fanns i objektet. Utefter detta har vi diskuterat om det 

är så att vi båda har arbetat från olika håll, det vill säga att Peder har ställt frågor till 
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objektet istället för tvärt om som hermeneutiken påbjuder. Men frågan är också var 

gränsen går mellan att ställa frågor till objektet med konsekvensen att det ger ett 

mindre öppet analysutslag och att arbeta efter en analysmodells ramverk för struktur i 

analysen, vilket vi båda har gjort. 

 

Sammanfattande diskussion: 

Det är för oss tydligt att vi har arbetat i den hermeneutiska cirkeln i de individuella 

analyserna; i ett metaperspektiv står det klart att vi inte öppnar upp för alternativa 

tolkningar i större grad. Vi prövar inte utförligt motstridig information, vi bekräftar 

oss själva genom argumenterandet för våra egna ståndpunkter och bjuder inte in till 

dialog. I nästa metodologiska steg i den generativa analysprocessen tog vi del av 

varandras resultat varpå vi därmed tog ett steg in i den hermeneutiska spiralen istället. 

Här dök dock fler insikter upp i dialogen kring objektet och vi började lyfta fram 

aspekter av objektet som ingen av oss hade tagit i beaktning i våra separata analyser. 

Vi var från början på det klara med att analyserna var tvungna att presenteras i ett 

kortfattat format, men vi nådde ändå många djupare kunskaper kring materialet i 

diskussionen med varandra än vi hade kunnat nå på egen hand och finna nya delar av 

objektet. Vi har aktivt försökt hålla i minnet att arbeta dialektiskt enligt Gadamers 

teorier men resultaten utvecklades än mer i samråd med varandra, vilket bekräftar den 

dialektiska inställningen.   

En del av analysreflektionerna som tagit upp stor plats i vårt arbete är frågan 

om legitimitetsanspråk hos tolkningarna. Vårt legitimitetskriterium i arbetet med 

tolkningarna har varit att om subjektivt tänkande tar överhanden och belyser udda 

värderingar utanför ramar för doxa och generell förståelse utan argument som stöd 

inför omvärldens kritiska blick går intersubjektiviteten om intet. Tolkningen mister då 

sin legitimitet för oss. Trots skillnader i uppbyggnad och framställning har vi funnit få 

olikheter i våra analysresultat varefter vi kan konstatera att vi har enats om objektets 

syfte samt här funnit legitimiteten i tolkningarna på intersubjektiva grunder.  

4.2 Primärtolkning av ”Hemmaduktiga bloggare” 

Peders analys:  

Forskningsfråga: I min analys har jag sett närmare på hur Lisa Magnussons retorik 

ser ut i en av hennes debattartiklar, ”Hemmaduktiga bloggare är ett hån mot 
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feminister”. Magnusson är en krönikör som tidigare skrivit debattinlägg, krönikor och 

haft en blogg via Aftonbladet.se. 

Metodval: Neoaristotelisk metod med inriktning på argumentation och analys 

av appellformerna. 

Analys och resultat: Texten är publicerad på hemsidan Aftonbladet Debatt 

vars huvudsida har en stor och bred publik. Mottagaren kan vara den som reagerar på 

artikelns rubrik eller redan följer författarens krönikor. En snabb titt på tidigare 

debattinlägg och krönikor som Magnusson har skrivit visar att hon utgår från ämnen 

som på något sätt berör henne privat, däribland feministiska sakfrågor och hon tvekar 

inte på att ventilera sina personliga åsikter.  

Artikeln är en replik på en text skriven av Jenny Damberg som ifrågasätter vad 

som är så provocerande med starka kvinnor som bakar cupcakes.
66

 Texten tillhör 

genren genus deliberativum och innehåller dispositonsdelar från den klassiska 

retorikens ideal men är inte uppbyggd efter en tydlig struktur. I rubriken går det att 

utläsa textens tes och i exordium beger Magnusson sig direkt in medias res för att 

specificerar de hemmaduktiga bloggarna till att vara alla de som lever ytliga, 

utstuderade liv. Då är det framförallt dagens hemmaduktiga kvinnobloggare som är 

värst enligt henne. Hon argumenterar för samt försöker få läsaren att förstå att denna 

grupp människor lever sina liv felaktigt och att de hemmaduktiga kvinnobloggarna 

som står i fokus både är ett hån mot feminister och forna hemmafruar. Magnusson 

bygger sin argumentation utifrån sina egna värderingar och förmedlar sina argument 

deskriptivt. Hon vänder sig inte direkt till dem hon kritiserar. Hennes personliga 

framtoning visas genom att hon inte redovisar några belägg för sina antaganden. Hon 

utger sig dock inte för att vara någon expert, men ser sig själv i mina ögon ha ett högt 

ethos genom att vara en omdömesgill kvinna vars egen insikt ger henne auktoritet att 

ge sig in i debatten. Magnusson menar dock att det vore naivt av henne att tro att alla 

människor ska tycka lika som hon, men hon tillrättavisar hemmafrubloggarna direkt i 

meningen efter genom att kritisera deras okunskap kring de förutsättningar forna 

hemmafruar levde under, som de nu i sin tur försöker eftersträva.  

Magnusson försöker övertyga sina läsare genom att skapa och väcka känslor. 

Med pathosladdade argument sätter hon in läsaren i situationer som på olika sätt 

svartmålar dem hon kritiserar. Med utgångspunkt kring den forna kvinnokampen som 
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topik bygger hennes argumentation på vad som är rätt eller fel ur ett moraliskt och 

värderingsmässigt perspektiv. Det är en deduktiv text där jag som läsare sällan 

inbjuds att delta förutom vid någon enstaka retorisk fråga. Magnusson försöker att 

stärka sitt ethos med hjälp av att förmedla allmänna sanningar genom begreppen 

”man” eller ”vi” som hon i mina ögon sett inte anser behöver ifrågasättas utan som 

läsaren ska kunna känna igen sig i: ”Jag tror inte att det är en slump att vi rynkar på 

näsan åt färdigköpt mat, halvfabrikat, och djupfrysta produkter/…/Vi arbetar så 

mycket, för mycket, inte minst kvinnor.” Dessa blir även hennes logos-argument, ett 

logiskt resonemang som hon använder mot den artikeln hon bemöter. Hon väver 

samman sin text med ett enkelt och bildrikt språkbruk. Hon använder sig av många 

olika stilfigurer för att förmedla ett känsloladdat budskap med en provocerande ton.  

Magnusson reagerar starkt på den text och den grupp av människor som hon 

bemöter. I mina ögon skiljer hon på människa och människa och kvinna och kvinna. 

De som lever enligt hennes värderingar och de som inte inser att de lever ytliga och 

utstuderade liv. Detta levnadssätt är enligt henne felaktigt därtill hon försöker 

övertyga om att hemmafrubloggarnas harmlösa bloggpublikationer faktiskt gör skada 

mot vad de forna hemmafruarna kämpade för. Jag uppfattar det som att Magnusson 

gillar att väcka opinion och en snabb titt över de kommentarer hon har fått kopplat till 

artikeln visar att hennes text väcker starka känslor. Hennes avslutning är signifikant 

för texten i sin helhet, genom en provocerande ton tar hon hjälp av idéhistorikern och 

skribenten Rasmus Fleischer som gett förslaget att kalla cupcakes för ”koppkakor”. 

Hennes ord blir: ”Kan vi inte alla kalla det så framöver? Bara för att jävlas”. Detta 

visar i min mening att Magnusson ser sig ha en trogen läsargrupp som vill läsa hennes 

färgstarka betraktelser, tankar och även accepterar och roas av hennes högst 

personliga åsikter.  

Sammanfattningsvis: Med ett självupplevt starkt ethos reagerar Magnusson på 

den text och den grupp av människor som hon bemöter. Med patosladdade argument 

skiljer hon i mina ögon på människa och människa och kvinna och kvinna.  

