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En världsbild att vara skeptisk mot?
En fantasy-theme analysis av skeptikerföreningen VoF      
Abstract: Arbetet är en retorisk analys, mer specifikt Fantasitema 
analys (Fantasy theme analysis) av skeptikerföreningen VoF:s 
kommunikation via tidskriften Folkvett. Det har hittats två 
Fantasityper, dessa har döpts till ”skepticism som räddning” och 
”de klokas möte”. I skeptikerföreningen finns det två 
konkurrerande världsbilder, här kallade retoriska visioner 
(rhetorical visions). Den första retoriska visionen är praktiskt 
inriktat och den andra mer principiell. Det analyseras även vilka 
ord som är mest laddade, alltså besitter platsen som föreningens 
ultimata termer. Detta görs via ordvalsanalys. Föreningen har två 
ultimata termer: ”skepticism” som den mest positiva termen, 
deras gudomliga ord (God-term) och ”pseudovetenskap” som 
deras mest negativt laddade ord, demoniskt ord (Devil-term).   

Nyckelord: Symbolic convergence theory, fantasy theme analysis, 
ordvalsanalys, tidningsartiklar.  
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1. Inledning

Världen är fylld av bedrägeri och falskheter. Dessa ting bör ifrågasättas och kritiseras. När en 

grupp väl skapas på grunden att ifrågasätta, vad kan man då ha för gemensam nämnare, vad 

kan de som ifrågasätter allt enas kring? Går det att bygga gemenskap på tvivlande, i så fall 

tvivlandet på vad och hur? Det är just de frågande, de skeptiskas värld som denna uppsats 

dyker djupare i. 

1.1 Bakgrund  

”Sluta vara så skeptisk” är en fras som relativt ofta slängs runt i vardagen. Skeptiker är i 

vardagsanvändningen besläktad till pessimist eller cyniker, en individ som vägrar tro på andra 

människors karaktär, påståenden, framgångar eller positiva aspekter av verkligheten 

överhuvudtaget. 

Uppsatsen analyserar texter från skeptikergruppen VoF. Namnet är en akronym för 

”Vetenskap och folkbildning”. Gruppen är en partiobunden samt religiöst neutral ideell 

organisation som kämpar för folkbildning och vetenskap mot sådant de bedömer som 

osanningar.1 

I filosofiska sammanhang så syftar istället begreppen skeptiker och skepticism till misstron på 

vår förmåga att veta något säkert, såsom Descartes ifrågasättande av sinnesförnimmelserna 

eller postmodernismens kritik av vetenskapens objektivitet. Religionsskepticism däremot 

ifrågasätter religiösa övertygelser och paranormala händelser med religiös koppling. 

Förespråkare av denna riktning tycks ofta ligga långt ifrån den filosofiska skepticismen då 

vetenskap och empirism sätts upp som motpol till det religiösa.2  Föreningen VoF är 

medveten om begreppets tvetydighet och har därför valt att smalna av användningen för 

tydlighetens skull. Deras skepticism är en begränsad skepticism. De betvivlar inte 

vetenskapen, människans sinnen, existensen av ett liv efter detta, o-prövbara teologiska idéer 

eller huruvida det existerar epistemiska sanningar. Istället har de begränsat sig till de områden 

som går att undersöka. Mer specifikt måste något falla inom det som är kontrollerbart genom 

vetenskapliga metoder för att vara relevant för VoF. Föreningens stadgar beskriver området 

som ”felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras vetenskapligt”. Religiösa 

ståndpunkter faller därför vanligtvis inte innanför organisationens intresse, förutsatt att dessa 
                                                             
1 http://www.vof.se/visa-presentation 24 maj 2012. 
2 Hansson (1994). 
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idéer inte inkräktar på området för det som går att undersöka. Kreationism och healing är 

därför relevant att kritisera men till exempel inte tron på en gud i sig3.  

För att göra VoF:s hållning ännu klarare låt oss konkretisera med livet efter döden som 

exempel. Utifall en individ är djupt övertygad om att hans farmors medvetande fortsätter att 

existera efter förstörelsen av hennes hjärna och kropp kan denna övertygelse falla utanför eller 

innanför VoF:s gränser. Detta beror på hur tron är utformad. Anser individen att farmoderns 

medvetande fortlever i någon slags parallell dimension som inte kan nås, mätas eller på något 

annat sätt verifieras eller falsifieras inom räckvidden för dagens vetenskap, så är övertygelsen 

irrelevant för VoF. Om däremot individen är övertygad om att farmodern ”spökar” genom att 

tala till honom från denna dimension eller till och med flytta runt föremål i sitt gamla hem, är 

det däremot högst relevant för VoF. Det senare exemplet protesterar VoF mot eftersom det 

går att pröva, och bör därför inte nödvändigtvis accepteras förrän det klarat prövningen.   

VoF har själva valt att kalla denna skepticism för pseudovetenskaplig skepticism, eller 

skepticism mot pseudovetenskap4.   

2. Syfte

Mitt mål är att analysera de moderna berättelser som organisationen VoF använder sig av i sitt 

tidningsblad ”Folkvett”, att genom dessa berättelser se hur VoF framställer världen och 

skeptikerns plats där i, alltså förstå deras gemensamma medvetande.          

Mitt syfte är inte att kartlägga VoF:s officiella ståndpunkter eller filosofi. Dessa kan lätt 

överblickas genom att läsa organisationens stadgar och andra officiella ställningstaganden. 

Det är den inofficiella världsbilden som eftertraktas, medlemmarnas världsbild. VoF har 

tidigare kritiserat försök att analysera deras texter5, att detta skulle vara ett bedrägligt sätt att 

måla på organisationen officiella åsikter som den inte besitter. Olikt dessa analyser är dock 

inte mitt syfte att hitta paradoxer mellan olika skrifter i något försök att svartmåla VoF. Det är 

heller inte mitt syfte att hitta officiella åsikter. Istället ska medlemmarnas gemensamma 

världsbild kartläggas. 

                                                             
3 Hansson (1994). 
4 Hansson (1994). 
5 Enberg (2009). 
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2.1 Problem 

Alla organisationer är koalitioner av flera olika individer och därmed olika viljor. Officiella 

ställningstaganden kan ofta vara toppen på ett isberg. Gruppens mentalitet kan gå betydligt 

djupare än vad som först framstår. Det är det okända i gruppens kollektiva medvetande som 

motiverar denna uppsats. Den har valts att fokusera på VoF:s underliggande mentalitet då 

deras officiella ställningstaganden är relativt få. Uppsatsen faller inom vad som brukar 

omtalas som ren forskning6 . Med andra ord så försöker inte uppsatsen lösa ett praktiskt 

problem. Istället syftar arbetet till att öka kunskapsmassan inom det retoriska fältet, inte 

enbart genom att ge mer information om VoF:s mentalitet utan även kunna vara delaktig i 

kartläggningen, undersökningen och förståelse av vår tids skeptikerrörelser, ett fenomen som 

trots allt är relativt nytt rent historiskt. Självfallet är uppsatsen en liten del av denna process, 

men den skrivs i tron att många bäckar små kan göra stor skillnad. 

2.2 Frågeställning 
 

1. Hur ser VoF på världen? 
2. Hur ser VoF på sin plats i världen? 
3. Vad är det som VoF ser som mest förkastligt, och som mest beundransvärt?  

3. Teori

Den symboliska konvergensteorin7 av Ernest Borman är den självklara teoretiska 

utgångspunkten för arbetet. Delvis för att metoden jag valt, Fantasi-tema-analys8 mer eller 

mindre direkt kräver den.9 Teorin är även passande då den (åtminstone enligt Bormann) är en 

så kallad generell kommunikationsteori 10. Med andra ord så är den transkulturell och 

transhistorisk, teorin ska även kunna tas emot av ”vanligt folk” inte enbart akademiker11. 

Teorin är gjord för att kunna användas oavsett gruppens interna dynamik, självsyn och 

bakgrund12.                                                                                                                           

                                                             
6 Booth, Colomb & Williams.. (2003)  s. 70-75. 
7 ”Symbolic Convergence Theory” på originalspråk, vedertagen svensk benämning. 
8 ”Fantasy theme analysis” på originalspråk, egen översättning. 
9 Ball (2001) I Kuypers & King s. 216, 220.  Althouse (2009) s. 206, 210-211. 
10 ”General theory of communication” på originalspråk, egen översättning. 
11 Ball (2001) i Kuypers och King s. 220-221. Althouse (2009) M.fl. i Kuypers s. 211 ff 
12 Ball (2001) I Kuypers och King s. 220-221. Althouse (2009) M.fl. i Kuypers s. 211 ff 
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Teorin innebär att människor skapar en gemensam världsbild genom kommunikation. Att 

symboler konvergerar till en gemensam helhet, denna helhet blir en gemensam världsbild.13  

Det som gör teorin så passande för retorisk analys är just att den ser över kommunikation, 

samt hur kommunikation påverkar människor, hur vi bygger vår verklighetstolkning via 

kommunikation. Kommunikativ förmåga är också väldigt essentiellt för teorin, då medlemmar 

som har stor kommunikativ förmåga kan påverka gruppens världsbild i stor utsträckning, 

mycket större än den själv är medveten om, så den klassiska retoriska bilden om en ensam 

talare som påverkar lyssnare är ytterst relevant, samtidigt som teorin även analyserar 

lyssnarna.14 

3.1 Fantasi

Den symboliska konvergensteorin anser att grupper skapar gemenskap inte genom att 

diskutera det relevanta till gruppens verksamhet, inte det aktuella och närvarande, utan det 

avlägsna och irrelevanta för gruppens verksamhet, det distanta. Kommunikation som hanterar 

det distanta kallas fantasier. Fantasier är alltså något avlägset från här och nu som trots sin 

irrelevans kommuniceras om15. Det bör förtydligas tidigt att ordet ”fantasier” inte stämmer 

överens med hur det används i vardagen. Här är fantasier inte nödvändigtvis fiktionella utan 

kan vara sanna historier som återberättas. Det som gör något till fantasier är som sagt deras 

avstånd ifrån gruppens praktiska här och nu. 

Mer specifikt ska fantasier innehålla följande delar: De måste vara ett uttalande eller en 

kommentar om en verklig eller fiktionell person, grupp, nation, eller personifikation av 

koncept. Handlingen måste ske skilt ifrån gruppens tillfälliga tillvaro (skilt från här och nu)16. 

Dessa fantasier kan vara mytiska och mäktiga eller vardagliga och triviala samt allt 

däremellan. Ett exempel på en mäktig fantasi vore att fackmedlemmar under sitt möte 

diskuterar uppmärksammade nyheter om revolter i andra länder. En mer vardaglig fantasi 

vore att fackmedlemmarna byter historier om varandras barn. Det gemensamma för dessa två 

är att de inte är relevanta till gruppens aktuella uppgifter, problem och läge.  

                                                             
13 Ball (2001) I: Kuypers och King s. 215 
14 Ball (2001) I: Kuypers och King kapitel: Roots, Revelations, and Results of Symbolic Convergence Theory 
15 Hart &  Daughton (2005)  s. 206. 
16 Ball (2001) I: Kuypers och King s. 218. 
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3.2 Fantasiteman
Var och en av de två exemplen ovan var så kallade Fantasiteman17, alltså individuella historier 

om det avlägsna och irrelevanta för gruppens verksamhet. För att förtydliga så syftar namnet 

Fantasitema på en enskild kommunikativ handling. Det stämmer alltså inte överens med hur 

vi använder tema till vardags som en beskrivning av genomgående ämne för flertal ting. Så 

trots att ordet tema först kan föra tankarna till övergripande koncept över flera kommunikativa 

handlingar så är detta intryck felaktigt. Begreppet används här på ett sätt särskilt från den 

vardagliga användningen. 

3.3 Fantasityper 

Om de fantasiteman som delas inom en och samma grupp innehar liknande struktur eller 

element så är de tillsammans en fantasityp18. En fantasityp kan beskrivas som en samling av 

fantasiteman som liknar varandra. Låt oss återigen konkretisera med ett exempel. Om en 

fackmedlem väljer att på mötet berätta en (enstaka) historia om sina barn så är detta ett 

fantasitema. Om däremot gruppen håller sig till det ämnet, alltså om det konsekvent berättas 

flera historier om medlemmarnas barn då är barnhistorier en fantasityp.19  

Detta kommunikativa utbyte av fantasier skapar i gengäld gemenskap mellan 

gruppmedlemmarna20. Denna gemenskap bildar ett så kallat gruppmedvetande, ett gemensamt 

sätt att tänka samt delade minnen.21. I detta gruppmedvetande så finns kända fantasiteman 

samt fantasityper.  

3.4 Saga 

Saga är väldigt likt fantasiteman i det att bägge två är historier som delas av gruppen. Saga är 

dock den större versionen av fantasiteman, den individuella historien som ständigt återberättas 

och som ger gruppen en känsla av identitet. Exempel på sagor kan var en historia om skaparna 

av gruppen, om en ideal medlem av organisationen eller det som motiverar gruppens 

verksamhet22. 