 

Marias analys: 

Frågeställning: Hur använder sig Lisa Magnusson av retoriska medel för att nå sina 

läsare? 

Metodval: ”Hemmaduktiga bloggare är ett hån mot feminister” har analyserats 

utefter den neoaristoteliska analysmodellen samt topikanalys enligt Roderick P. 
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Hart.
67

 I det neoaristoteliska har jag främst intresserat mig för kontextanalys och 

publik, ethosbegreppet samt disposition och uppbyggnad. Topiker syftar till att 

analysera idéer och genom att titta på bruk av olika typer av ord kan man finna vilka 

platser, topiker, som idéerna är hämtade från. Dessa platser brukar delas in i 16 

kategorier, bland annat tid, rum, rörelse, grad etc. Här kan man se vilken 

utgångspunkt författaren har valt, eller till och med valt bort och vilka effekter det 

får.
68

 

Analys och resultat: Magnussons text är en krönika skriven inom ramen för 

kvällstidningen Aftonbladets debattsidor och har därmed fog att vara mer personlig, 

subjektiv och skriven i mer låg stil än exempelvis vetenskapliga artiklar eller 

nyhetsrapporteringar. Den ämnar ventilera författarens egna åsikter och frustrationer 

för att därmed eventuellt väcka opinion eller provocera. Författaren är en van 

bloggare och frilansskribent som vanligtvis framhåller sina egna åsikter i sina texter 

där hon vänder sig till en publik som är intresserad av just hennes personliga 

infallsvinkel på aktuella händelser. Det är en publik som är van vid den typen av 

medier.  

Dispositionen tar vid in medias res här hon deklamerar sin propositio att ”för 

en del verkar hela livet vara en kuliss /…/ De hemmaduktiga kvinnobloggarna är 

värst”. Magnusson driver tesen att det är negativt att vara en ”hemmaduktig bloggare” 

konsekvent genom hela texten, som i sig inte är så lång och har inte ett klart partitio, 

indelning, utan det är snarare författarens tankegångar som följs på ett kanske inte helt 

tydligt vis i alla lägen. Texten syftar till att göra läsaren läraktig då Magnusson vill 

upplysa om sin ståndpunkt men den provocerande tonen i inledningen skapar inte 

någon större välvillighet, vilket författaren måste vara medveten om då jag tolkar det 

som att en stor del av läsarskaran mycket väl kan bestå av dessa ”hemmaduktiga 

kvinnobloggare”. Alltså de som hon i conclusio menar ska straffas för att de ”berättar 

bloggsagor med bild”. Att krönikan ämnar provocera märks också i de sista orden där 

hon refererar till cupcakes som ”koppkakor”: ”Kan vi inte börja kalla det så 

framöver? Bara för att jävlas.” Denna sista fras blir som en sammanfattning av hela 

hennes irritation över sådana som står hemma och bakar cupcakes och bloggar om det 

på ett ofeministiskt vis. Hon skriver att vi kan kalla det så, vilket göt att det skapas en 

barriär mellan henne och de eventuella ”hemmaduktiga kvinnobloggare” som läser.  
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 Magnusson bygger ethos genom identifikation med läsaren. Trots att hon 

medvetet stöter en stor del av läsarna ifrån sig genom sarkasm och provokation 

använder hon sig av ”vi-känslan” tillsammans med medvetenhet kring att det inte är 

konstigt att vissa fenomen i samhället ser ut som de gör. Att vi har ett behov av 

trygghet, att vi längtar efter kärlek och omsorg samt att vi famlar efter vissa saker. 

Samtidigt blir de ”hemmaduktiga bloggarna” de som står i motsats till oss varpå en 

polär relation är upprättad. Bestämt förkunnar hon hur det egentligen var med 

hemmafruarna som bloggarna nu förolämpar och hon sätter sin historiska kunskap 

över deras för att förklara sin irritation över deras beteende. Krönikan har ingen 

vetenskaplig förankring där vi som läsare får tro Magnusson på hennes ord när hon 

argumenterar för hur saker egentligen ligger till, men för mig personligen som läsare 

ligger argumenten inom ramen för historisk allmänbildning och är inget som i stort 

skulle kunna ifrågasättas. Hon tar dock stöd hos idéhistorikern Rasmus Fleischer i 

slutet vilket ger lite extra tyngd i hennes lite bittra underton i argumentationen.  

Hennes argumentation blir starkt pathosladdad då hon tar upp människans 

inneboende trygghetsbehov och kärlek till barn och familj, samtidigt som hon rör upp 

känslor kring ett ämne som säkerligen många hemmaduktiga bloggare ser som 

harmlöst. Magnusson har en deduktiv stil för att komma fram till en slutsats och 

inbjuder inte mycket till samtal. Texten uttrycker hennes privata ståndpunkt och tar 

sin utgångspunkt i hennes egen syn på den historiska kontexten bakom 

argumentationen vilket gör att Magnusson ser där inget större behov av konkreta 

logosargument för att understryka sin tes. Hon styr ändå läsarens tankegångar mot en 

förnuftsmässig inställning till den ”hipster-Disney-värld” som hon upplever att 

bloggarna har fastnat i och hon vill tala oss tillrätta med sunt förnuft.  

 Stilen i texten är konkret; hon talar om lättillgängliga fenomen i vår direkta 

närhet. Hon håller sig till normalprosa med ett korrekt, vårdat språk med några få 

modeord och svordomar insprängda i texten som talar till en förhållandevis ung 

publik, min gissning är 18-40 år. För att göra språket intressant använder hon sig av 

troper och ornament, så som hopningar, metaforer, antiteser och (trots att hon själv 

hävdar att det inte är det, men det kanske läsaren får ta ställning till själv) allegorier. 

Det är ett levande språk som får det retoriska syftet att övertyga genom att underhålla; 

den syrliga, småbittra undertonen upplevs som fyndig och kvick om man inte råkar 

vara en av de åsyftade bloggarna som då säkerligen kan anse att hon går för långt och 

tar illa vid sig.  



Kandidatuppsats Retorik Peder Flood och Maria Isaksson 

Örebro universitet  Vt-2011 

 32 

 Texten består av 436 ord varav 20 kan kategoriseras under topiken ”äkthet” 

som Hart beskriver. Det blir genom texten det övergripande temat, om något är äkta 

eller inte. Detta skulle kunna klassas in under Wilson och Arnolds andra topik, grad 

(degree),
69

. Magnusson lägger därmed tonvikt på förekomsten av begreppet hos 

bloggarna och hos omvärlden vi vistas i. Hon klassar in läsarna i den begränsning de 

är med eller mot henne där vi får själva känna efter om vi tillhör ”vi” eller ”dem”. Det 

är en krönika som tar ställning, som inte är rädd för att röra upp känslor samtidigt som 

den vill kommunicera förnuft till läsaren, oavsett om man är en hemmaduktig 

bloggare eller inte. En annan topik som tas upp frekvent är Wilson och Arnolds 

sjunde topik substans, eller ämne (substance)
70

 som i texten utgörs av den 

grundläggande önskan vi drivs av, t ex ”drömmar”, ”längtan”, ”värdering” och 

”moral”. 10 gånger framträder den topiken i texten och Magnusson går därmed in och 

petar på det som ligger oss alla nära, hon utmanar vårt sätt att se på det, allt i syfte att 

provocera såväl som att påverka i den riktning hon ser som den mest vettiga.  

 Sammanfattning: Magnussons text är en informell text som vänder sig till en 

stor grupp läsare, varav en andel mycket väl kan ta illa vid sig av hennes text som har 

ett starkt kritiskt inslag. Texten klassar in läsarna i den grad de väljer att ställa sig på 

hennes sida; helt med henne eller mot henne, eller möjligtvis mitt emellan. 

Magnusson försöker resonera med läsaren och upplysa om de luckor som läsaren eller 

de hon vänder sig emot kan tänkas ha, informationsmässigt. På det hela varvar hon 

patosargument med ethosargument kopplade till henne själv och till kvinnokampens 

historia, men då texten är förhållandevis informell och i avsaknad av konkreta 

logosargument i större utsträckning ges läsaren ett val; att tycka om de åsikter som 

uttrycks eller inte alls. Detta främst då texten förefaller ämnad att provocera.  

4.2.1 Sekundärtolkning av ”Hemmaduktiga bloggare” 

Metodval och dess konsekvenser: 

I arbetet runt Magnussons artikel valde Peder en neoaristotelisk analys och Maria 

valde en neoaristotelisk samt en topikanalys. Även runt Magnussons artikel har våra 

analyser visat på skillnader likväl som likheter, men här har skillnaderna visat sig mer 

markanta trots att vi använt oss av samma analysmodeller. Ur ett retoriskt perspektiv 

har det visat sig att skillnader har uppstått kring tolkning av Magnussons topiker. 
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Marias mer djupgående topikanalys visade på två topiker och Peder, som vävde in 

topiker i sin neoaristoteliska analys, kom fram till en annan topik, den forna 

kvinnokampen.  

En annan punkt vi har diskuterat här är risken för cookie cutter criticism. Vi 

har arbetat efter samma mallar, alltså den neoaristoteliska vari vi funnit flera likheter, 

men en slutsats vi har nått är att ju mer vi utförligt förhåller oss till retorikens allmänt 

vedertagna verktyg desto större intersubjektivitet uppnås. Att en retorikmodell 

används utesluter inte bruket av en annan samt att Maria säger en sak och Peder en 

annan betyder inte att hon har mer rätt eller han, det öppnar bara upp för en dialog 

kring materialet som kan leda till djupare insikter, till fler perspektiv. Här ser vi 

definitivt det som Ödman och många andra argumenterar för, att det inte finns en 

mirakelmetod att nå ett fullständigt resultat utan att metoder får komplettera varandra 

och vi kan aldrig stänga dörren för vidare diskussion. 

 

Skillnader och likheter:  

Vi märker att vi har upplevt texten på olika vis och vår hypotes är att det kan härledas 

till de skillnader som ligger i vår uppfostran/biologi som man respektive kvinna, 

vilket i sin tur kan ha lett till skillnader i vår förförståelse. Vidare upplevde Maria i 

efterhand att hon tilltalades av Magnusson, att hon tvingades att ta ställning till tesen 

direkt medan Peder upplevde att han kunde betrakta objektet med intresse utifrån men 

inte behövde ta ett steg närmare och beröras själv. Vi ställer oss båda frågan om det är 

Peders roll som analytiker att sätta sig in i kvinnans roll i egenskap av man. Mral 

menar att man som forskare ska försöka göra sig medveten om författarens 

doxologiska grund men även om Peder är medveten om kvinnokampen upplever han 

att han inte kan sätta sig in i situationen känslomässigt på samma sätt som Maria som 

har en bild av hur det är att behandlas annorlunda som kvinna. Hade det exempelvis 

gällt en artikel om graffiti eller något annat som ingen av oss är involverade i hade 

våra attityder till materialet då sett annorlunda ut eller legat på ett mer jämställt plan? 

Även om vi kommer från samma kulturella bakgrund och är i samma ålderskategori 

osv. tillhör vi olika kön därjämte olika doxa. Intressant i analysen är att Peder har sett 

kvinnokampen som en övergripande topik medan Maria har valt att inte kommentera 

det feministiska perspektivet i sin analys. 

Vi som individer har säkert olika syn på feminism och kvinnokampen men det 

kan vara svårt att besvara på vilket sätt det påverkar våra analyser. Dock mynnar det 
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ut i ett resultat som stammar ur ett subjektivt urval och en tolkning som grundas på 

det vi själva från början bestämmer oss vilja se i Magnussons argumentation. På 

samma sätt bli framställningen viktig för samtidigt som vi väljer att se på situationen 

ur ett visst perspektiv så väljer vi också att presentera våra resultat ur ett visst 

perspektiv. Medvetenheten om den ständiga förekomsten av det subjektiva urvalet är 

ett centralt element, speciellt i den generativa analysen vi har utgått ifrån då vi ämnar 

uppnå en så hög grad av validitet i våra tolkningar som möjligt.  

  

 Enligt vår bedömning passar ett flertal av Magnussons läsare in på 

beskrivningen hemmaduktiga bloggare samtidigt som deras roll är anhängare av 

Magnussons texter, vilket vi tror att Magnusson är medveten om. Till en början fann 

vi olikheter i tolkningen av Magnussons mottagarbegrepp. Vår tolkning av varandras 

tolkningar visade på att Peder upplevde att hon vände sig till dem som redan håller 

med henne och inte till de hemmaduktiga bloggarna. Marias tolkning däremot gick ut 

på att Magnusson är väl medveten om att flera av hennes läsare också kan vara 

hemmaduktiga bloggare vilket har som konsekvens att Magnusson kan passa på att 

indirekt vända sig till dem i sin kritik. Dock landade vår diskussion i att vi båda såg 

Magnussons artikel som ett trepartssamtal, alltså att hon till synes vänder sig till sina 

läsare som håller med henne i och med distinktionen mellan ”vi” och ”de”. Men ändå 

vet hon att ”de” – alltså bloggarna som kritiseras – säkerligen tillhör hennes 

läsarskara.  

Det här var en ståndpunkt som Peder hade reflekterat kring men inte på ett 

tydligt sätt beskrivit i sin analys. Det tog en stund innan vi gemensamt lyckades forma 

tanken om ett trepartssamtal samt konkretisera en bild av hur vi upplevde 

mottagargruppen. Det här är ett tecken på att viktiga analysresultat kan gås förlorade 

utan reflektion vilket är ett tecken på att dialogen effektivt kan föda nya ståndpunkter.  

 

Sammanfattande diskussion:  

Diskussionen har genererat flera viktiga resultat som leder oss till slutsatsen att ett 

tema kan utläsas i Magnussons text. Det temat är bekräftelse. Internet har de senaste 

åren öppnat upp möjligheter att sprida budskap väldigt brett och väldigt fort. Hon 

lyfter fram de hemmaduktiga bloggarna som ”de värsta” men enligt vår tolkning 

riktar sig texten även mot dem som inte bloggar. De som inte bloggar bidrar också till 

att sprida en för Magnusson skadlig stereotyp av kvinnor men bloggarna pekas ut som 
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de värsta då de har möjlighet att genom sitt eget bekräftelsebehov snabbare och i mer 

omfattande skala delta i spridningen av dessa negativa ideal. Tolkningen härleder vi 

till de tendenser vi ser i samhället med sociala medier där människor omkring oss 

utnyttjar kanaler som exempelvis bloggar för att synas och höras. Detta ska bekräfta 

deras eget värde genom att andra kommenterar deras avtryck i cyberrymden varpå 

Magnusson reagerar på den okunskap som finns hos dem som bidrar till att sprida 

stereotypen. Kanske hade inte den tolkningen gjorts av personer som inte är utsatta av 

sociala medier i samma utsträckning som vi.  

Vad vi kan utläsa har Magnusson arbetat med målgruppsanalys i den retoriska 

situationen för att tydligare förmedla sin propositio och utser bloggarna till en pars 

pro toto för att kommunicera mer än irritation över överdriven muffinkonsumtion. 

Hon besväras av okunskap kring kvinnokampens historia men ger även en känga till 

den kultur som genereras av de sociala medierna och som så många andra väljer hon 

att berätta en historia hellre än att kort och gott säga att hon är irriterad över 

hemmaduktiga bloggare. Hon målar upp en hel allegori där muffinsen får representera 

de hemmaduktiga bloggarna, trots att hon i texten själv påpekar att det inte var 

meningen att bygga upp en allegori, vilket har lett oss in i en diskussion om elocutio. 