                                                             
17 ”Fantasy theme” på originalspråk. Egen översättning. 
18 ”Fantasy type” på originalspråk, egen översättning. 
19 Hart &  Daughton  (2005)  s. 207.  
20 http://www.colorado.edu/communication/meta-discourses/Papers/App_Papers/Young.htm   24 maj 2012. 
21 Althouse (2009) M.fl. I: Kuypers s. 211 ff.  
22 Bormann (1982) s. 53. Csapó-Sweet & Sheilds (2000) s. 317. 
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3.5 Dramatis personae (Karaktärer) 

I sagan, teman och typer så finns det så kallade ”dramatis personae”. Dramatis personae kan 

liknas med skådespelarna, de vill säga karaktärerna i historierna - dramatiska tolkningar av de 

verkliga personernas handlande. Personae behöver inte överensstämma med verkligheten, det 

är inte heller det som ska undersökas. Det som är relevant och intressant är helt enkelt om 

person A valts att återberättas som skurk eller hjälte, inte huruvida det stämmer överens med 

person A:s faktiska agerande23. Om vi återgår till historien om lilla Gustav så är Gustav en 

”dramatis personae”. Det är fullt möjligt att den stolta föräldern framställer barnet som 

vältaligare än det faktiskt var, det är dock inte detta som ska undersökas utan enbart hur 

personen framställs, inte till vilken grad återberättandet passar den faktiska verkligheten. 

3.6 Retorisk vision 

Fantasityperna och teman bildar tillsammans en retorisk vision24. Denna vision är ett 

gemensamt sätt att tolka verkligheten, samt att se på sin plats däri25. Retoriska visioner är inte 

eviga, även inom sin egen grupp utan föds, förfaller och dör slutligen.26 Ett exempel på en 

retorisk vision vore om en fackförening skulle se sig själv som en kraft för rättvisa i en värld 

av korruption och egoism. Facket skulle kunna se sig själv som en nödvändig del av det 

moderna samhället och det moderna samhället som ett måste för en civiliserad livsstil och 

moraliska individer. “Innan facket så hade arbetarna inget värde, idag har vi värde och 

människovärdet möjliggör ett moraliskt samhälle”, skulle de kunna säga. Facket har alltså 

tolkat sig själv, bestämt hur omvärlden fungerar, gett sig själv en roll i världen och bestämt sin 

egen betydelse. 

Retoriska visioner anses innehålla följande element. Dramatis personae, handling27, scen och 

auktoriserande kraft28. Visionerna faller även inom en övergripande analogi, en slags genre 

för retoriska visioner29. 

                                                             
23 Cragan &Shields (1992) s. 200-201. 
24 “Rhetorical vision” på originalspråk, egen översättning. 
25 Ball (2001) I Kuypers och King s. 219. 
26 Cragan & Shields (1992) s. 200-201. 
27 ”Plot” på originalspråk, egen översättning. 
28”Sanctioning agent” på originalspråk, egen översättning. 
29 ”Master analogue” på originalspråk , egen översättning. Jag är väl medveten om att den uppenbara 
översättningen på ”master” är mästare. Begreppet används dock på ett sätt som bättre passar till termen 
övergripande, ”master” är trots allt ett brett begrepp. Termen ”master plan” översätts tillexempel med 
övergripande plan enligt http://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/master-plan.   
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3.6. Retorisk vision: Scen

Scen syftar till den plats där allt utspelar sig i, inte enbart geografiskt och tidsmässigt. Här 

finns även dramatiseringen av miljön som en viktig komponent. Två historier kan utspela sig 

på samma geografiska och tidsmässiga plats, men framställa den i helt olika dramatiska ljus. 

Scenen kan alltså påverka handlingen och karaktärernas agerande30. En film om Vietnam-

kriget skulle till exempel kunna framställa scenen som en spännande plats där hjältar visar 

vad de går för emot stora utmaningar och faror. En annan film skulle kunna visa samma krig, 

men framställa det som en plats av skräck och lidande, där unga män tvingas mörda varandra 

som brickor i ett imperialistiskt spel de inte förstår. Dramatiseringen är väldigt viktig för 

scenen. I den förstnämnda filmen skulle ett olyckligt slut vara relativt chockerande och 

ovanligt, i den senare betydligt mindre så.  Även fantasityper och fantasiteman kan ha egna 

scener. 

3.6.2 Retorisk vision: Handling 

Handling är de händelser och förändringar som sker i scenen eller dramatis personae under 

den retoriska visionen. Alltså utvecklingen i dramat. Handling kräver någon form av 

förändring, de kan inte enbart vara en beskrivning av ett stillastående läge för att kunna 

betraktas som handling. Förändringen kan ske i karaktärernas ställning, förhållningar till 

varandra, deras personligheter, förändring av filosofi, ekonomiska eller sociala förhållanden. 

Det väsentliga är att något hänt. Även fantasityper och fantasiteman kan ha egen handling. 

3.6.3 Retorisk vision: Auktoriserande kraft 

Auktoriserande kraft är det som legitimerar verksamhetens existens och aktiviteter, det kan 

vara gud, principer, en ideologi, regeringen samt mycket annat.31 För att återgå till 

fackföreningen så behöver denna ett skäl till varför den tar in medlemsavgift, för att inte 

nämna att gå ut i strejk. Den kan då åberopa rättvisa, “facket behövs för att uppehålla rättvisa i 

samhället, ett samhälle utan fack skulle vara ett mindre rättvist samhälle” är ett möjligt 

tankesätt. Rättvisa skulle alltså här vara fackets auktoriserande kraft.  

3.7 Övergripande Analogier 

De övergripande analogierna är de återkommande strukturerna inom visioner. Visionen är 

unik för gruppen, samtidigt som den vanligtvis faller in i någon av de tre övergripande 

analogier. Det kan liknas med hur unika tal ofta kan identifieras som Genus Judiciale, Genus 
                                                             
30 Cragan & Shields (1992) s. 201-202. 
31 Cragan & Shields (1992) s. 201-202. 
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deliberativum, Genus demonstrativum eller en kombination av dessa. Den första av dessa 

övergripande analogier, är den pragmatiska analogin, den andra den rättfärdiga och slutligen 

den sociala. Den pragmatiska är som namnet antyder fokuserad på resultat och 

tillvägagångssätt. Den rättfärdiga är fokuserad på principer så som sanning och ära. Den 

sociala är fokuserad på relationer inom och eller utom gruppen.32  

3.7. Övergripande Analogier: Den sociala analogin

Den sociala övergripande analogin lägger tyngd på relationer, där är verksamheten 

rättfärdigad av och centrerad på att bevara eller bygga relationer. Detta kan göras både rent 

pragmatiskt på närliggande nivå, av de faktiska relationer som organisationen bygger här och 

nu. Det kan också vara så att organisationen ser relationerna de bygger som början på en mer 

utopisk framtid, att mänskligheten i sig ska bli en enda stor gemenskap. Det är knappast 

förvånande att dessa visioner ofta innehåller prisande av harmoni och frihet. Om fackets 

retoriska vision faller in i den sociala övergripande analogin så är det troligt att de lägger stort 

värde i gemenskapen som bildas mellan arbetare, hur arbetarna bildar en enda stor solidarisk 

familj33. 

3.7.2 Övergripande Analogier: Den rättfärdiga analogin 

Den rättfärdiga övergripande analogin fokuserar på sanningar eller andra höga principer. Där 

är organisationen en icke kompromissande kraft för det goda i världen (såsom gruppen 

definierar gott). Medlemmarna i denna grupp tjänar ett avlägset, men högstående mål.34. Om 

facket rättfärdigar sig själv som en förkämpe för rättvisa så har facket en retorisk vision som 

faller inom den rättfärdiga övergripande analogin.  

3.7.3 Övergripande Analogier: Den pragmatiska analogin 

Slutligen är den pragmatiska övergripande analogin ett sätt att se på organisationen som en 

nyttig och näringsgivande kraft för medlemmarna och/eller omvärlden, något som helt enkelt 

ger mer plus än minus. I dessa visioner så tenderar sunt förnuft, effektivitet samt vetenskap att 

sättas i fokus. Målen i sig är värdefulla, inte abstrakta principerna kring vägen dit utan 

                                                             
32 Althouse (2009) m.fl. i Kuypers s. 210 ff . 
33 Ball (2001) I Kuypers och King s. 210 ff. 
34 Ball (2001) I Kuypers och King s. 220. Althouse m.fl (2009). i Kuypers s. 210-211. 
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resultatet sätts högst35 En facklig förening som i första hand motiverar medlemskapet genom 

att det ger högre löner skulle tillhöra den pragmatiska visionen.  

3.8 Ultimata Termer 

Fantasi analysen kommer även att komplementeras genom att titta närmare på gruppens 

användning av vissa ord. Då kommer det specifikt att letas efter ord som i sin användning 

inom gruppen, delar de aspekter presenterade av Richard M. Weaver, som utmärkande för de 

ultimata termerna36. Med andra ord kommer VoF:s egna ultimata termer att sökas efter. 

Weaver använder Ultimata termer37 som ett samlingsnamn på flera olika begreppet. Det 

gemensamma för samtliga av dessa ultimata termer är att de har speciell kraft inom sin 

kontext. De två mest välkända av dessa underkategorier är gudomliga ord38 och demoniska 

ord39. Gudomliga ord är kontextens mest positiva ord, de som kan användas för att inge 

medlemmarna positiva känslor, enligt Weaver är mycket offentlig retorik knappt mer än listig 

användning av gudomliga ord. Weaver menar alltså att mycket offentlig retorik är relativt 

innehållslöst, de gudomliga orden används för att ge illusionen av innehåll och djup. 

Demoniska ord är den raka motsatsen, ord vilka förkroppsligar föreningens motvärden, de 

saker den fruktar eller avskyr.40  

Weaver menade att ultimata termer kan användas för att se värden framträda, med andra ord 

möjligöra urskiljandet av vad organisationer eller andra grupper som analyserats, värderar. Så 

om till exempel en fackförening har ordet solidaritet som gudomligt ord så kan vi direkt 

misstänka att de värdesätter altruism. Om fackföreningen sedan använder det gudomliga ordet 

solidaritet för att beskriva människor som ger mycket till välgörenhet eller ägnar stor tid åt 

andra så kan vi vara ganska säker på att generositet faller innanför organisationen värdering 

av altruism. Genom att identifiera dessa termer hoppas jag kunna få en ännu djupare förståelse 

av VOF än enbart symbolisk Konvergensteorin kan förse mig med.41 

                                                             
35 Althouse M.fl. (2009). i Kuypers s. 210-211, Ball (2001) I Kuypers & King s. 220.  Althouse M.fl. (2009) i 
Kuypers s. 210 ff . 
36 Jag är väl medveten om att Burk presenterar i stort sett samma termer, jag har dock valt att utgå fullständigt 
från Weavers användning av termerna, av det enkla skälet att jag föredrar hans användning av begreppen. 
37 ”Ultimate terms” på originalspråk, egen översättning. 
38 ”God terms” på originalspråk, egen översättning. 
39 ”Devil terms” på originalspråk, egen översättning. 
40 Hart & Daughton (2005)  s. 155. 
41 Hart & Daughton (2005)  s. 155-160. 
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Ultimata termers karaktär kommer mer utförligt att förklaras här nedan. En grupps ultimata 

termer kan skilja sig från andra gruppers termer i karaktär och användning. Aspekterna som 

listas nedan kan därför komma att vara svagt representerade i VoF:s begrepp. Till vilken grad 

de är representerade kommer att presenteras utförligt i resultatdelen.  

3.8.1 Ultimata termers Abstrakta Natur 

Ultimata termer är oftast abstrakta, de refererar tillexempel sällan till levande utan oftast till 

döda personer enligt Weaver . Skälet till att döda individer föredras att användas som ultimata 

termer, antyds av Weaver vara just att det möjliggör en abstrakt natur för termen. Ska en 

talare använda ett personnamn som ultimat term, så är levande individers attityder och åsikter 

lättare att faktisk konkretisera kring en politisk eller filosofisk fråga. Allt som behövs är att 

fråga individen vad den faktiskt tycker om dilemmat. Detta begränsar i vilka sammanhang 

talaren kan använda termen och hur, begränsningar som inte finns när termen är abstrakt. Så 

som när termen refererar till en avliden individ, till exempel Hitler. Hitler är ett dugligt 

exempel på detta fenomen, då det än idag pågår en debatt kring huruvida han var kristen eller 

ateist, samma sak gäller även Einstein 42. Ultimata termer behöver förstås inte refererar till 

personer för att vara abstrakta, de kan lika gärna vara ett dåligt definierat koncept eller lös idé 

så som frihet, rättvisa och demokrati. Termerna kan på grund av sin abstrakta natur ibland 

skifta i betydelse en aning. Termernas betydelse är även i en särskild tid och plats sällan 

konkret definierade. Så de kan därför ofta användas mer eller mindre godtyckligt. Jämlikhet 

har till exempel länge varit en gudomlig term i den amerikanska kulturen. Ordet jämlikhet har 

dock haft en ständigt skiftande betydelse enligt Condit och Lucaites bok ”Crafting Equality”. 