Observationer kring vårt eget elocutio och dess effekt ger slutsatsen att som 

övertygande medel är elocutio, alltså sättet att sätta ord på sitt budskap, en stor faktor 

som tar sin grund i doxa. Samtidigt är det i doxa som vi finner en väsentlig del i det 

som föder legitimitet hos mottagaren; om budskapet även stilmässigt passar in i doxan 

blir texten mer rimlig för uttolkaren.  

4.3 Primärtolkning av ”Internet kan, vill och bör inte 

blockeras” 

Peders analys: 

Frågeställning: Hur ser de Kaminskis retorik ut i debattartikeln ”Internet kan, vill och 

bör inte blockeras”? 

Metodval: I en neoaristotelisk analys med starkast inriktning på kontext och 

ethosbegreppet ska jag se närmare på de retoriska kvaliteterna i texten.  

Analys och resultat: Marcin de Kaminski är doktorand i rättssociologi vid 

Lunds universitet och verksam i forskningsprojektet Cybernormer. Den publicerades i 

Svenska Dagbladets debattavdelning ”Brännpunkt”, där vem som helst kan skicka in 
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debattartiklar på aktuella ämnen. Kaminski menar att Internet har blivit en så stor 

arena i människans vardag att man nu bör diskutera vad konsekvenserna blir av 

regeringars och myndigheters olika blockeringsförsök av enskilda sidor och områden 

på Internet. Han vänder sig till en så bred publik som möjligt, men det känns som att 

han vill väcka debatt hos framförallt politiker och beslutsfattare som i hans ögon 

använder en felaktig strategi. Han kritiserar strategin samt vill höja diskussionen till 

en högre nivå, till en nivå där man inte diskuterar Internet som något isolerat från 

högre värden som mänskliga rättigheter och friheter.  

I en inledande ingress väcker SvD ett intresse kring Kaminskis text vars 

konkreta utgångspunkt ligger i det enskilda fallet Wikileaks. Textens huvudsakliga 

genre är genus deliberativum. Retoriska problem förekommer där författaren främst 

argumenterar emot de strategier som beslutsfattare använder sig av för att blockera 

hemsidor på Internet. Han försöker få läsaren att förstå vilka konsekvenser dessa 

blockeringsförsök orsakar. Tesen är lika tydlig som rubriken. Kaminski använder sig 

av en bevisförande och deskriptiv argumentation för att påvisa varför Internet inte 

kan, vill eller bör blockeras. Logos är det grundläggande medlet som används mest i 

texten för att övertyga. Det logiska resonemanget blir tydligt när författaren 

argumenterar emot de använda strategierna där han påvisar dess negativa 

konsekvenser genom fakta samt många exempel. Pathos-argument förekommer och 

Kaminski väcker känslor hos publiken genom metaforer. Som avslutning målar han 

upp en bild över att konsekvenserna av blockeringsförsök är så stora att det råder 

regelrätt krig på vissa delar av Internet. Ethos-argumenten är inte direkt uttalade utan 

jag tror att Kaminski anser att hans profession är tillräcklig för att läsaren inte ska 

ifrågasätta hans auktoritet. Han har en ödmjuk attityd som visar att detta inte är ett 

problem som bara berör vår omvärld utan även förekommer i vårt eget land. Han 

närmar sig läsaren genom att komma med råd för vilka frågor man kan ställa sig för 

att granska vad den egentliga anledningen kan vara till ett blockeringsförsök. Detta 

gör att man som läsare även blir inbjuden till att själv reflektera över det ämne han 

talar om.  

Kaminski skriver på normalprosa där han använder sig av ett enkelt men 

korrekt och välvårdat språk. Stilfigurer förekommer, till exempel metaforer som 

”Internet är en arena /…/ regelrätt krig på vissa delar av Internet”. Författaren håller 

en röd tråd lindad runt Wikileaks som enskilt fall genom hela texten för att belysa ett 

större problem. Det är ett välkänt fall som jag tror de flesta av hans läsare känner till 
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där han utifrån detta enskilda fall öppnar upp en diskussion som både kritiserar 

nuvarande tillvägagångsätt såväl som skapar debatt kring kärnvärden för en 

demokrati, mänskliga rättigheter, frihet och dess plats på Internet.  Han är konsekvent 

i att hålla personliga värderingar utanför sitt resonemang och använder sällan orden 

”jag” eller ”man” i sin text. Detta ökar min tilltro till Kaminski och hans 

argumentation. Det ska tilläggas att Kaminski även är en av grundarna till Piratbyrån 

och The Pirate Bay och kan tänkas ha en liberal hållning till ämnet vars utgångspunkt 

kan ses som ensidigt. I mina ögon lyser inte ett sådant scenario igenom utan jag ser 

texten som desto mer vetenskapligt framlagd med en enkel ton som ska tilltala en så 

pass bred målgrupp som möjligt.  

Sammanfattning: Logos är den övervägande appellformen i Kaminskis text. 

Han presenterar fakta och många exempel för att understödja sin tes. Texten är 

relativt kort men ändå lyckas Kaminski på ett sakligt sätt visa med vilka lagar Internet 

själv skyddar de grundläggande värderingar som han anser hotas med dessa 

blockeringsförsök. Han visar också på att tekniken inte är tillräckligt utvecklad för att 

kunna blockera material från Internet och att anledningarna till blockeringsförsök inte 

alltid bara är svarta eller vita.  

 

Marias analys: 

Frågeställning: Vilka retoriska element använder sig de Kaminski av i sin text? 

Metodval: ”Internet kan, vill och bör inte blockeras” har även den analyserats 

enligt den neoaristoteliska analysmodellen med inriktning mot ethos och disposition.  

Analys och resultat: Artikeln är publicerad på Svenska Dagbladets debattsida 

”Brännpunkt”. Texten är författad av en doktorand i rättssociologi vid Lunds 

universitet, Marcin de Kaminski, som dessutom är en av grundarna av Piratbyrån och 

The Pirate Bay och är känd för att förespråka frihet på Internet. Artikeln har en 

mindre populärkulturell inriktning än föregående artikel då Svenska Dagbladet 

generellt riktar sig mot en läsarkrets med högre krav på vetenskaplighet vilket 

manifesteras i mer frekvent förekomst av akademiker som författare bakom artiklar. 

Vi kan förutsätta att läsarna av artikeln är någorlunda insatta i debatten samt har ett 

intresse av aktuella händelser, vilket det här ämnet i högsta grad är. Artikeln får direkt 

ett högt ethos då den publiceras i en förhållandevis väl ansedd dagstidning och 

personen bakom är doktorand i ämnet vid ett väl ansett universitet. Genom projektet 

Cybernormer och sin inblandning i The Pirate Bay har han också ett ökat ethos, 
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kanske främst i kretsar som redan förespråkar en liberalare inställning till nättrafik. 

Möjligtvis kan hans ethos även sänkas genom detta hos personer som redan har en 

fientlig inställning till exempelvis fri fildelning, vilket The Pirate Bay gör. 

 Artikeln är en kommentar till försöket att blockera sidan Wikileaks som 

inleddes någon vecka innan och artikeln genomsyras av författarens åsikt att det är 

omöjligt och oetiskt att blockera sidor på Internet. Den etiska aspekten som berör 

värderingar samt mänskliga rättigheter presenteras inte förrän i andra halvan av 

artikeln men det är tydligt att det är dit författaren vill komma, även om man inte läser 

ingressen eller rubriken. Artikeln är resonerande, förklarande och rik på exempel, 

liknelser och metaforer som förtydligar problematiken med ämnet för läsaren. 

Dispositionen är tydlig; det är lätt att följa den röda tråden som leder fram till ett mer 

förtydligat propositio mot slutet där vi också ser att syftet förefaller vara att upplysa 

och belysa faran med Internetblockeringar. Argumenten presenteras gradvis i de olika 

paragraferna vilket bildar en stegring som leder upp till den avslutande 

krigsmetaforen i sista stycket som ett klimax. Hans conclusio avslutas med ett lätt 

ironiskt påstående: ”Det gick så att säga inte så bra…” som är tänkvärt samtidigt som 

det kan tolkas som en komisk underdrift då han strax innan refererat till den rådande 

situationen på Internet som krig. Det rika bildspråket gör situationen lättförståelig och 

även om många av läsarna säkerligen är akademiskt utbildade ämnar artikeln att nå 

också en bredare publik då det är ett allvarligt ämne som berör alla med 

Internetåtkomst. Just den kritiska aspekten lyfts fram tydligt i texten. För de Kaminski 

blir Wikileakssituationen en metonymi för hela den rådande situationen på Internet.  

 Han refererar till situationen på Internet som ”krig” mellan beslutsfattare och 

Internetanvändare samt till att sidor med barnpornografiskt innehåll inte kan 

blockeras. Likaså nämner han att kinesiska och turkiska oliktänkare hindras av sin 

regering att nå visst material på Internet och vi dras in i artikeln med hjälp av pathos. 

Artikeln ges en direkt allvarlig ton då detta är något som vi alla vet vad det innebär 

även om vi inte har utsatts för det. Det skapar en känsla av direkt konkreta 

konsekvenser som inte ligger på ett filosofiskt abstrakt plan som skulle kunna vara 

mer svårgripbart. De Kaminski använder sig vidare av logos för att förklara 

situationens bakgrund för sina läsare och därmed förklara de konsekvenser han ser av 

besluten som fattas kring Internet. På ett förnuftsmässigt plan drar han paralleller till 

liknande exempel, t ex Streisand-exemplet, där Barbara Streisand försökte göra allt 
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för att bilder på hennes hus inte skulle spridas på Internet, vilket fick motsatt verkan 

varvid bilderna spreds ännu fortare.  

Sammanfattning: Genom rationalitet får läsaren se situationen genom de 

Kaminskis ögon för att därmed förstå allvaret i tesen. Ethos förmedlas i författarens 

kommunikation med läsaren, som i vissa fall möjligtvis kan visa sig kontraproduktivt 

hos de läsare som på förhand inte håller med de Kaminski.  

Överlag använder hans sig av starka metaforer och exempel för att förmedla 

ethos, pathos och logos och målar upp en bild av konsekvenserna av problemet i en 

stegring. Denna stegring leder upp till en krigsmetafor för att belysa allvaret i 

situationen. Han påpekar att ”man” har eldat under en brasa, han pekar där ut en tredje 

part som ansvarig för den negativa situationen men samtidigt skapar de Kaminski en 

gemenskap med läsaren då han skriver att ”vi” måste våga prata osv. Kanske är vi 

delaktiga i den tredje parten också där ansvaret ligger på oss alla, även honom själv. 

Han sätter sig inte i en utomstående expertsits. Dock kan hans etablerade ethos leda 

till minskad popularitet bland hans motståndare.  

  

 

4.3.1 Sekundärtolkning av ”Internet kan, vill och bör inte 

blockeras” 

Metodval och dess konsekvenser: 

Inför det gemensamma arbetet med de Kaminskis text fann vi situationen något 

annorlunda än inför de föregående texterna. Vi båda kände mättnad väldigt tidigt när 

vi arbetade med analyserna och det är givetvis ett problem då vi redan vet att vi inte 

kan komma åt alla aspekter av analysens argument eller de retoriska elementen. Att vi 

kände oss klara tidigare än i de första två analysobjekten är något som har tagit stort 

utrymme i våra reflektioner. Kanske kände vi oss inte särskilt dragna till ämnet? Vi 

har diskuterat om det har att göra med att författarens ethos gör att vi känner oss nöjda 

med att ta honom på orden och inte upplever ett behov av att ifrågasätta hans 

ståndpunkter, så som vi har gjort med Magnussons text. I Loka-analysen gick vi in i 

en gynnande tolkning, i Magnussons text en förhandlande tolkning och här har vi 

återigen landat i en gynnande tolkning när vi kanske borde har arbetat med 

oppositionell tolkning. Exempelvis har vi båda konstaterat att han använder sig av en 

krigsmetafor men ingen av oss har ifrågasatt den i våra individuella tolkningar av 
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objektet. Vi valde båda att enbart använda oss av neoaristotelisk analysmetod utan 

inslag av andra alternativ. 

Konsekvenserna av allt detta kan bli att de analysresultat vi individuellt har 

nått inte öppnar upp för nya intressanta perspektiv, men just analyserna i sig är inte 

den viktigaste delen av vår studie och vi valde efter den insikten att i 

forskningsresultaten titta närmare på när tolkningar blir intersubjektivt rimliga. Vi 

ifrågasatte varandras analyser ur en kritisk aspekt då vi anser att ingen av oss hade 

ställt sig tillräckligt kritisk till objektet. En annan observation var att vi vid första 

anblick inte heller kritiserade varandras texter utförligt förrän vid grundligare 

granskning. Man kan problematisera frågan för att komma fram till att det har att göra 

med slarv eller personlighetsdrag att man inte är så kritiskt inställd, men vi landade i 

att vi kan ha arbetat för intimt med varandra. Vi tänker för lika vid det här laget, inte 

bara kring uppsatsen utan även annat material i tidigare studier. Om vi nu har tappat 

en del av vårt kritiska tänkande visar det bara på att retoriken blir ett än viktigare 

redskap för att bibehålla vår position som forskare med vetenskaplig relevans samt 

förmåga att finna kärnan i budskap.   

Vi anser oss båda tillhöra den del av målgruppen som har en förförståelse för 

problemet som lyfts upp och även står på samma doxologiska grund som författaren 

själv. I våra reflektioner i efterhand har diskussioner fötts kring i vilken utsträckning 

vi har omslutit objektet med våra tolkningar och i vilken utsträckning de griper över 

andra tolkningar genom att täcka en del av verkligheten.
71

 I de turer vi har tagit kring 

objektet har den hermeneutiska spiralen lett oss fram stegvis. Vi började med att 

individuellt läsa och analysera artikeln på en grundläggande nivå för att få fram en 

personlig tolkning, men det var inte förrän i nästa varv i spiralen som vi tog oss 

vidare. Vi hade nämligen inte förstått förrän nu att de Kaminski inte var en vanlig 

doktorand utan också en av grundarna till The Pirate Bay och Piratbyrån vilket 

påverkade vår förförståelse. 

Det här steget ledde oss i nästa varv in i en diskussion kopplad till ethos och 

läsarens förförståelse i relation till Bitzers syn på den retoriska situationen. Den 

retoriska situationen består enligt Bitzer av publik, ett problem att komma över/ett 

behov samt restriktioner (audience, exigence och constraints).
72

 Vi fann det intressant 

att diskutera om vetskapen om de Kaminskis förflutna i Piratbyrån och The Pirate Bay 

                                                 
71

 Ödman (2007), kapitel 4 
72

 Bitzer (1968) 
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kan bli en restriktion i de Kaminskis syfte att nå sin publik. Det klara problemet han 

lyfter fram är de, enligt honom fruktlösa, försöken att blockera Internet där 

restriktionen blir att han redan har flera motståndare i och med sin bakgrund som en 

offentlig person med liberala åsikter kring Internet. Detta leder oss in på skillnader 

och likheter. 

 

Skillnader och likheter: 

Maria förklarade den tilltänkta publiken som samtliga Internetanvändare medan Peder 

lade fokus på personer i maktposition som har befogenhet att ändra. Som Bitzer 

förklarar måste publiken utgöras av lyssnare som har dessa befogenheter. 