Först innefattade jämlikhet så kallad ”separate but equal” (tanken att olika etniciteter kan 

separeras i till exempel skolgång så länge de ges samma kvalitet på skolan) och kunde därför 

användas för att försvara rasistiska policys. Ibland så innebar jämlikhet juridisk, men inte 

social rättvisa, ibland innebar jämlikhet att tidigare diskriminering skulle kompenseras. Trots 

att betydelsen aldrig varit riktigt exakt och ständigt skiftande, så har ordet alltid haft kvar sin 

otroliga retoriska kraft.43  

 

                                                             
42 Följande två källor presenteras inte i syfte att lyssnas till som auktoriteter i ämnet, inga av deras påståenden tas 
heller med i uppsatsen. De omnämns enbart som exempel på att det fortfarande görs åsiktsutbyten för huruvida 
Adolf Hitler samt Albert Einstein var religiösa eller inte.  http://homepages.paradise.net.nz/mischef/ca   
http://illusionenomreligion.blogspot.se/2007/11/einstein-och-religion.html 6 juni 2012 
43 Hart & Daughton (2005)  s. 156. 
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3.8.2 Ultimata termers Effektivitet 

Termerna är väldigt effektiva, ett ensamt ord kan framkalla stark emotionell reaktion. Ordet 

gris kan till exempel orsaka väldigt tydliga och mäktiga associationer när de används mot 

poliser. Genast förstår lyssnarna vilken bild som åberopas, de kan för sitt inre föreställa sig 

morallösa poliser som tjänar som politikers våldsutövare mot oskyldiga civila. 44  

3.8.3 Ultimata termers Hierarkiska natur 

Det finns inneboende hierarkiska element i ultimata termer, de kan användas för att ta kontroll 

över andra delar av gruppen och övermanna andra viktiga principer. Efter 11 september-

tragedin så användes termen ”homeland security” som en ultimat term som körde över vikten 

av personlig integritet.45 

3.8.4 Ultimata termers Förebyggande natur

Ultimata termer är även förebyggande, de tillåter användaren att definiera sina framtida 

motståndare som motståndare till gruppens högsta värden. ”Patriot act” (amerikansk 

säkerhetslag), möjliggjorde till exempel via sitt namn att kalla dess kritiker för opatriotiska 

och landsförrädare, långt innan kritikerna ens öppnat munnen. 46 

4. Tidigare forskning

Det finns relativt lite forskning kring skeptikerföreningar. Detta inkluderar självklart VoF. De 

studier som hittats kring VoF, har inte använt sig av någon teoretisk utgångspunkt som är 

närliggande till arbetets egna. Ingen retorisk fokuserad eller ens symbolisk konvergens 

teoretiskt baserad studie av VoF har hittats. Därför har alla studier kring VoF bedömts som 

irrelevanta att ta med i uppsatsen. Med andra ord så använder sig inte analysen av tidigare 

forskning kring VoF, inga sådana studiers resultat tas överhuvudtaget med i uppsatsen.  

Det finns ett flertal studier kring användande av just den symboliska konvergensteorin. 

Några har faktiskt författats av Bormann själv. Tyvärr har inga sådana hittats gjorda på 

grupper som liknar VoF filosofiskt eller ideologiskt, vilket självfallet vore önskvärt. Vissa av 

studierna har trots detta bedömts relevanta, eftersom de ger djup till teorin trots att de studerar 

väldigt olika grupper från VoF. Studien ”An expansion of the Rhetorical Vision Component 
                                                             
44 Hart & Daughton  (2005)  s. 156. 
45 Hart & Daughton  (2005)  s.155-156. 
46 Hart & Daughton  (2005)  S .155-156. 
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of the Symbolic Convergence Theory: The Cold War Paradigm” skrevs av Ernest G. 

Bormann tillsammans med John F. Cragan. Den tillförde följande som är relevant till 

uppsatsen. Visioner existerar i en dialektisk relation mellan anpassbar till oanpassbar, samt i 

en annan dikotomi mellan paranoid och hälsosam. Rättfärdiga retoriska visioner som inte är 

flexibla besitter en chans att över tid tillintetgöra sig själva. 47 Denna kategorisering av 

visioner som hälsosamma eller paranoida kommer inte att användas i resultatet, dock att 

bollas med under diskussionsdelen. 

 En annan studie av lite mörkare material, men i modern tid och utan Bormanns närvaro, är 

”Web of Hate: a Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups Online”. 

För tydlighetens skull så bör det förtydligas varför denna studie har bedömts som relevant till 

uppsatsen. Det är inte för att VoF betraktas som en ”hate group” (för de är verkligen inte en 

sådan), utan studien har tagits med för att den använder sig av fantasitema-analys.  Artikeln 

skrevs utav Margaret E. Duffy. Denna studie tillför två aspekter som kan vara intressanta för 

analysen. För det första att det finns en återkommande mäktig och effektiv retorisk vision som 

återfinns i flera moderna samt historiska gruppmedvetanden. Denna vision heter ”Vi Skall 

Segra”48. Visionen ser gruppen som för tillfället svag eller förtryckt på något sätt, men att 

deras seger trots detta är oundviklig. Religiösa grupper tycks se det som förbestämt av 

metafysiska krafter. Fast även sekulariserad förutbestämdhet tycks finnas i de amerikanska 

progressiva (vänster) och de tyska nazisternas retoriska vision.49  De nationalsocialistiska 

tyskarnas retoriska vision har nog de flesta sen tidigare bekantats med. De amerikanska 

progressiva är möjligtvis lite mera främmande. De amerikanska progressivas synsätt på 

världen kan kort sammanfattas som kravet på reformer, genom den retoriska visionen av ”Vi 

Skall Segra”, så var de även övertygade om att dessa reformer var oundvikliga.  

Det andra relevanta bidraget är att internet-källorna som analyserades visade sig använda 

fantasier som på ett väldigt effektivt sätt konstruerade känslan av ett ”vi och dom”. Samt att 

detta ”vi” kan vara en byggkloss till den retoriska visionen ”Guds Utvalda Folk”50. 

Denna retoriska vision ser gruppmedlemmarna eller gruppen i sig som innehavare av en 

speciell plats i världen. Denna plats kan anses tillfallande gruppen genom manifestation av 

transcendenta viljor eller liknande krafter i metafysiska världsbilder. I mer sekulariserade 

                                                             
47 Bormann & Cragan (1996) s.  25-26. 
48 ”We shall overcome” på originalspråk, egen översättning. 
49 Duffy (2003) s. 19-21. 
50 ”God’s chosen people” på originalspråk, egen översättning. 
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förklaringsmodeller så är denna plats gruppen tilldelad på grund av naturliga fördelar 

som leder till att den speciella platsen tillfaller ”Vi”:et. Detta kan liknas med hur ”rätten” att 

föröka sig tillfaller den bäst anpassade i naturen som en del av darwinismen eller hur den 

osynliga handen låter det effektivaste företaget vinna över konkurrenter på marknaden.51 

”Guds utvalda folk” kommer att tas upp längre ner i resultatdelen.  

Ytterligare en studie i modern tid kallas för ”Why do people share fantasies? An Empirical 

Investigation of a Basic Tenet of the Symbolic Convergence Communication Theory”. Denna 

skrevs av Ernest G. Bormann, Roxan L Knutson, och Karen Musolf . Artikeln var i första 

hand en undersökning av vilka personlighetstyper som sprider fantasier, samt vilka 

preferenser de innehar gällande fantasier. Resultatet kring personlighetstyperna var irrelevant 

för uppsatsen. En slutsats var dock tämligen relevant till ämnet. Nämligen att organisationer 

har i sitt kollektiva medvetande vad som beskrivs som en egen föreställningsförmåga52 i likhet 

med den som människor besitter i sitt individuella medvetande. Det hela är förstås 

metaforiskt, organisationer har inget tänkande organ på samma sätt som människan och har 

därför egentligen ingen föreställningsförmåga. Det som syftas till är att organisationen besitter 

en samling fantasier i sitt gemensamma minne, vissa som underlättar att hantera svårigheter53 

och de som saknar dessa attribut54. När situationen blir allvarligt problematisk för 

organisationen, så kan dess medlemmar ta till de förstnämnda fantasierna för att underlätta 

hanteringen av vardagen, på samma sätt som en individ kan.55  

Den sista artikeln heter ”Promoting peace, yet sustaining conflict? A fantasy-theme analysis 

of Seeds of Peace publication”. Den hanterar (som titeln antyder) en fredsgrupp kallad ”Seeds 

of peace” och skrevs av Craig Engstrom. Slutsatsen i artikeln är högst relevant för analysen av 

VoF. Artikeln hävdar nämligen att organisationer som startar i protest mot vissa problem kan 

genom sin retorik oavsiktlige delvis underlätta för problemet att fortleva.56  Att detta kan ske 

är väldigt intressant inför bedömningen av VoF:s retoriska vision. Just retoriska visioners 

förmåga att bli skadliga för sig själva kommer att användas i diskussionen, samt att 

organisationer kan livnära de problem de själva kämpar mot. 

                                                             
51 Duffy (2003) s.  19-21. 
52 ”Imaginative life” på originalspråk, egen översättning. 
53 ”Coping fantasy” på originalspråk, egen översättning. 
54 ”Non coping fantasy” på originalspråk, egen översättning. 
55 Bormann, Knutson & Musolf (1997) s. 271-275.  
56 Engstrom (2009) s. 1,15. 



14 
Staffan Marklund                                                      juni 2012 

5. Metod

Jag har valt att göra en kvalitativ analys och det säger sig nästan själv att jag kommer att 

använda mig av hermeneutisk metod. Detta begrepp är dock snarare än paraplyterm än exakt 

beskrivning. Viss precisering av metod måste därför göras. Jag har valt att göra denna 

precisering via fantasitema-analys 

5.1 Fantasitema-analys 

Metod utvecklades till stor del av Ernest Borman och lutar sig på den symboliska Konvergens 

teorin vi gick igenom ovan 57. Metoden innehåller huvudsakligen samma delar som teorin, 

dock med vissa tillägg. Att förklara metodens alla delar fullständigt och detaljerat vore ganska 

överflödigt. Därför blir förklaringen kort och fokuserad på områden som inte redan vidrörts 

lika utförligt. Viss upprepning är dock oundviklig.  

Metoden går ut på att granska empirin först i sökandet efter Fantasiteman. Dessa teman 

kommer jag sedan försöka analysera i hopp om att hitta gemensamma arketyper, alltså 

fantasityper. Slutligen kommer jag att undersöka om fantasityperna pekar mot en, flera eller 

inga retoriska visioner. 

Retoriska visioner anses kunna inspirera medlemmarna att utföra vissa handlingar och eller att 

avstå från andra handlingar. 58Med denna kunskap i ryggen tänker jag försöka analysera de 

retoriska visioner jag hittar i syfte att finna vilka beteendemönster de kan uppmuntra eller 

avskräcka. Detta ska inte tolkas som ett exakt uttalande. Själva bedömningen kommer att gå 

till genom att se vilka värden som lyfts fram som värda att beskydda, vilket beteende som 

glorifieras samt vilka individer som framställs i hjälte liknande roller. Värden som hyllas 

anser jag bli begärliga att själv inneha för gruppens medlemmar, beteende som glorifierats 

kan komma att försöka imiteras och personer som framställs väldigt positivt kan bli förebilder 

och därmed influera handlandet. 

Fantasitema-analys kan användas för att bedöma individuella kommunikativa framgångar så 

väl som misslyckanden.59 Därför kommer jag även att försöka göra uttalanden om vad som är 

mest övertygande i de retoriska visionerna och vad som kan vara avskräckande för framtida 

medlemmar. 
                                                             
57 Hart & Daughton  (2005)  s. 206. Ball (2001) I Kuypers och King s. 16. 
58 Ball (2001) I Kuypers och King s. 222. Althouse (2009) M.fl. i Kuypers s. 212. 
59 Ball (2001) I Kuypers och King s. 221. 
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Jag kommer även att använda mig av ordvalsanalys i ett försök att hitta de ord jag tidigare 

talat om i den teoretiska delen.  Ordvalsanalys är ett tillvägagångsätt som går ut på att se över 

vilka nyckelord som används av en viss grupp. Metoden vilar på tanken att analysen av själva 

terminologin i sig kan medföra mycket och säga en hel del om gruppen. Det är alltså inte 

budskapet eller argumentationen som ses över utan vilka ord som används för att föra fram 

dessa60.  

Genom att identifiera en retorisk vision så hoppas jag i visionen se hur VoF ser på världen, 

alltså svara på fråga 1. Samt i denna vision se hur de tolkar sin plats där i, och därmed svara 

på fråga 2. Genom att hitta den gudomliga termen hoppas jag kunna identifiera vad som är det 

högsta värdet för gruppen, och genom den demoniska termen identifiera det som gruppen 

avskyr mest, alltså svara på fråga 3. 

5.2 Metodproblem

Ett problem som återkommer inom närmast all humaniora är risken för att bedömningar blir 

godtyckliga. Det finns trots allt inget exakt vetenskapligt sätt att avgöra vilka Fantasityper 

som bildas av flera Fantasiteman. Självklart gör jag mitt yttersta för att göra en objektiv samt 

opartisk bedömning. Problemet är att läsaren inte kan vara säker på att jag verkligen gjort 

detta förrän den själv granskar materialet och ser om mina slutsatser verkar legitimerade. 

Denna process underlättas dock av att materialet som syftas till även fotnotas till. Citat tas 

även upp i texten för att i möjligaste mån konkretisera exempel på det som har bevittnats i 

materialet. 

5.3 Empiri

Jag har valt att fokusera på berättelserna i organisationen VoF:s tidskrift ”Folkvett”, viss 

brevväxling med representanter, och vissa inlägg i den så kallade ”VoF-bloggen” har också 

analyseras. Brev och blogg-inlägg har inte att prioriteras i relation till huruvida de är 

berättelser eller inte, då de varit så få att en sådan avgränsning framstått onödig, utan 

prioriteringen av berättelser har enbart gällt artiklarna från Folkvett vilka varit i så stort antal 

att ett urval var tvunget för att systematisera texterna på något sätt. Berättelsekriteriet har 

använts för att effektivisera ett urval av titlar. Titlar på Folkvett-artiklar som tycks tyda på en 

                                                             
60 Hart & Daughton (2005) Kapitel: Analyzing Lexicon . 
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berättelse, alltså någon form av narrativ, har valts ut. Titlar som antyds syfta på sådant har 

bestämts varit titlar som beskriver en händelse eller kamp av något slag. 