Diskussionen mynnade ut i om de Kaminskis ethos hos sin publik kan undermineras 

hos sådana som inte är lika liberalt inställda till Internet om de upptäcker att artikeln 

inte är publicerad av vilken doktorand som helst utan av någon som har en bakgrund i 

aktivism kring ett friare Internet. En möjlig tolkning som vi inte har förhållit oss till i 

våra egna analyser är att de Kaminski inte bara driver en sakfråga i sin artikel utan 

också har politiska motiv och vill argumentera för en politik som stöder en liberalare 

Internetpolitik. Då blir också samtliga Internetanvändare som läser artikeln en mycket 

relevant publik enligt Bitzers kriterier, vilket skulle kunna bidra till att hans ethos 

undermineras hos den publiken som är hans politiska motståndare.   

Det vi ur ett metaperspektiv har kommit fram till är att det finns mer likheter 

än skillnader i våra tolkningar. I våra reflektioner har vi dock kommit fram till att 

likheterna också kan generera djupare insikter i diskussionen, men vi är också 

medvetna om att det har mycket att göra med våra personliga likheter som gör att vi 

arbetar bättre tillsammans än vad exempelvis andra personer i vår kurs troligtvis 

skulle ha gjort.  

 

Sammanfattande diskussion: 

I våra reflektioner har vi tittat på betydelsen av retoriken som verktyg för att förhålla 

sig kritisk till sitt material, då vi sett att våra subjektiva tankar tagit överhand i 

respektive analys av de Kaminskis artikel. Vi har exempelvis inte på ett tillräckligt 

tidigt stadium gjort oss medvetna om de Kaminskis bakgrund i Piratbyrån och The 

Pirate Bay utan letade upp den informationen när vi hade kommit ett stycke in i våra 

analyser. Vi kan inte svara på varför vi från början tappade den del av 

kontextanalysen som berör de Kaminskis bakgrund men det leder oss till att det krävs 
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noggrannhet både hos oss i egenskap av forskare som presenterar våra analysresultat 

och hos oss som publik för att minnas att förhålla oss kritiska till vårt material. Det är 

viktigt att nå ett resultat bortom subjektivism.  

En retorikuppsats läses oftast av en annan retoriker, retorikstudent eller en 

person med ett utpräglat intresse för retorik. Det innebär att man för att kunna hålla 

framställningen på ett intersubjektivt plan måste använda sig av både den retoriska 

analysmetoden som man valt i så stor utsträckning som möjligt och man måste även 

använda den retoriska begreppsapparaten i så stor utsträckning som möjligt. Detta för 

att retorikern ska kunna läsa analysen utan att ha läst artikeln som analyserats och 

kunna se med vilken retorisk strategi analysen är skapad för att därmed skapas någon 

form av intersubjektivitet. Om det bara är subjektiva tankar så kommer mottagaren att 

behöva läsa artikeln själv för att komma budskapet nära och förstå vart vi vill komma. 

Ur den aspekten blir det viktigt att både framställningen av analysen blir tydlig men 

också det verktyg man använt sig av. Det är av stor betydelse att ta flera varv i den 

hermeneutiska cirkeln då det blir viktigare om man jobbar ensam att både föra en 

dialog med en annan part samt med litteraturen för att få en koppling i sin analys. Vi 

låter objektet ställa frågor till oss som forskare men för att besvara dem behöver vi 

diskutera våra slutsatser vilket kan göras i dialog med relevant litteratur liksom med 

en kollega.  

5. Resultatredovisning och diskussion 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och diskussionen kring resultaten 

kommer att framläggas löpande i texten. I vår ansats att finna svar till vårt syfte har vi 

hittat några kategorier som har lyst starkt för oss vilka vi kommer att lyfta fram för 

mer ingående diskussion.  

Våra individuella analyser och gemensamma reflektioner kring arbetet visar 

att personlig förförståelse har en stor påverkan på våra individuella tolkningar. Som vi 

tidigt i uppsatsen konstaterade är detta inte någon ny och revolutionerande insikt, men 

i vårt analysarbete har vi nu lyft upp betydelsen av skillnader likväl som likheter på 

ett mer strukturerat sätt. Ett mål vi satte upp med uppsatsen var att belysa kopplingen 

mellan retorik och hermeneutik genom diskussion kring analyserna där vi har sett att 

hermeneutik och retorik är beroende av varandra, att de dessutom föder varandra. 

Med hjälp av retoriken lägger man ett rutnät över ett objekt för att kunna se färger och 
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nyanser i framställningen samt objektets uppbyggnad. Detta rutnät påverkas av hur 

man som analytiker bedömer relevansen i de element som står till analytikerns 

förfogande, vilket grundas i förförståelse för situationen i fråga. För oss, enligt våra 

observationer, är det jämställt med doxa.  

 

Doxa 

När vi, innan arbetet med uppsatsens analysdel inleddes, diskuterade förförståelse och 

doxa utifrån skillnader hos oss som individer oroade vi oss för att skillnaderna inte 

skulle vara särskilt intressanta då vi tillhör samma nationalitet, ålder, samhällsgrupp 

osv. Men våra reflektioner visar att även om vi tillhör någorlunda samma doxa så 

skiljer sig våra individuella doxor åt till den grad att en stor skillnad visar sig i våra 

tolkningar av objekten.  

I vår syftesbeskrivning tog vi upp att vi ville förstå relationen mellan 

hermeneutik och retorik och genom våra reflektioner har denna relation förtydligats, 

då vi sett att förförståelse samt förståelse i den hermeneutiska cirkeln är en process 

som också kritisk retorikanalys omfattas av. För oss är doxa ett essentiellt begrepp 

som lägger grunden för förförståelsen, som vi behöver ta hänsyn till i användandet av 

retorikens begreppsapparat samt dess verktyg för att producera och analysera 

övertygande material. Det här ser vi som grunden som relationen mellan hermeneutik 

och retorik bygger på.  

Dock är det svårt att dra generella slutsatser kring doxa och dess vikt i 

tolkningssammanhang kopplat till retoriska objekt då vi i våra diskussioner har nått 

slutsatsen att det finns lika många doxologiska grunder som det finns människor. Vi 

två som individer tillhör samma nationalitet, ålderskategori, samhällsklass, universitet 

och vi har många andra gemensamma nämnare som placerar oss inom samma doxa, 

men vi tillhör samtidigt olika familjer, olika kön och mycket annat som samtidigt 

separerar oss.  

 

Legitimitet  

Utifrån tanken på doxa när man inom retoriken arbetar med målgruppsanalys i 

inventiofasen är det viktigt att veta vem man vänder sig till som publik. Vi har i våra 

analyser tittat på vem vi anser vara den tilltänkta målgruppen, vem av oss som vi tror 

har stått i fokus för avsändaren i respektive retoriskt analysobjekt vi har tittat på. Från 

publikuppfattningen väljer avsändaren den övertygande strategi som får högst 
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legitimitet för den tilltänkta mottagaren, vilket också det grundar sig i den individuella 

förförståelse avsändaren har skapat sig om situationen.  

Som redovisats i teorikapitlet råder det brist på en universal definition av 

retoriken som vetenskap. Något vi själva har upplevt i diskussion med våra lärare de 

senaste tre åren är att en allmän åsikt kring definitionen av retorik är att det gäller att 

bara bestämma sig, att hitta en definition som man utifrån sin förförståelse anser sig 

representera sin syn på retoriken. Om vi väljer att se retoriken som konsten att 

överväga eller konsten att övertyga eller ett sätt att kommunicera effektivt anser vi ha 

allt att göra med tolkning. Det är som om vi skulle välja att stödja ett fotbollslag 

framför ett annat för att de står för något vi anser vara relevant. 

Allt inom retoriken handlar om det som kan ses på ett annat sätt och det är här 

vi finner en kärna i retoriken så som den har betraktats ända sen Aristoteles tid som 

följaktligen leder till att vi kommer tillbaka till retorikens dissoi logoi-begrepp. Vi har 

inte i uppsatsen diskuterat vad legitimitet innebär för oss men i våra reflektioner nu 

kring våra slutsatser har vi kommit till en punkt där vi ser att någon måste tillskriva 

din analys ett mått av legitimitet för att det ska vara en poäng med att genomföra den. 