Under arbetet har jag läst vissa texter från VoF som visat sig inte vara berättelser. Bland annat 

för att det är omöjligt att veta om texter är berättelser a priori (innan de faktiskt lästs) . Vid 

vissa tidpunkter kommer jag att referera till texter som inte är berättelser. Rent teoretiskt utgör 

detta inte ett problem, då fantasier inte måste vara berättelser61, utan prioriteringen av 

berättelser är som sagt beslut från min sida för att fokusera empiriurvalet. Dessa fall av icke-

berättelser kommer dock i huvudsak vara undantag. 

De totalt 53 folkvett texter jag valt att analysera anser jag vara relevanta då de når en stor del 

av VoF:s medlemmar, och har därför möjligheten att ha stort inflytande. Artiklarna från 

Folkvett uppskattas vara någorlunda representativa då de har utgetts från VoF officiellt. 

Eftersom tidningen är officiell så kan det tas som självklart att den ligger nära det 

organisationen betraktar som sanning. VoF har tidigare uttalat sig om att tidningen inte bär 

deras officiella åsikter utan enbart de individuella författarnas syn på världen. Trots detta så 

anser jag texterna vara representativa då VoF kan antas ha gjort en granskning av tidningens 

innehåll innan den släppts, och därmed passivt godkänt det som skrivits som åtminstone 

acceptabelt. Det bör tilläggas att i vissa fall har uppenbara minoritetsåsikter framkommit i 

tidningen såsom artikeln ”Folkvett uppmanar till lagbrott”62. I alla sådana fall jag stött på så 

har de dock bemötts av andra inlägg som legat mer i linje med organisationens normer63. Så 

texterna som inte är representativa bör kunna urskiljas relativt enkelt.  

Även om jag misstar mig på allt annat så bör några av föreningens medlemmars åsikter finnas 

i artiklarna, då det är just medlemmar som skriver dem. Detta i sig bör vara tillräckligt för att 

materialet ska kunna användas till fantasitema-analys. Fantasitema-analys måste trots allt inte 

analysera officiella ståndpunkter utan är menad att användas som glasögon till att se över 

medlemmarnas kommunikation. Analys metoden kan tillexempel användas på vanlig dialog 

mellan förenings medlemmar64 eftersom det är kommunikation inom rörelsen mellan 

medlemmar så är dialogen intressant att analysera. Så även om alla andra mina antagande om 

                                                             
61 Ball (2001) I: Kuypers och King s. 218. 
62 Dalkvist, Jan. Brusewitz (2002). 
63 Den namngivna artikeln fick följande svar.”Svar från Folkvett”,  Hansson (2002). Påståendet att artiklarna som 
stred emot VoF:s normer fick svar som låg mer i linje är grundat på mina egna observationer. I VoF:s digitala 
arkiv var artiklar som var oortodoxa emot VoF:s doxa försedda med länkar direkt till svarande artiklar där VoF:s 
doxa försvarades. 
64 Ball (2001) I: Kuypers och King s. 218. 
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tidningen Folkvett är inkorrekta så är artiklarna som analys objekt åtminstone likställd med att 

analyser vanlig dialog, vilket som sagt är acceptabelt.   

Texterna bedöms intressanta för att gräva djupare i VoF:s tankevärld eftersom de riktar sig till 

och skrivs i första hand av medlemmar, samt hanterar ämnen relevanta för gruppens syfte.  

Jag använde mig av vad jag valt att kalla en dynamisk teknik för att välja ut material. Med 

andra ord förändrade jag delvis mitt empiriska urval efter det som min analys kom att peka 

mot som relevant att analysera. Mer specifikt anpassade jag mitt sökande efter de ord som jag 

allt eftersom insåg vara betydelsefulla. Orden bedöms inneha betydelse delvis genom att de 

används ofta i texterna, samt att de används med kraft bakom.  

Detta dynamiska urval har gått till på följande sätt. Först har jag att läst texter utan särskild 

specifik tanke på orden. Detta första urval av texter skedde via titelurvalet som nämndes ovan, 

det var 10 stycken texter som lästes under det första urvalet. Eftersom jag allt mer har läst 

texterna så såg jag även över vilka ord som användes på ett åsdant sätt att de tycktes dela de 

attribut som Weaver tillskriver ultimata termer (alltså förebyggande, abstrakta, hierarkiska 

natur samt stor effektivet i termen) . Dessa ord bestämde jag mig sedan för att söka efter i 

andra artiklar i ett andra urval, det andra urvalet tillade 26 artiklar. Dessa ytterligare artiklar 

sökte jag sedan igenom med hjälp av den digitala ordsökande funktionen som finns inbyggd i 

de flesta textprogram, inklusive många internet-tjänster . Om ordet var frekvent representerat 

eller användes på ett väldigt kraftigt sätt i texterna så börjar jag helt enkelt läsa de som 

innehöll ordet för att kunna analysera dess användning. Först var det menat att enbart 

undersöka de ord som var med i en majoritet av stickproven (alltså över 50 %). Ordet 

pseudovetenskap användes dock så kraftigt att det trots sin låga representation i stickprovet 

kändes tvunget att undersökas.  Efter att ha sökt på VoF:s hemsida så visade sig även termen 

pseudovetenskap förekom i 283 artiklar av uppskattningsviss omkring 1000 artiklar65 lagrade 

på hemsidan (inräknat notiser) i Folkvett, eftersom inte riktigt alla artiklar lagrats digitalt är 

nog siffran ännu högre. Så ordet används definitivt ofta, även om det inte gavs det intrycket 

från stickprovet. Orden jag sökte efter var Uri Geller, skepticism och pseudovetenskap.  

Skälen till att dessa ord valts ut var de kraftiga och eller flertaliga sättet de använts i artiklarna 

jag läste under mitt första urval.  Utöver dessa två urval av texter har jag läst 17 andra folkvett 

artiklar, som då användts till fantasitema-analysen enbart och inte brukats till ordvalsanalysen.  
                                                             
65 Denna uppskattning gjordes genom att antalet artiklar räknades i de 20 nyaste tidningar. Från detta räknades 
ett genomsnitt ut (mer specifikt aritmetiskt medelvärde) på hur många artiklar en tidning kunde uppskattas ha. 
Detta genomsnitt gångrades sedan med antalet tidningar som lagrats online.  
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6. Resultat
Det finns flera mindre fantasiteman inom VoF:s gemensamma medvetande. Det finns även 

två ”skelett” till fantasier, återkommande narrativ i flera former, men med samma benstomme. 

Med andra ord fantasityper. Jag kommer här nedan att lista de olika fantasityperna. Därefter 

kommer jag att se över retoriska visioner. 

6.1 Fantasityper

Under arbetets gång har två fantasityper identifierats. Den första av dessa har döpts till 

”skepticism som räddning”, den andra till de ”klokas möte”. De representerar helt olika typer 

av historier, den första en direkt kamp mot skrocken, den senare en passiv samling av 

skeptiker.  De båda fantasityperna beskrivs mer utförligt här nedan.  

6.1.1 Skepticism som räddning 

Denna historia är den om skeptikern. En historia som återberättas via flera verkliga historier, 

verkliga historier som alla delar vissa komponenter. Historierna kanske huvudsakligen 

återberättas och lyfts fram för att de innehåller dessa komponenter, eller berättas på ett sätt så 

att de får dessa komponenter. Vilka av dessa alternativa förklaringar till komponenternas 

närvaro i flera oberoende historier som är sann, så är det en detalj av begränsad betydelse 

varför komponenterna är där, för även sanna historier som berättas är dramatiseringar66. 

I historien finns mer eller mindre sällan en fysisk hjälte eller skurk med märkbar personlighet. 

Individerna ges inte ofta full ära eller skam, det är oftast koncept som hyllas och förkastas 

istället. Koncepten kan nästan kallas för historiernas återkommande karaktärerna, inte direkt 

men indirekt i de att karaktärerna själva är så pass begränsade i sin karaktärisering att de kan 

beskrivas som personlighetslösa. Personifikationer av koncept kan vara karaktärer i fantasier 

enligt Bormann67. Dessa koncept tar mänskliga kärl som agerar åt dem, men dessa är enbart 

brickor i spelet. De goda koncepten är vetenskap, förnuft och framförallt skepticism.  

De onda koncepten är skrock, bedrägeri samt naivitet. Dessa koncept delas in i två 

dikotomier, den goda rationaliteten och den destruktiva illusionen. Rationaliteten och 

illusionen kommer jag framöver använda som samlingsnamn på just dessa två dikotomier av 

flera olika koncept.  

                                                             
66 Hart & Daughton  (2005)  s. 206. 
67 Ball (2001) I: Kuypers och King s. 217-218 
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Rationalism inrymmer vetenskap, förnuft och skepticism. Illusionen inrymmer skrock, 

bedrägeri och naivitet.  De särskilda koncepten i dikotomierna smälter oftast samman, till 

exempel görs det ganska sällan en ordentlig skillnad mellan förnuft och vetenskap. Såsom i 

recensionen av ”Illusionen om gud68” där följande yttras: 

”Och som alternativ till religionen har vetenskapen den fördelen att den hela tiden utvecklas 

och höjer oss till högre medvetandenivåer.”69 

Författaren förtydligar inte vad han syftar till med begreppet ”medvetandenivåer”70. En 

välvillig tolkning av texten skulle kunna få ut att frasen syftar på kunskapsmassa, att 

vetenskap ökar hur mycket kunskap vi innehar som samhälle eller till och med som art. Detta 

påstående om ökad kunskap är i min mening sann, tolkningen att det är detta texten syftar till 

är dock tvivelaktigt. Denna tolkning är ganska långsökt då jag i alla fall aldrig stött på 

begreppet ”medvetandenivåer” användas på detta sätt tidigare, eller ens ett besläktat sätt. Jag 

har till och med försökt hitta begreppet användas på detta sätt för att ha något att förhålla mig 

till, inga sådana användningar av begreppet har överhuvudtaget stötts på. Att omtala kunskap 

som ”medvetandenivåer” vore dessutom kryptiskt till en närmast parodisk nivå. Speciellt i en 

bokrecension, en text vilket till stor del som genre (och fullkomligt i detta fall) saknar 

djupgående eller avancerade filosofiska eller vetenskapliga resonemang, utan helt enkelt ska 

framföra en åsikt om en bok71. I artikeln görs ingen djupgående analys som skulle behöva 

avancerade termer, särskilt inte om det är kunskap som åberopas.  

Medvetandenivåer har istället tolkats mera bokstavligt, som individens och eller kollektivets 

förmåga att förstå verkligheten. Alltså deras förmåga att tänka72. I verkligheten så höjer inte 

vetenskap människor till högre medvetande nivåer, vetenskap testar och utvecklar hypoteser 

samt teorier. Det finns visserligen ingen utförlig gemensam definition av vetenskap. Det man 

dock har någorlunda enats kring är den så kallade vetenskapliga metoden, att saker och ting 

ska bekräftas av empiri.73 Att höja medvetandenivåer (alltså öka vår förmåga att förstå 

                                                             
68 En religionsfientlig bok av den religionsskeptiske Richard Dawkins. ”Evolution kontra Religion” hette artikeln 
som omtalade boken, Rasmuson (2010). 
69 Rasmuson (2010). 
70 Författaren förklarar faktiskt inte alls begreppet medvetandenivåer, utan använder det endast i den direkt 
citerade meningen. 
71 Artikeln framför förstås ett filosofiskt resonemang om vetenskap och religion (nämligen den citerade 
meningen), detta resonemang är dock en enstaka mening och presenteras som något självklart. 
72 En relativt abstrakt tolkning men som sagt så förtydligar inte författaren överhuvudtaget. 
73 Chalmers (2007) Introduktionen samt sida 1-3. VoF eller åtminstone vissa delar av VoF erkänner öppet denna 
syn på vetenskapen som odefinierad. Detta kan ses i Folkvett-artikeln: Hansson (1995). 
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världen) är snarare en inåtriktad process som ligger närmare förnuftet. Alltså har begreppen 

vetenskap och förnuft här blandats ihop till en gemensam enhet, då vetenskap har lånat 

attribut (det inåtriktade) som tillhör förnuftet. 

Ibland kan ett individuellt koncept åberopas separat från de andra. Detta sker oftast med just 

begreppet skepticism. När skepticism är separat så är den alltid den främsta och ädlaste av 

koncepten samt fullkomligt tids- och klasslöst. I texten ”Varför tror folk bisarra saker”74 så 

nämns det att människor som tror på paranormala ting ofta kan ha egenskaper som passar för 

god vetenskap. Vad de dock saknar är just förmågan att ifrågasätta, alltså skepticismen som 

den sanna nyckeln till förståelse. I just detta stycke mot slutet används inte exakt begreppet 

skepticism. Jag anser dock att det är klart det som åberopas. Det talas till exempel om vikten 

av att vara ”självkritisk”, detta används dock inte som något man är mot sin person eller 

förmåga utan mot sina övertygelser. Detta anser jag vara ett annat sätt att omtala skepticism, 

då det passar hur gruppen annars använder termen. Ett bättre exempel på skepticismens höga 

plats är texten ”Vetenskap och pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet 75” där 

skepticism ges rollen som ”vetenskapens livsnerv”. Begreppet står på så sätt inte enbart över 

vetenskap utan möjliggör det. 

Det finns flera övertygelser som framställs som falska och motbevisade under narrativen. 

Arbetet tar ingen som helst ställning till dessa påståenden, då det inte är det som ska 

analyseras. Dessa falska övertygelser kommer under arbetet att omtalas som skrock, även före 

och efter att de motbevisats, samt om de aldrig motbevisats, men gruppen tydligt anser de 

vara falska. 

Handlingen i dessa dramer är sällan exakt lika i upplägg och utveckling utan varierar en 

aning. Den generella handlingsutvecklingen börjar dock med att skrocken uppenbarar sig eller 

beskrivs alltid ha funnits. Illusionen är som sagt en antagonistisk kraft, inte enbart i dess 

destruktivitet utan även i det att den oftast är den mera drivande. Rationaliteten (alltså 

samlingen av de positiva idéerna) i allmänhet, men specifikt skepticismen, kommer oftast som 

ett svar. Den är defensiv istället för offensiv, med andra ord så framställs det som om 

Illusionen driver fram och skapar problem först. Att Rationaliteten och specifikt skepticismen 

sedan kommer som svar mot Illusionens handlande, istället för att aktivt söka upp illusionen 

oprovocerat för att motarbeta den. I texten ”Uri Geller går igen” så syns detta genom att Uri 

                                                             
74 Jerkert (2002). 
75 Häggström (2008). 
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Geller framställs som den aktiva som startar konflikten, han reser runt och lurar människor. 

Skeptikerna beskrivs enbart reagera mot Uri Geller, det beskrivs ingen skeptiker verksamhet 

riktat mot folk i allmänhet innan eller utanför kontexten av att bekämpa Uri Geller, utan allt är 

reaktion till Uri Gellers handlande.  Detta är relativt naturligt i min mening, då skepticism 

förutsätter något att vara skeptisk mot. Illusionen måste först ha presenterats för folk, innan 

någon kan ifrågasätta den.  

Exempel på dramat i ett specifikt Fantasitema som passar in på typen jag beskriver är bland 

annat ”Ett bibelord för skeptiker”76. I denna korta återberättelse av Davids konfrontation med 

orm-guden ”Bel” sker följande. Prästerskap accepterar regelbundet offergåvor som deras gud 

äter upp under natten i templet när ingen tillåts besöka det. Kungen anser att David bör tillbe 

denna orm eftersom den regelbundet äter offergåvor. David skrattar dock och bevisar att allt 

bara är ett lurendrejeri och det egentligen är prästerskapet som äter offergåvorna. Kungen 

överger genast sin tro på guden och prästerna straffas.  

I detta fantasitema är rationaliteten den klara och fullständiga segraren. Skepticismen 

fullkomligt tillintetgör tron på den falska guden. Scenen är inte längre riktigt den mytologiska 

scen som bibeln presenterar. Det judiska folkets förtryck under babylonierna framställs inte i 

historien, det religiösa temat som finns i originalet har även försvunnit77. En mer cynisk 

tolkning av texten skulle faktiskt kunna argumentera att David inte alls är skeptiker, att han 

istället kategoriskt misstror ”hädiska” trosuppfattningar, att det är hans religiösa övertygelse 

att YHWH är den enda levande guden som motiverar handlingen inte någon form av 

rationalitet. VoF har dock valt att inte göra denna tolkning. 

Scenen här är i sökande efter bättre ord ”sekulariserad”, det saknas helt enkelt religiösa 

teman, samt politiska teman. Scenerna i denna Fantasityp har de kriterier jag just beskrivit i 

bibeldramat och mer därtill. Fantasitypens scen är dessutom befriad från mystiska element av 

alla slag, det finns vare sig viskningar om paranormala krafter eller den kvasivetenskapliga 

mysticism som omger singularitetens löfte om odödlighet (det hypotetiska stadiet i teknisk 

                                                             
76 Jerkert (2006). 
77 Här syftar jag alltså på budskapet att tillbe den gammaltestamentliga guden YHWH, ett budskap som är tydligt 
i originalet. 
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utveckling när A.I. blir intelligentare än människan)78. Denna typ av scen har jag valt att kalla 

”neutral vardagsscen” och kommer att dyka djupare i nedan.  

När det kommer till dramatis personae finns det egentligen enbart tre karaktärer som fyller 

följande roller: Bedragarrollen (prästerna), den lurade (kungen) och slutligen skeptikern 

(David).  

Dessa roller återkommer ofta, fast inte alltid som fullt separata. Som sagt i början av detta 

kapitel så är de mänskliga karaktärerna i fantasitypen ”skepticism som räddning” ofta 

personlighetslösa, de drivs av koncepten. Personificationerna är inte fullkomligt 

karaktärerna79 på samma sätt som personificationer ofta är karaktärer i gamla myter.  Idéerna 

från rationalismen och illusionen utgör dock i princip människornas enda spår av 

personlighet. Så individerna utmärks inte av någon speciellt karaktärsdrag annat än just om de 

drivs av rationalismens idéer eller illusionens.   

Ett modernt exempel med lite mindre fullständig seger för skepticismen är ”Medialitet som 

partnermisshandel”80 I denna historia är den lurade och skeptikern en och samma person. 

Nämligen huvudrollen Mia, vilket börjar som den lurade, men sen går över till att bli 

skeptiker. Bedragaren fylls av hennes pojkvän, en man som omtalas med synonymen ”M”. 

Under historiens början så är M och Mia ett par. M använder skrock om att han själv skulle ha 

direkt kontakt med högre makter för att i detalj styra Mias liv. Han ger alltså instruktioner om 

vad hon ska göra, och legitimerar dessa instruktioner genom att påstå att de kommit ifrån 

”andar”. Instruktionerna är själviska och sträcker sig från vilka Mia ska umgås med till vilket 

smink hon får använda. Mia tror först på allt och gör precis som M ber henne om. Allt 

eftersom så lär hon sig se igenom skrocken. 

I denna historia så framgår idéernas vikt ganska tydligt, alltså deras roll som det enda tecken 

på personlighet i karaktärerna (det som talades om i början av detta kapitel). För här så är det 

inte en separat person som räddar läget, utan att Mia tar till sig en ny attityd, nämligen den 

skeptiska. Som sagt är inte segern här fullständig, då Mia fortfarande anser att det finns en 

andlig värld. Författaren nämner att detta är lite problematiskt som skeptisk läsare, men 

                                                             
78 Odödlighet är i dessa sammanhang inte en idé om utomvärldslig fortlevnad efter den fysiska kroppens död. 
Tanken är istället att tekniken ska hindra människor från att någonsin dö. 
79 Personifikationer av koncept kan dock vara dramatis personae enligt Bormann. Ball (2001) I: Kuypers och 
King s. 217-218. 
80 Edman (2009). 
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medger att som människa är det trevligt att veta att hon har lättare att behålla de vänner hon 

har inom de andligt troende kretsarna.81 

Även denna historia utspelar sig i neutral vardagsscen (alltså en plats utan oförklarliga 

moment, som också saknar politisk eller filosofisk vinkling, med undantag för att 

skepticismen är segrande över skrocken). Denna scen är alltså inte scen för den retoriska 

visionen utan enbart för denna fantasityp. Från det jag sett så verkar den neutrala 

vardagsscenen vara väldigt dominant i Fantasiteman. Detta kanske framstår självklart för en 

skeptikerförening, motsatsen skulle i alla fall peka på att deras fantasier stred mot den 

officiella världsbilden (det ställningstagande som ledningen gjort öppet). Fast man får komma 

ihåg att det finns rörelser som betraktar sig empiristiska och naturalistiska, men som ändå 

talar om framtida odödlighet och liknande mystiska element. Jag syftar här till 

transhumanistiska immortaliströrelser, alltså grupper som menar att människan via 

teknologisk utveckling kommer att bli odödlig82.   

Historien om Mia och M vittnar även om en aspekt som går genom många av detta slags 

Fantasiteman som uppbygger Fantasitypen ”Skepticism som räddning”. Det jag talar om är att 

alla kan bli skeptiker. Författaren delar inte karaktärens öppet andliga världsbild, men 

försöker inte nedvärdera hennes framgång på grund av detta, utan det framställs fortfarande 

som om skepticismen har lett henne rätt, och segern är hennes. Historien om David har 

liknande antaganden. Trots att David är djupt religiös så kan han ändå använda skepticism, 

det bortförklaras inte som en religiös person som är godtyckligt skeptisk mot andra religioner, 

utan David är en klok man.  

6.1.2 De klokas möte 

En betydligt mindre dramatisk, men vanlig Fantasityp var just denna händelse jag valt att 

kalla De klokas möte. Det är helt enkelt flera Fantasiteman som hanterar möten av skeptiker. 

Ibland är det VoF-medlemmar enbart, men oftast är det mest medlemmar av andra skeptiska 

organisationer. 

Dessa möten framställs som positiva händelser, som ett slags bevis för att medlemmarna inte 

är ensamma (eller snarare som exempel på att de inte är ensamma). Denna framställning av 

mötena som positivt kan tolkas som att medlemmarna ser sig själva som en minoritet i 

                                                             
81 Edman (2009). 
82 Exempel på sådan rörelse kan ses i: http://www.longecity.org/forum/page/index.html  4 juni 2012 
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Sverige, för att inte nämna världen. Enligt den senaste statistiken på deras hemsida så har 

föreningen över 2600 medlemmar i Sverige83 så detta synsätt framstår relativt motiverat med 

tanke på att Sveriges befolkning överstiger 9 miljoner. Hur pass motiverad attityden är beror 

förstås på hur många skeptiker som antas finnas oberoende av VoF. Om gruppen såg sig själv 

som dominant vore dess möten troligen irrelevanta. 

Historierna utspelar sig inte fullt lika utförligt i den neutrala vardagsscenen. Miljön är 

fortfarande avmystifierad, men inte fullt lika neutral. Vinklingen är inte politisk utan snarare 

filosofisk, nämligen anti-religiös. Ett ganska gott exempel kommer från ”The Amazing 

Meeting 5.5”84, där följande yttras:  

”Jag får frågan om det stämmer att ateister är väl sedda i Sverige, och jag förklarar att i mitt 

land ser vi numera uttryck för stark och innerlig tro som ett tecken på att man är antingen en 

färgstark nyinflyttad sydlänning eller på gränsen till Knutby-knäpp”85  

Citatet tyder på en annan världsbild än den som ”skepticism som räddning” vittnar om. 

Världen som målas upp är inte längre lika religionsneutral. Liknande åsikter kommer upp i 

texter såsom ”Randimötet i London” och ”Evolution kontra religion”. Denna scen med 

undertoner av att samtliga religiösa övertygelser är felaktiga, kommer jag att omtala som den 

”ateistiska vardagsscenen”. 

Fantasitypen saknar ofta ”riktig” handling i den mening vi ofta använder begreppet när vi 

talar om kulturuttryck, alltså den typ av spännande handling som ofta presenteras i böcker och 

filmer86. De händelser som sker i denna Fantasityp är helt olik handlingarna i många 

kulturuttryck.  Här finns ingen spänning eller klimax, de är dock inte rent deskriptiva utan viss 

förändring inträffar. Alltså är det fortfarande en handling, bara inte en dramatisk sådan. Det 

som beskrivs är helt enkelt själva mötets framfart, ofta i kronologisk ordning. Dramatis 

personae finns det få av. Sällan mer än skeptikerna själva, skeptiker som ett slags hjältar. Fast 

hjältar utan närvarande antagonister. Negativa krafter och/eller personer finns dock, det görs 

klart, de är bara inte där utan ute i världen. Ett sådant exempel är ”förvillaren” och ”telepaten” 
                                                             
83 http://www.vof.se/visa-presentation 25 maj 2012. 
84 Rundkvist (2008). 
85 Rundkvist (2008). 
86 När jag talar om ”riktig” handling i relation till kulturuttryck så syftar jag på historier med början, mitt och slut 
som är dramatiskt tilltalande. Ett exempel på denna typ av handling är den ”dramatiska valen”, där händelserna 
först börjar spännande och fartfyllt, för att sedan sakta ner en aning, därefter stegra fram mot slutet till ett 
klimax, och i absolut sista sträckan gå mjukt neråt (om tempot målas upp på ett linjediagram påminner det om 
konturen på en val med början i svanstoppen, därmed namnet).  
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Uri Geller som omnämns bland annat i ”The Amazing Meeting 5.5”87. Han omnämns där 

explicit som en motståndare och implicit som en antites till den stora skeptikerhjälten James 

Randi. 

Uri Geller är en återkommande figur i VoF:s texter. Mannen har påstått sig besitta 

övernaturliga krafter och använder illusionistknep för att övertyga om detta. 

De klokas möte vittnar om en världssyn där skepticismen är något mera sällsynt och 

eftertraktad. Denna sällsynthet antyder även att skeptikerna ligger lite närmare tanken på en 

elit än i den tidigare retoriska visionen. 

6.2 Ultimata termer

6.2.1 Gudomligt ord: Skepticism  

Den gudomliga termen är ganska naturligt ordet skepticism, samt skeptiker. Skepticism 

används som det högsta av alla värden. Analysen av VoF:s texter gav i allmänhet intrycket av 

att begreppet är signifikant närvarande, av ett stickprov på 34 artiklar förekom det även i 19 

av dessa. Det är både implicit och explicit gudomlig term. Vid flera tillfällen så prisas termen 

öppet, vid andra tillfällen så prisas den implicit, såsom i texten ”Varför och för vem finns 

skeptikerrörelsen”. Här framställs det som om skepticismen bekämpar krafter som är 

destruktiva för vanliga människor. Skepticism framställs som motpolen mot allt detta onda i 

slutet av texten88, så även de delar av texterna där skepticismen inte öppet prisats har indirekt 

hyllat den. 

Gruppen kan ibland bli relativt defensiva kring termen. Detta märks till exempel i skriften 

”Klimatvetenskap, klimatdebatt, klimathuliganism” 89. Här så skiljer författaren mellan 

klimatskepticism och sin egna ”sunda skepsis som karaktäriserar god vetenskap” . 