Även om du bara gör analysen för din egen utvecklings skull behöver du respons för 

att den ska göra skillnad och bekräftas som legitim, om så bara för dig själv som 

analytiker.  

Är legitimitet när man ser på saken på samma sätt? När läsaren förstår vad jag 

menar men kanske ändå inte håller med har intersubjektivitet uppnåtts och även om 

samförstånd saknas så finns ett mått av legitimitet i analysen av objektet. Läsaren 

själv kanske inte anser slutsatserna vara legitima på grund av subjektivt intresse, men 

ut ett vetenskapligt perspektiv blir då slutsatserna relevanta och därmed har legitimitet 

genererats. En sak som vi har diskuterat är hur utgångspunkten påverkar 

analysresultaten. Vad som är personligt intresse grundat i doxa, förförståelse tillika 

miljö och vad som är vetenskapligt grundad tolkning ur ett strikt retoriskt perspektiv 

är ett tema som leder oss till frågeställningen: Är det texten som ställer frågor till mig 

eller är det mitt förflutna? Här är inte vår mening att skapa nya forskningsfrågor, men 

ur ett analytiskt perspektiv är det en tanke som vi som både mottagare och avsändare 

måste hålla i bakhuvudet för att uppnå den önskade graden av legitimitet, om den är 

uppnåelig.  

Frågan i vår analysprocess har också varit hur legitimitet i en analys ska 

diskuteras och var legitimiteten faktiskt ligger. Om legitimitet föds enbart ur 
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doxologisk relevans eller om den har ett annat ursprung. I diskussion med 

kurskamrater har vi förstått att något som är centralt för legitimitet i ett material är 

avsändarens argumentation för sin tes samt dennes tydlighet i framställning av sina 

ståndpunkter. En slutsats vi drar av dessa diskussioner kopplat till vår studie är att på 

ett generellt plan kan innebörden av begreppet legitimitet i vissa fall vara mindre 

intressant än begreppet intersubjektivitet. Vi utgick från begreppet legitimitet men 

kom fram till att det troligtvis är fel ord och vi vill istället använda intersubjektivitet 

som mer intressant begrepp då retoriken som ämne syftar till att finna de övertygande 

elementen i en given situation. Inom ramarna för intersubjektiv kontrollerbarhet ska 

objektet i fråga finna medel ämnade att övertyga med följd att få med sig mottagaren, 

oavsett om objektet uppnår legitimitet eller inte. Frågan är här om intersubjektivitet 

per automatik innebär legitimitet. Detta kan vara ämne för en annan uppsats.  

Efter detta ser vi vilka insikter vi fått i samband med legitimitetsanspråk. 

Gemensamt för de tre olika analysobjekten och det intressanta i det är att vi har 

kommit fram till snarlika resultat när man använt samma metod vilket ger en 

rimlighet i våra tolkningar samt en relevans hos retoriken som verktyg. Även i den 

första analysen där vi har använt oss av olika metoder har vi ändå nått liknande 

resultat men ur olika vinklar och tolkningsperspektiv. När det kommer till skillnader i 

tolkningarna skulle dessa eventuellt kunna bidra till att sänka legitimitetsanspråket 

hos våra analyser men vi har inte funnit sådana skillnader i tolkningarna som ställer 

våra tolkningar mot varandra. Istället belyser de olika perspektiv som kan komplettera 

varandra och skillnaderna kan, när de kombineras, ge en mer utförlig tolkning, 

exempelvis där Peder lyfter fram kvinnokampen i Magnussons artikel, vilket Maria 

har valt inte nämna till förmån för andra element i texten.  

Vi vill också poängtera vikten av att använda retorikens begreppsapparat när 

det kommer till framställningen av en retorisk analys för att vara säkra på att vi 

diskuterar samma sak. Vi vill inte hamna i en debatt om äpplen och päron som 

riskerar retorikens rimlighet eller, om man så vill, legitimitet. Trots att det finns olika 

uppfattningar om vad retorik är kan vi trots det, oavsett vilket perspektiv på retoriken 

vi föredrar, kommunicera våra ståndpunkter på ett sätt som uppfyller kraven på 

intersubjektivitet varefter man kan lägga fram resultaten på ett för forskningen 

intressant sätt. För att göra retoriken mer allmänt vedertagen och tilltalande för en 

bredare målgrupp är det dock fullt möjligt att ersätta ord som propositio med tes, och 

narratio med bakgrund osv. Men när det kommer till termer som ethos eller pathos 
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exempelvis är det betydligt svårare, varför det är viktigt att stå på en gemensam 

begreppsgrund.  

 

Dialog 

Oavsett om man talar om intersubjektivitet eller legitimitet har vi upptäckt att resultat 

med en konstruktiv grund genereras i samråd med någon annan. Trots att vi som 

analytiker skiljer oss från varandra i arbetssätt har vi kommit fram till att det är i 

dialogen en stor del av arbetet utförs. Peder visste på förhand att han arbetar bäst i 

situationer där han får ventilera sina reflektioner, medan Maria har en större 

benägenhet i sin personlighet att arbeta självständigt. Dock pekar våra gemensamma 

reflektioner på att dialogen har haft en betydande roll i analyserna som helheter. Vi 

ser att resultaten som förts fram av dialogen visar på att om vi från början hade valt att 

producera analyserna av objekten gemensamt så hade resultaten landat i det vi tolkar 

som en högre grad av vetenskaplig intersubjektivitet och en utförligare redogörelse. 

Dialogen frambringar ny kunskap, framför allt kopplat mot oss själva. Här kan vi dra 

en parallell till vår gemensamma analys av Magnussons text i kapitel 4.2.1 där vi fann 

diskussionen om trepartssamtalet, i vilken vi inte hade kunnat komma fram till vårt 

resultat utan den kombinerade kunskap som fanns mellan oss och inte på individnivå.  

 I dialogen startar också jämförandeprocessen. Efter de individuellt utförda 

analyserna var steg ett att föra en övergripande komparativ granskning av våra 

resultat där vi fann ifrågasättandet vara en central punkt. I det här steget måste vi ta in 

varandras åsikter för att också ifrågasätta dem, var vi här kommer till retorikens dissoi 

logoi-begrepp. Ifrågasättandet av andras samt sina egna åsikter och resultat utlöser 

självreflektion, speciellt i framställningen av sin egen ståndpunkt varpå dialogen här 

genererade stora insikter om våra personliga resonemang.  

  

Övergripande insikter  

För att återgå till vårt ursprungliga syfte handlade vår plan om att belysa skillnader 

och likheter när retoriska analyser tolkas ur två olika individbaserade perspektiv. För 

att sammanfatta dessa reflektioner har vi funnit att likheterna är större än skillnaderna 

i vårt fall, men skillnaderna har varit en bidragande faktor till att skapa större 

förståelse för möjligheter till nya perspektiv på hur vi ser retoriska objekt. Enligt vår 

tolkning har retorikens metodologiska bas varit stommen som har förhindrat ren 
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subjektivitet i våra tolkningar av objekten och som har lett oss till en intersubjektiv 

dialog.  

 Gadamer, som vi diskuterade tidigt i uppsatsen, ser på tolkning som ett 

dialektiskt ämne som har en stark koppling till retoriken. Från Gadamer upplever vi 

att tolkning och retorik länkas samman. Som vi kan se utgörs den retoriska situationen 

av både talare samt publik, vilket vi kan återknyta till Bitzers tankar kring den 

retoriska situationen. I både rollen som talare och publik måste man använda sig av 

tolkning. Framför allt är tolkning ett väsentligt begrepp för talaren eller avsändaren 

som måste tolka kontexten varifrån hon finner de medel som är bäst lämpade att 

övertyga. Vi har använt oss av en generativ analysmodell där metoden har fått föda 

sig själv genom materialet där metoden förenklat har blivit en trestegsmodell där 

kopplingen mellan hermeneutik och retorik har visat sig vara naturlig. I vårt 

analysarbete har vi som första steg läst, sedan analyserat för att sedan framställa, för 

att så småningom gå igenom modellen ytterligare en gång när vi läst varandras texter, 

jämfört och diskuterat där vi sen ytterligare en gång fått framställa våra 

metaanalysresultat. Vår modell har för oss kopplat samman retoriken och 

hermeneutiken kanske främst genom den hermeneutiska cirkeln samt spiralen då vi 

inte bara i diskussioner utan även i hela arbetsprocessen har verkat i en upprepande 

process där vi hela tiden går tillbaka för att ifrågasätta resultaten.  