Medlemmar har även utryckt ogillande mot att kreationister som kallar sig 

”evolutionsskeptiker”90. Inga andra begrepp har jag sett försvaras på samma sätt, med 

undantag för det enstaka tillfället då naturvetenskap försvarades i Folkvett-artikeln 

                                                             
87 Rundkvist (2008). 
88 Olsson (2008).    
89 Mail ”RE-Vad är Skepticism” Mottaget 2012-03-27 från Olle Häggström, ” kontaktperson för VoF. Se bilaga. 
90 Mail ”RE-Vad är Skepticism” (trots samma namn är det ett annat mail än det listat ovan) Mottaget 2012-03-27 
från Martin Rundkvist, ” kontaktperson för VoF. Se bilaga. 
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”Förvillarens villfarelser”91. Naturvetenskap försvarades enbart här, och detta efter att 

naturvetenskap beskyllts vara en religion som dessutom skulle innehålla paradoxer. Så 

naturvetenskap, det enda andra begreppet som setts försvaras blev enbart försvarat efter hårt 

anfall mot termen. Inte av att fel person kallade sig ”naturvetare” vilket i princip räcker när 

det kommer till ordet skeptiker.  

Att naturvetenskapen försvaras så betydligt mindre frekvent samt att det används på ett annat 

sätt förstärker den gudomliga statusen hos ordet skeptiker väldigt kraftigt. Speciellt när man 

tänker över det faktum att många medlemmar är just naturvetenskapligt högt bildade92. Att de 

trots sin bildning i ämnet tycks känna ett svagare behov att försvara naturkunskap är ett tydligt 

tecken på skepticismens höga status. 

Olikt de flesta gudomliga begrepp så har dock skepticism getts en relativt konkret definition, 

som författarna till folkvett artiklar ofta är lojala mot. Denna definition presenterades i 

artikeln ”Är vi skeptiker?”. Definitionen som presenteras är just att gruppen ifrågasätter 

”felaktiga föreställningar i frågor som kan avgöras vetenskapligt”93. VoF:s definition kallas 

för pseudovetenskaplig skepticism, i artikeln ”Är vi skeptiker” där definitionen presenteras 

använda citat från föreningens stadgar för att legitimera den. Så definitionen tycks stämma 

överens med den officiella världsbilden.94  

Skepticism är däremot definitivt effektivt. Det talades ovan om skepsis som karaktäriserar god 

vetenskap. I Folkvett-artikeln ”Varför tror folk bisarra saker?”95 så omnämns det även att 

pseudovetenskapstroende kan dela många goda karaktärsdrag med de bästa av 

vetenskapsmän. Det beskrivs som att de som tror på pseudovetenskap behöver alls inte ha 

antivetenskapliga attityder eller vara intelligensmässigt begränsade. De kan besitta egenskaper 

som passar för riktig vetenskap och sanningssökande, så som nyfikenhet, snabbtänkthet och 

kunskapstörst. Den egenskap de saknar är skepticism. Skepticism framställs i detta stycke 

vara nyckeln till vetenskap, visserligen mellan raderna, men trots det relativt tydligt. 

Skepticism är det som skiljer mellan riktiga vetenskapsmän och pseudovetenskapstroende. 

                                                             
91 Larhammar (2000). Ett inlägg i en debatt med Eva Moberg om utnämningen av henne till ”Årets förvillare 
1999” för ”okritiskt propagerande” för telepati och healing. 
92 Olsson (2008). 
93 Termen nämns även vara besläktad med två av definitionerna presenterade av OED. Den första av dessa 
definitioner är följande: ”En som betvivlar riktighet i det som uppges som kunskap i något speciellt 
studieområde […]”. Den andra definitionen lyder ”En sanningssökare, en undersökare som ännu inte nått fram 
till slutliga övertygelser”. 
94 Hansson (1994). 
95 Olsson (2002). 
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Skälet till att skepticismen i texten tolkas som nyckelelement för vetenskap är just att det 

uttryckligen sägs att andra goda karaktärsdrag kan besittas av pseudovetenskapstroende, att 

det är just skepticismen han uppmålas sakna.96 Denna åsikt är något som följer genom flera 

texter i en eller annan form, det ses inte alltid som nyckeln till vetenskap eller dess mest 

essentiella del, men dock finns det en vetenskaplig laddning i begreppet.  

Skepticism har vissa hierarkiska tendenser. Hierarkisk syftar här på att begreppet går ovanför 

andra begrepp och principer. Detta är dock inte nödvändigtvis negativt. ”Varför tror folk 

bisarra saker?” är ett exempel på en neutral användning av det hierarkiska, nämligen då 

skepticism ställs ovanför kunskapstörst och nyfikenhet utan att dessa begrepp nedvärderas. Ett 

annat mindre neutralt exempel förekommer i ”En parapsykolog ser tillbaka, del 2”97 där en 

skeptiker omnämns ge en allmän bortförklaring till alla studier som ger tvetydiga eller 

positiva resultat kring sånt som telepati (dom är ytterst få och tvivelaktiga, men finns 

tydligen). Detta är som sagt ett exempel på att använda begreppet ytterst hierarkiskt då all 

psykologi skulle kunna bortförklaras som pseudovetenskap om man använde detta tankesätt 

konsekvent (psykologi begår studier under liknande förhållanden, relativt många forskare 

inom parapsykologi är utbildade psykologer 98). Författaren till texten som även han är 

skeptiker (inte samma skeptiker som kom med uttalandet som indirekt underkände all 

psykologi) påpekar att denna förklaring är så bred att all psykologi också skulle bli 

pseudovetenskap. Så författaren visar alltså att den omtalade skeptikern som gjort detta 

uttalande gått för långt. Faktumet att denna överdrift påpekades och tillrättavisades samt 

begreppets allmänna användning tyder på att de hierarkiska tendenserna är väldigt svaga. 

Skepticism är som gudomlig term inte vad jag sett förebyggande. Förebyggande menar att 

begreppet kan användas i syfte att förbereda något mot kritik, eller göra framtida motståndare 

sårbara mot kritik. Att tillskriva något ett gudomligt ord gör tillexempel att alla som kritiserar 

det tar avstånd från det gudomliga ordet. VoF är oftast reaktiv i sin användning av skepticism. 

Istället för att ge ett manifest på vad en skeptiker måste tro på, så går de till angrepp mot idéer 

allt eftersom de uppenbarar sig. Detta skiljer sig alltså från tanken bakom defensiv 

användning av gudomliga ord såsom Weaver använde den99. Att använda termen defensivt 

vore att ringa in ett område innan någon yttrat sig kring det, att omtala det som skeptisk 

                                                             
96 Olsson (2002). 
97 Jerkert (2009). 
98 Jerkert (2009). 
99 Hart och Daughton (2005) Kapitel: Analyzing word choice ( section : Examining Lexicons) 
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korrekt och därmed indirekt omtala alla som inte höll med som pseudoskeptiker oavsett deras 

argument eller orsak. Begreppet är dock väldigt strikt, det tycks inte finnas utrymme för att tro 

på telepati på goda grunder. 

6.2.2 Demoniskt ord: Pseudovetenskap

Det demoniska ord som observerats är pseudovetenskap. Detta kan vid första anblick framstå 

som uppenbart. På VoF:s hemsida står nämligen slagordet ”För kritiskt tänkande och mot 

pseudovetenskap sedan 1982”. Gruppen beskriver sig även sin egen skepticism som 

pseudovetenskaplig skepticism. 

Detta var i alla fall mitt antagande när uppsatsen först påbörjades. Vid djupare analys 

framstod det som om frasen inte användes särskilt ofta. Av ett stickprov på 34 artiklar så 

förekom begreppet enbart i åtta.  Viss osäkerhet upplevdes därför kring huruvida det 

egentligen är ett demoniskt ord. Termen pseudovetenskap visades av en annan sökning 

förekomma i 283 artiklar (inräknat notiser) i Folkvett. Av att se till termens faktiska 

användning i stickproven i exemplen så blev termens status som demonisk term desto 

tydligare. Visserligen en relativt svag demonisk term, men icke desto mindre en sådan. 

Skälet till detta är i huvudsak begreppets effektivitet och styrka, det används just som en 

genväg till kritik. ”Genväg till kritik” syftar till att istället för att uppge sakliga konkreta skäll 

för varför någonting är negativt så kan det kort och enkelt kallas pseudovetenskapligt istället 

(eller andra demoniska ord om gruppen nu hade dessa). Vid ett tillfälle i notiserna till 

tidningen från 2010 så används ”mörker” som utbytbart med begreppet, så begreppet tycks 

nästan ha mytologisk styrka100 (detta uttalande syftar inte på att det skulle vara irrationellt, 

utan mytologiskt syftar enbart på storslagenheten i begreppet). Begreppet används mot något 

och därefter behöver inget mer ont sägas om det, det har begått den yttersta synden. Begreppet 

är så kraftigt att i artikeln ”Ovetenskaplig folkbildning?” används det först som en 

förolämpning och sedan försöker författaren mildra det en aning. Efter att ha anklagat 

”Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet” för att sprida pseudovetenskap (utan annan 

anklagelse eller specifikation av vilken pseudovetenskap, begreppet är trots allt ganska brett) 

så försöker författaren genast framföra till läsaren att ”hålla rätt proportioner i dessa frågor”. 

Begreppet är alltså så grovt för VoF att enbart använda det mot någon eller något, är de rädd 

kan få läsarna att ta alldeles för stort och eller kategoriskt avstånd från det kritiserade. Det bör 

                                                             
100 Wallström (2010). 
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förtydligas att Nykterhetsrörelsen inte kritiserades allmänt, utan organisationen delar en av 

VoF:s mål (folkbildning), vilket uppmärksammas före anklagelsen i samma text. Det är ett 

särskilt och isolerat agerande som kritiseras utan att några som helst konsekvenser av detta 

agerande beskrivits eller ens nämnts.101 Läsaren förväntas som sagt ta termen på ytterst stort 

allvar. Det är användningar såsom dessa vilka motiverar pseudovetenskapens plats som 

demoniskt ord.  

Pseudovetenskap är ett abstrakt demoniskt ord. Det är dåligt definierat och används ganska 

löst. Det har vid ett tillfälle presenterats flera definitioner som gruppen kan förhålla sig till, 

ingen av dessa definitioner är dock formell. Den första definitionen beskriver 

pseudovetenskap som ett: 

”fenomen [som] är […] (1) icke vetenskapligt, och (2) den eller de personer som är ansvariga 

för fenomenet försöker skapa ett intryck av att det är vetenskapligt”102 

Den andra definitionen säger att ett fenomen är pseudovetenskapligt om: 

”det ingår i en doktrin sådan att (1) doktrinen är inte vetenskaplig, och (2) framträdande 

företrädare för doktrinen försöker ge sken av att den är vetenskaplig” 103 

En tredje definition av pseudovetenskap lyder: 

”Ett fenomen är pseudovetenskapligt om […] det (a) strider mot (god) vetenskap, och (b) 

tillhör en doktrin som strider mot (god) vetenskap.”104  

 Som sagt används begreppet relativt ofta på ett sätt som går utanför vad dessa definitioner 

inkluderar. Reinkarnation har till exempel vid ett tillfälle omtalats som pseudovetenskap105 

(Det är möjligt att det refererade till sådant som minnen från tidigare liv, i så fall var dock 

texten extremt otydlig då fenomenet enbart omtalades som just reinkarnation). Reinkarnation 

använder jag just för att omtala tanken på återfödelse som faller utanför det verifieringsbara, 

alltså inte minnen från tidigare liv eller annat testbart. Denna användning av pseudovetenskap 

som ett sätt att kritisera reinkarnation faller utanför det gruppen uppgett sig kritisera 

                                                             
101 Brick (2009) 
102 Jerkert (2010). 
103 Jerkert (2010). 
104 Jerkert (2010). 
105 Jerkert (2010). 
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(nämligen det som kan avgöras vetenskapligt) och antyder en minst sagt bred definition av 

termen. Ingen av definitionerna ovan innefattar reinkarnation, då reinkarnation inte 

presenteras (vanligtvis) som vetenskap, utan som en religiös övertygelse.  Pseudovetenskap 

skulle behöva inkludera det icke-verifieringsbara för att omsluta reinkarnation. Föreningens  

försök att förse sina medlemmar med definitioner att följa, har framfört just hur svårt de har 

att knyta ner och konkretisera begreppet. Ingen av definitionerna kom i närheten av att 

inkludera reinkarnation så de tycks även gå utanför definitionerna. I artikeln ”Vad är 

pseudovetenskap?”106 presenteras inte mindre än tre definitioner av pseudovetenskap, skälet 

till de många definitionerna uppges även vara delvis att de försöker hitta en term som passar 

in på användningen inom gruppen. Trots att det finns tre konkurrerande definitioner så brukas 

termen som om det vore självklart vad exakt som syftades till, det är detta som gör att 

begreppet är ett så pass abstrakt demoniskt ord. Gruppen är medveten om dess tvetydighet, 

men ignorerar det samtidigt.  

Pseudovetenskap tycks trots sin styrka som förolämpning inte ha allt för starka hierarkiska 

tendenser. Det har inte setts ställas över andra principer. Begreppet har heller inte setts ställas 

över andra individer, i den mening att de nödvändigtvis skulle underkastas som sämre 

människor för att de är anhängare till pseudovetenskap.  I artikeln ”Vad är 

pseudovetenskap”107  sägs uttryckligen: ”en enskild magiutövare i ett förlitterärt samhälle är 

inte nödvändigtvis mindre rationell än den enskilda forskaren i det moderna västerländska 

samhället”. 

Pseudovetenskap besitter vissa ”förebyggande” tendenser. Ett ord är förebyggande då det i 

förhand avgränsar något eller någon, i fallet med demoniska ord görs de företeelser som 

associeras med orden onda. Den förebyggande naturen i demoniska ord syftar till att de 

möjliggör framtida kritik mot andra. Att tillskriva något ett demoniskt ord gör att alla som 

associeras med det har befläckats av det demoniska ordet. Pseudovetenskapens förebyggande 

natur härleds delvis ur dess abstrakta natur inom föreningen. Eftersom det finns flera 

definitioner kan VoF-medlemmar efter behov välja en definition efter att fattat en åsikt kring 

något, för att sedan kritisera det. Med andra ord kan medlemmarna välja att definiera termen 

efter vad de vill kritisera, inte i första hand kritisera det som faller utanför termens definition. 

Om en viss tes inte faller innanför en definition på pseudovetenskap, så är det bara att ta till en 

annan definition.  Dess abstrakta natur blir ännu starkare med tanke på att dess motpol, 
                                                             
106Hansson (1995). 
107 Hansson (1995). 
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vetenskap inte heller är exakt definierat.  Exempel på detta förekommer i artikeln ”Vetenskap 

och pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet”. Här tas begreppet 

pseudovetenskaps mångfacetterade natur explicit upp och görs ännu mera komplex och med 

större tolkningsutrymme genom att introducera en specifik definition av vetenskap som är 

relativt godtycklig108. 

I den definition som presenteras i artikeln vi just nämnde, syns begreppets förebyggande 

natur, som framkommer i kombination av begreppet vetenskap och pseudovetenskap tydligt. 

Denna förebyggande natur har sitt ursprung huvudsakligen i att ingen av termerna är 

ordentligt definierade. Här beskrivs något som pseudovetenskapligt om det tillhör en doktrin 

som ”inte är vetenskaplig” men presenteras som vetenskaplig109.  Genom denna definition kan 

alla goda argument för en tes underkännas så länge den lära tesen klassas tillhöra antas vara 

pseudovetenskaplig. Genom att klassa något som pseudovetenskapligt blir alla bevis som 

framförs för frågan pseudovetenskapligt. Resonemanget blir cirkulärt. Låt oss ta telepati som 

exempel, telepati är idag obevisad110, alltså kan studier av telepati klassas som 

pseudovetenskaplig. Låt oss då säga att det mot förmodan framkom en fantastiskt 

professionell och utförlig studie, gjord av andra skeptiker i syftet att motbevisa telepati. 

Studien visade till skaparnas förvåning, att telepati var ytterst sällsynt och svårförståligt men 

faktiskt existerande. Genom definitionen pseudovetenskap som tillhörande en 

pseudovetenskaplig lära så kan denna studie underkännas utan att egentligen kritisera 

innehållet. Då det blotta faktum att den tillhör läran om telepati som redan stämplats som 

pseudovetenskap, räcker för att studien i sig ska stämplas som pseudovetenskap. Telepati är i 

detta hypotetiska exempel pseudovetenskaplig för att den inte har riktigt vetenskapliga studier 

som bevisar den. Läran om telepati saknar dessa studier då allt bevis stämplas som 

pseudovetenskap eftersom det stödjer telepati. Som sagt blir resonemanget cirkulärt och 

självuppfyllande.  

                                                             
108 Artikelförfattaren refererar till en av sina egna böcker när han tar fram definitionen, detta tycks vara dess enda 
legitimering. Det är fullt möjligt att han i boken han refererar till (som för övrigt heter Riktig vetenskap och 
dåliga imitationer (skriven av Olle Häggström, 2008)) uppger goda skäl för varför denna definition skulle passa i 
sådana här situationer, fast dessa skäl presenteras inte här och valet av vetenskapsdefinition framstår därför som 
godtyckligt. 
109 Häggström (2008). 
110 Min personliga åsikt är att telepati även är icke-existerande och därför aldrig kommer att kunna bevisas. 
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6.3 Saga 

Det saknas en riktigt strikt och konkret Saga, det vill säga en historia som berättas på exakt 

samma sätt, med precis samma moment vid varje återberättandet. Något som trots sin 

variation skulle kunna betraktas som Saga är historien om Uri Geller. Det berättas inte alltid 

exakt samma handlingar, men essensen är densamma vid varje tillfälle. Uri Geller begår 

bedrägeri och klarar sig ostraffat från detta bedrägeri. Han lurar folk trots att han saknar 

kompetens som illusionist, ofta omtalas han nedlåtande enbart kunna fyra trick såsom i 

Folkvett-artikeln ”I Blackpool med James Randi”111 , samt i ”The Amazing Meeting 5.5” 112 

Som Saga så tjänar Uri Geller uppenbarligen inte som direkt inspiration eller förebild, utan 

som motbild och inspiration av vad som ska bekämpas och varför. I ”Uri Geller går igen”113 

så beskrivs konsekvenserna av hans lurendrejeri till och med vara en militär säkerhetsrisk så 

VoF ger starka motiv till att bekämpa Uri Geller.   

I Sagan blir Uri Geller en metonymi för VoF:s motståndare. I berättelserna så representerar 

alltså Uri Geller fienden som helhet. Att Uri Geller valts ut som metonymi kan synas vara 

ganska godtyckligt, speciellt med tanke på alla andra villfarare som gör stor skada genom att 

till exempel uppmuntra sjuka att avstå från medicin. Detta är dock troligtvis relaterat till hans 

relation med James Randi, dessa beskrivs nämligen som ärkefiender i till exempel ”The 

Amazing Meeting 5.5”114. Geller har vid flera tillfällen försökt stämma Randi. Så skälet till att 

han getts en sån stor antagonistisk roll kan ha att göra med att han satt sig i en antagonistisk 

roll till James Randi. 

En annan Saga organisationen har som inte tycks berättas lika ofta, men ändå är 

återkommande, är den om James Randis test. James Randi har nämligen sen flera år tillbaka 

uppsatt en utmaning för alla som anser sig bemästra paranormala förmågor. Den som kan i 

kontrollerat test bevisa detta erbjuds 1 miljon dollar. Hittills har ingen klarat av detta test eller 

ens kommit nära. Detta test tycks vara en argumentation för att inget övernaturligt kan finnas, 

eftersom då skulle någon som besitter övernaturlig kraft av ekonomiskt intresse drivas till att 

bevisa det för James Randi. Många paranormalister framträder även ofta med sina förmågor 

                                                             
111 Houdi (2009). 
112 Rundkvist (2008). 
113 Söderström (1987). 
114 Rundkvist (2008). 
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inför betalande publik, att de vägrar göra detta under kontrollerade förhållanden tycks tas som 

bevis på deras bedrägeri. 

6.4 Retoriska Visioner

De Fantasityper jag nämnt bygger upp två retoriska visioner. Den första av dessa har jag valt 

att kalla för det ”konsekventialistiska ifrågasättandet”. Namnet åberopar det etiska konceptet 

konsekventialism. Konsekventialism är ett samlingsnamn för flera olika etiska läror som alla 

värderar konsekvenser av handlingar. Den retoriska visionen har getts detta namn av det enkla 

skälet att den är resultatinriktad istället för principfokuserad. Den andra retoriska visionen har 

döpts till det ”principiella ifrågasättandet”. ”Principiella” syftar här helt enkelt på att visionen 

är principfast och fokuserar inte på konsekvenser. Den senare visionen är alltså inte driven av 

att skapa visst resultat, utan principer. 

6.4.1 Konsekventialistiskt ifrågasättande 

Som namnet antyder så faller denna retoriska vision klart in i den pragmatiska övergripande 

analogin. Denna världsbild ligger närmast den officiella världsbilden och drar den till och 

med lite längre. Skrock är här inte negativt av principskäl utan i huvudsak ondskefull för att 

det leder till slöseri, utnyttjande eller annan skada. Här begränsar man sig även till det som 

kan prövas via vetenskapliga metoder. Exempel på denna pragmatiska syn finns explicit i 

Folkvett-artikeln “Är vi skeptiker”115. Där så citeras en annan författare utanför gruppen, men 

som även den är skeptiker.116: 

”I själva verket kan somliga illusioner vara terapeutiska och vara nödvändiga för den psykiska 

hälsan. Med andra ord är det inte alltid nödvändigt att bryta varje illusion som en människa 

har; ty att göra så kan undergräva hennes övertygelser, engagemang och motiv för att leva ”117 

Ett annat exempel inom ett narrativ är just ”Medialitet som partnermisshandel” där det i slutet 

av berättelsen omnämns som delvis positivt att huvudkaraktären Mia behållit sin tro på det 

                                                             
115 Hansson (1994). 
116 Det bör tillägas att artikeln inte lägger fokus på denna fråga om felaktiga övertygelsers legitimitet via deras 
positiva effekter.  Dock framgår det att författaren håller med om att illusioner kan ha starka positiva effekter, 
artikelförfattaren Hansson nämner explicit att vissa religioner kan ha dessa positiva effekter. Hansson förundrar 
sig över att den paranormalistiska skeptikern han citerar accepterar viss harmlös icke prövbar skrock på dessa 
grunder (så som att en man kan acceptera att hans fru är den vackraste i världen), men inte religiösa övertygelser. 
Hansson (1994). 
117 Hansson (1994). 
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övernaturliga, då denna tro underlättar för henne att behålla sina vänner (hennes vänner finns i 

en rörelse som delar dessa övertygelser).118  

I denna retoriska vision så är skrock inte avskyvärd för att den är felaktig, utan det ges 

praktiska skäl för varför den ska bekämpas, såsom i texten ”Värdefullt om 

pseudovetenskapens skadeverkningar”, där det berättas om kvacksalveriets effekt i fattiga 

länder: Bland annat 300 000 dödsfall i Sydafrika på grund av skrockfylld statlig förhållning 

till AIDS.119 

Den auktorisande kraften i denna vision är det gemensamma goda, samhällsnyttan. 

Föreningen kan hjälpa alla oavsett deras politiska, religiösa eller andra övertygelse, från att 

inte utnyttjas eller agera självdestruktivt. Ett gott exempel på detta är just artikeln ”Varför och 

för vem finns skeptikerrörelsen?”, där det görs klart och tydligt att VoF agerar för att rädda de 

missledda från skrockens negativa effekter. Inga principiella argument för att bekämpa skrock 

tas någonsin upp, utan det är lidandet, kostnaden och skammen för de missledda som tas upp 

som explicita skäl till varför någon bör kämpa mot skrock120. 

Denna världssyn har tydliga egalitära tendenser. Alltså att människor ses som jämlikar, alla 

har en potential att bli stora skeptiker, oavsett religiös tillhörighet, klass samt bildningsnivå. 

Det senare av dessa kriterier exemplifieras utmärkt i “En deckare för skeptiker”121, där det 

öppet sägs att stora tänkare även de kan vara fruktansvärt dåliga skeptiker och därför gå på 

absurda påstående.  

”Varför och för vem finns skeptikerrörelsen?” är återigen ett bra exempel då alla uppmuntras 

gå med i VoF oavsett ”vilka bisarra tankesystem de än kan ha lämnat bakom sig”. Där sägs 

det även att VoF vill vara en ”stam dit många vill höra”. Människor döms alltså inte efter sitt 

förflutna utan efter sin nuvarande hållning, återigen ett väldigt pragmatisk och ganska 

egalitärt sätt att se på världen.  

Ett gott exempel på denna ganska egalitära syn går också att finna i texten ”Värdefullt om 

pseudovetenskapens skadeverkningar”122. Här prisas en konservativ katolik för sin skepticism. 

Texten tar avstånd från hans värdekonservatism (i detta fall gällande homosexualitet och syn 
                                                             
118 Edman (2009). 
119 Hansson (2009). 
120 Olsson (2008).    
121 Söderström(1989). 
122 Hansson (2009). 
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på andra religioner) men accepterar honom ändå som en rakryggad och klok skeptiker. Hans 

religiösa övertygelse tas inte upp som relevant i bedömningen av hans karaktär och politiken 

presenteras som en separat fråga (dock beklagar sig författaren över att den kloka 

skepticismen associeras med de destruktiva åsikterna). Texten gör även ett generellt öppet 

egalitärt ställningstagande med följande uttalande:  

”Boken Counterknowledge bidrar till att bekräfta att effektiv kritik mot pseudovetenskap kan 

komma från högst varierande politiska och religiösa håll.” 

Det konsekventialistiska ifrågasättandet ligger relativt nära den retoriska visionen av ”Guds 

utvalda folk”. Nämligen det att gruppen betraktar sig besitta en kvalitet som är för dem 

tämligen unik och som ger dem ett övertag. Denna kvalitet är förstås skepticismen och 

förklaringsmodellen är självklart sekulariserad. Medlemmarna anses helt enkelt i och med sin 

skepticism besitta något som ger dem en stor fördel i världen, en fördel som enligt 

bokrecensionen ”En deckare för skeptiker”123 även ”stora andar” (genier eller högt bildade är 

troligtvis ett passande modernt begrepp) kan sakna fullkomligt. Alltså en kvalitet som gör 

dem unika även bland den intellektuella eliten.  