Ur ett annat perspektiv har vi sett doxa som en del av bryggan mellan 

hermeneutiken och retoriken. Andra begrepp som vi ser som knytpunkter i relationen 

är också dissoi logoi, kontextanalys och ethosbegreppet. För att förenkla relationen 

vill vi bryta ner hermeneutiken till retorikens begreppsapparat där många 

beröringspunkter finns så att vi kan finna stora likheter som kan underlätta när vi 

arbetar med tolkning, exempelvis då doxa och ethos.  

 När det kommer till att öka förståelsen för sin egen tolkning har vi upplevt att 

det är dialogen som är den mest givande delen av tolkningsprocessen där stora resultat 

genereras. Ju mer vi försöker gå in på djupet i våra egna reflektioner desto mer 

skärskådar vi oss själva. Slutsatsen blir här att om man ifrågasätter sig själv och ökar 

förståelsen för sin egen tolkningsprocess så kan man också påverka den, främst i 

rollen som avsändare, varpå vi därmed bli effektivare kommunikatörer. Som 

avsändare har man därmed ett stort ansvar att leda mottagaren mot en rimlig tolkning. 

Det gäller att skapa sig en bild av sin egen kunskapsnivå för att även göra sig en bild 

av vilken doxologisk grund man själv, avsändaren och mottagaren står på. Detta för 
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att man i analysprocessen ska kunna ta sig vidare i processen att öppna upp för intryck 

utanför den hermeneutiska cirkeln för att vidare ta sig in i den hermeneutiska spiralen, 

så som vi exempelvis borde ha gjort i analysen av www.loka.nu.  

 I våra reflektioner har vi sett att tolkning är det element i analysprocessen som 

förhindrar att resultaten mynnar ut i cookie cutter criticism där den retoriska metoden 

blir mekanisk och syfteslös utan det hermeneutiska perspektivet. Tolkning är en 

process som vi går igenom mer eller mindre omedvetet och vi kan omöjligtvis låta bli 

att tolka till en viss utsträckning. Men hade våra individuella arbeten utförts helt utan 

tolkning kan vi förutsätta att resultaten hade blivit så gott som identiska och utan 

intresse för vidare forskning. Tolkningen leder på individnivå till det 

forskningsintresse som Foss beskriver: att genom mitt intresse låter jag objektet hitta 

mig och ställa frågor till mig istället för tvärtom. Om vi inte har det med i 

beräkningen kan vi inte finna uppslag för vidareforskning kring objekt och vi ser den 

individuella tolkningen som en katalysator som skapar ett nytt forskningsintresse 

kring retoriska objekt. Det här är det som vi upplever driver utvecklingen framåt. Ju 

större resultat som genereras desto större förförståelse och i sin tur förståelse då en 

ambition för forskaren kan vara att nå så hög grad av intersubjektiv rimlighet som 

möjligt.  

6. Avslutning 

Som avslutning på vår studie finner vi det lämpligt att framlägga några 

sammanfattande tankar kring vår arbetsprocess. Här ser vi en möjlighet att diskutera 

om vårt arbete hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt en annan infallsvinkel. 

Hade vi exempelvis valt att arbeta gemensamt med analyserna hade vi inte nått 

samma resultat, då trots skillnaderna har varit små kan vi inte bestrida att 

självreflektionen har utvecklats på ett sätt som på andra vägar hade varit omöjlig. För 

vidare forskning skulle man kunna tänka på att få ännu större distans till varandra, 

exempelvis genom att arbeta med en annan student från ett annat lärosäte eller någon 

som man inte är närmare bekant med. En idé vi har debatterat är möjligheten att göra 

upp ett schema för att granska varandra utifrån olika kriterier med följd att diskutera 

mindre än vad vi har gjort för att därmed kanske nå ännu större skillnader och 

intressanta infallsvinklar. Det som vi intresserat oss mest för i diskussionerna har varit 

begreppet doxa och som eftertanke kan vi konstatera att det också hade varit 
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intressant att skriva vår uppsats om doxa kopplad till hållbar tolkning, vilket kan vara 

en tanke för vidare forskning.  

Oavsett vilka nya dörrar som öppnas upp för forskning kring retorik och 

tolkning kan vi konstatera att det viktiga inte är om vi ser haren eller ankan först utan 

det viktiga är att vi är beredda att också lyssna till en annan tolkning då vi därmed kan 

bredda nya vägar för kunskap. Med andra ord att våga riskera vår egen världsbild. 
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7. Sammanfattning 

I vår studie behandlas hermeneutik i förhållande till retorik. Syftet är att diskutera hur 

tolkning påverkar retoriska analyser ur två individers perspektiv. Uppsatsens 

frågeställningar formuleras som följande: Vad kopplar samman hermeneutik och 

retorik? Vad gör en tolkning rimlig? Och vad innebär legitimitet för tolkning av våra 

retoriska objekt? Teorikapitlet beskriver hermeneutisk teori med utgångspunkt hos 

Per-Johan Ödman, samt retorikens teori där även den retoriska situationen enligt 

Lloyd F. Bitzer samt begreppet doxa presenteras.  

För att nå våra resultat har vi valt att först göra vad vi kallar en primärtolkning 

där vi båda genomför retoriska analyser av tre olika retoriska objekt ur vår egen 

individuella synvinkel, för att i nästa steg göra en jämförande tolkning samt ur ett 

metaperspektiv diskutera skillnader och likheter. Detta kallar vi sekundärtolkning. I 

brist på allmänt vedertagen metod som skulle passa vårt forskningsintresse har vi i 

detta steg använt oss av en generativ modell enligt Sonja K. Foss, d v s utvecklat en 

egen metod utifrån våra frågeställningar och materialets karaktär. 

 De tre objekten som har analyserats är www.loka.nu, en krönika av bloggaren 

Lisa Magnusson i Aftonbladet samt ett debattinlägg i Svenska Dagbladet av Marcin 

de Kaminski som är doktorand i rättssociologi och en av grundarna till Piratbyrån och 

The Pirate Bay. I de individuella analyserna har vi separat valt de analysmetoder vi 

själva ansett lämpligast vilket också har gett upphov till vissa skillnader. 

  I våra resultat har vi sett att doxa är ett centralt begrepp som binder samman 

retoriken och hermeneutiken då det lägger grunden för hur vi tolkar ett objekt. De 

skillnader eller likheter som har uppstått i våra respektive analyser som sedan har 

jämförts kan härledas till olika förförståelser och doxologiska grunder. Rimligheten i 

en tolkning är beroende av intersubjektivitet i framställningen av tolkningen och i 

analyser är retorikens intersubjektiva analysmetoder samt retorisk kritik en viktig del 

för att komma ifrån subjektivt tyckande. Ett viktigt analysresultat är att legitimitet är 

ett mindre intressant begrepp att diskutera då intersubjektiv hållbarhet har större 

relevans och lättare kan argumenteras för. Vidare fann vi att dialogen är ett viktigt 

verktyg för att föda nya resultat och för vidare forskning kan det vara intressant att 

arbeta ur mer motsatta perspektiv. Detta eventuellt med personer man på förhand inte 

har träffat för att få ännu större skillnader i analyserna att diskutera.  
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