Som tidigare nämnts så anses retoriska visioner kunna potentiellt påverka handlingsmönster 

hos vissa medlemmar. Medlemmar som helt enkelt tar till sig det som gruppen talar om som 

gott och ont. De potentiella attityder som kan komma ur det konsekventialistiska 

ifrågasättandet är följande: En praktisk hållning till när individen bör ingripa mot skrock, samt 

en lätt lyssnande hållning då skeptikern inte av misstag vill ta ifrån en människa skrock som 

är ofarlig och som dessutom ger den troende lycka. Därutöver kan även en människosyn 

komma ur det konsekventiella ifrågasättandet som ser alla människor som möjliga skeptiker 

oavsett deras politiska eller religiösa övertygelser. Samma människosyn ser dock relativt svart 

eller vitt när det gäller skepticism, du kan inte vara duktig skeptiker mot till exempel telepati, 

men inte homeopati. Din skepticism beskrivs inte som begränsad, antingen är du skeptisk eller 

så är du det inte. Skepticismen är ingen blandad idrottsarena, där du kan visa dig vara bra på 

hockey samtidigt som du är urusel på basket, utan skepticism är här något du är bra på eller så 

saknar du förmågan. Visionen är som helhet ett tankesätt som är ganska egalitärt, där alla 

stora som små kan vara skeptiker, dessutom en viss reservation inför expertuttalanden, då 

även experter kan visa sig vara oskeptiska trots all annan kompetens de besitter.  

                                                             
123 Söderström (1989). 
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6.4.2 Principiellt ifrågasättande 

Denna retoriska vision skiljer sig huvudsakligen i det att pragmatiken fullkomligt saknas. 

Skrock ifrågasätts inte längre för allas bästa, utan för att skrock är oacceptabelt i sin existens 

som sanningsvidrig. 

På grund av detta principiella ogillande av det obevisade så ter det sig relativt naturligt att 

religion tas i ett nytt ljus. Religionsfientligheten kommer sällan fram riktigt direkt, den är 

heller aldrig öppet fokus i någon artikel.  Den märks trots detta ändå av, såsom i följande 

stycke ur “The Amazing Meeting 5.5”124:  

” att [i Sverige] ser vi numera uttryck för stark och innerlig tro som ett tecken på att man är 

antingen en färgstark nyinflyttad sydlänning eller på gränsen till Knutby-knäpp (…) 

amerikanska skeptiker [är] i mycket högre grad än de svenska (…) passionerade ateister. De 

har ju mycket mera att kämpa emot än vi, och jag talar med flera stycken som vuxit upp i 

evangeliskt kristna hem. En ung kille beskriver sig till och med som en born-again Christian 

in transition, d.v.s. han är kristen skeptiker på god väg att bli ateist”125 

Stycket som just citerats målar upp den amerikanska skeptikerrörelsens ateism som något 

positivt, något att imitera. En kämpaglöd mot religiositet som svenska skeptiker antyds sakna 

för att de inte har lika mycket att ”kämpa emot”. Att en deltagare håller på att lämna sin tro 

uppmålas även som något positivt126.  I en annan text så omtalas reinkarnation som 

pseudovetenskap och räknas i en lista av skrock127.  En av VoF:s talesmän, Martin Rundkvist, 

har även skrivit i ”VoF-bloggen” att organisationens egna medlemmar ofta ger gruppen kritik 

för att de inte är tillräckligt öppet kritiska mot religiositet128. Religion är här något som är värt 

att bekämpa. Detta skiljer sig kraftigt från den tidigare nämnda visionens pragmatism och 

religionsneutralitet. Specifikt stycket om att amerikanare har mycket mer att kämpa emot än 

svenskar. Låt oss jämföra detta med en annan skrift som faller tydligt inom den 

konsekventialistiska visionen. I texten ”Är vi skeptiker?” så sägs det att gruppen officiellt sett 

inte ska kämpa emot religion, då religion enbart i undantagsfall såsom kreationism faller 

innanför det pseudovetenskapliga och enbart då bör bekämpas. ”The Amazing Meeting 
                                                             
124 Rundkvist (2008). 
125 Rundkvist (2008). 
126 Inte för att det nödvändigtvis är en negativ händelse. Det hela är en personlig händelse som är svårbedömd 
utifrån som positiv eller negativ. Att se det som positivt antyder ett underliggande antagande att religiositet är 
negativt i sig självt. 
127 Jerker (2010). 
128 http://www.vof.se/blogg/vof-och-religionen/ 26 maj 2012.  
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5.5”129  är just därför en så spännande text då den tillsammans med några andra skrifter såsom 

”Evolution kontra religion”130 antyder just de anti-religiösa tendenserna i denna retoriska 

vision. 

Det principiella ifrågasättandet har en antydan av något som skulle kunna betraktas som 

elitism som en konsekvens av de anti-religiösa tendenserna (självklart menar jag inte att alla 

anti-religiösa agendor är elitistiska, denna retoriska vision pekar dock åt det hållet). I den 

tidigare omnämnda texten ”The Amazing Meeting 5.5”131 så påträffas en religiös karaktär på 

amerikansk mark och relationen mellan henne och skeptikerna tycks ha vissa antagonistiska 

tendenser. Hon säger att hon ska be för dem och de ber i gengäld henne ganska aggressivt 

försvinna. Kampen emot religion omnämns även som just en kamp, den ska ju ”bekämpas”. 

Religiösa omnämns även som ”knutby-knäppa” i samma text. Inom den svenska kontexten är 

inte nödvändigtvis de anti-religiösa tendenserna elitistiska (i alla fall inte i betydelsen av att 

man sätter sig ovanför den breda massan). I den amerikanska kontexten så är den däremot 

svår att försvara från sådana anklagelser. I U.S.A. så är trots allt enbart 16,1 procent obundna 

till organiserad religion 132, varav enbart 1,6 procentenheter betraktade sig som ateister (12,1 

procentenheter var troende, men inte tillhörande en särskild religion) . I ingen av VoF:s texter 

så har det hittats skäl att anta att de inte applicerar sin bedömning globalt, inga tendenser till 

kulturell relativism, särskilt inte i den principiellt ifrågasättande retoriska visionen. Så vi kan 

säga att den principiellt ifrågasättande visionen i sin bedömning av världsbefolkningen är 

elitistisk. Fast inte nödvändigtvis lika elitistisk emot den svenska, då den svenska religiösa 

delen av befolkningen trots allt är väldigt låg133. Om majoriteten av befolkningen inte ses ner 

på eller på annat sätt bedöms negativt, är det svårt att kalla den retoriska visionen för elitistisk 

mot denna befolkning. 

Det som troligtvis livnär dessa elitistiska tendenser är nog till relativt stor del Fantasitypen 

”De klokas möte”. Då denna antyder att skepticism är sällsynt och värdefullt, vilket leder till 

att de som besitter denna talang helt plötsligt blir något extra. Det framstår i efterhand ganska 

uppenbart att en beskrivning av gruppens egna goda sidor och medlemmarnas goda sidor om 

något möjliggör just odlandet av elitistiska tendenser.  

                                                             
129 Rundkvist (2008). 
130 Rasmuson (2010). 
131 Rundkvist (2008). 
132 Egen översättning av termen ”Unaffiliated” till ”obundna till organiserad religion”. Lugo, m.fl (2008), s. 5f. 
Länk: http://religions.pewforum.org/pdf/report-religious-landscape-study-full.pdf 25 maj 2012. 
133 Uppskattningsvis så kan andelen ateister i landet vara upp till 85 %. Zuckerman (2007). 
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Kampen mot skrocken, vare sig den är religiös eller pseudovetenskaplig framställs här mycket 

mer optimistisk. Det är en segrande kamp, en kamp där skrocken för evigt kan tillintetgöras. 

Ett annat citat ur ”The Amazing Meeting 5.5”134 kan förtydliga: 

”[föredragshållaren Michael Stackpole själv genom rapporten] bidrog till att ta död på ryktena 

om att bordsrollspel som Dungeons&Dragons skulle leda till våldsbrott och självmord” 

Märk väl att här framställs den specifika skrocken som bokstavligen talat död, rapporten som 

kom från skeptiker anses också ha varit en del av processen. I det godas kamp mot det onda 

kan det goda segra permanent. 

Det principiella ifrågasättandet faller in i den övergripande analogin av rättfärdighet. Här är 

organisationen driven av principer mot ting som i sin natur är värda att bekämpa. I likhet med 

det konsekventiella ifrågasättandet så ligger visionen väldigt nära visionen om ”guds utvalda 

folk”. I det principiella ifrågasättandet är nog tanken som utvald lite starkare då skepticismen 

framställs som ännu mera sällsynt.  

Beteenden som kan tänkas inspireras av det principiella ifrågasättandet, är i huvudsak ett 

principfast, icke-kompromissande agerande mot skrock. Skrocken kommer troligen inte att 

analyseras lika noga innan den beslutas vara värd att bekämpas. I motsats till det 

konsekventiella ifrågasättandet som kanske enbart inspirerar kritik mot negativ skrock, kan 

nog det principiella ifrågasättandet inspirera agerande mot skrock utan urskiljande och på ren 

princip. Religiösa individer kommer troligtvis att betraktas på samma sätt som skrockfyllda, 

vilket gör att religiösas bidrag till skepticism kanske inte tas vara på lika väl. Även i denna 

syn så förväntas dock alla kunna lämna felaktiga världsbilder bakom sig och bli skeptiker. 

7. Diskussion

VoF:s två retoriska visioner (det konsekventialistiska ifrågasättandet och det principiella 

ifrågasättandet) tror jag är ett uttryck för två olika filosofiska inriktningar inom rörelsen. En 

klassisk skepticism som är egalitär och progressiv som producerar det konsekventialistiska 

ifrågasättandet, samt en anti-religiös retorisk vision som ligger närmast de så kallade 

nya ateisterna och svenska humanisterna. 

                                                             
134 Rundkvist (2008). 
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Det principiella ifrågasättandet skulle jag vilja beskriva som icke-flexibel, i och med att all 

skrock måste ifrågasättas. Som sådan löper den risken att förgöra sig själv över längre tid, 

retoriska visioner som besitter en ”icke-flexibel natur” kan nämligen enligt Bormanns studie 

”An expansion of the Rhetorical Vision Component of the Symbolic Convergence Theory: 

The Cold War Paradigm” implodera på sig själv. Icke-flexibla retoriska visioner når denna 

implosion genom att de samlar på sig irritationsmoment och problem (tecken på att världen 

inte överensstämmer med visionen), som visionen inte lyckas bortförklara snabbt135. Trycket 

från detta får visionen att implodera på sig själv. Potentiella tecken på att omvärlden inte 

överensstämmer med visionen om det ”principiella ifrågasättandet” är bland annat, att 

religiösa individer själva kritiserar pseudovetenskapliga element i sin religion på skeptisk 

basis (så som djupt troende kristna som kritiserar kreationism). Sådana händelser skulle 

belysa det underliga i att se religiositet som värt att bekämpa, när anhängarna till religiösa 

övertygelser fortfarande kan vara stora skeptiker, en bedrift som är svårare för lika starkt 

pseudovetenskapstroende.136 Det bör dock tilläggas att denna retoriska vision avstår från att 

extensivt bekämpa all religion så vitt jag sett. Medlemmarna tillhörande denna vision ger med 

andra ord alltså kritik till religioner kategoriskt i den mening att de inte särskiljer mellan 

religioner oavsett hur lite eller mycket pseudovetenskap de innehåller, men samtidigt så yttras 

religionskritiken sällan öppet. Den ges, som tidigare nämnt i resultatdelen, mellan raderna 

eller omnämns lite snabbt som prat runt det pseudovetenskapliga, det är sällan öppet fokus. 

Sympatisörerna till det principiella ifrågasättandet verkar inte aktivt driva en kampanj att 

omforma VoF:s officiella stadgar till att passa en anti-religiös agenda (kamp för sådana 

reformer har inte letats efter i analysen så uttalandet att det inte setts till är mer en personlig 

tolkning av observationerna i allmänhet än ett vetenskapligt belagt påstående). Jag ser två sätt 

att tolka detta på, antingen så misstar jag mig i min tolkning av visionen som icke-flexibel då 

den faktiskt väljer sina strider. Alternativt så är visionens anhängare fortfarande begränsade 

inom gruppen på grund av antal eller andra faktorer som begränsar inflytandet, vilket 

resulterar i att de tvingas hålla tillbaka mycket av den retorik de egentligen vill föra.  

För övrigt innehåller det principiella ifrågasättandet ytterligare ett destruktivt attribut. Precis 

som organisationen ”Seeds of peace” bidrog till att hålla problemet den bekämpar vid liv kan 

                                                             
135 Bormann, Cragan (1996) s.  24-26. 
136 Pseudovetenskapsanhängare bör ha svårare att uppskatta och använda vetenskaplig metodik, då de försvarar 
en tes som kan testas vetenskapligt men inte klarar av dessa tester. De måste för att kvarhålla denna tes på ett 
eller annat sätt undergräva vetenskapens betydelse (eller skylla på hemligt mygel, otrolig otur eller liknande 
kring studierna om just den pseudovetenskap de förespråkar). Eftersom religiösa individer tror på sådant som 
faller utanför vetenskapens område, behöver de inte undergräva vetenskapen för att behålla sina övertygelser.    
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VoF ledas in på en samma väg, nämligen att göra VoF till en grupp som kan användas som 

argument av förespråkare för pseudovetenskap, emot just skepticism. Om 

gruppen anammar de anti-religiösa tendenserna öppet så gör gruppen lika ogrundade 

påståenden som sina motståndare. Det går omöjligt att veta om det finns högre makter, själar 

eller liknande religiösa ting som faller utanför det verifieringsbara. Att påstå sig veta detta kan 

komma att få föreningens ifrågasättande av andra ämnen att framstå som grundat på ett 

kategoriskt ogillande snarare än rationalism.  På det sättet kan hela VoF beskyllas för att vara 

en irrationell rörelse, som är ologiskt skeptisk pågrund av preferenser, inte av förnuft och 

sanningssökande. Alla andra skeptiker kan därefter likställas med VoF, och deras kritik 

därmed likställas med vilken annan godtycklig övertygelse som helst.  

Det finns redan gott om rörelser som kritiserar specifika religioner samt religiositet 

överhuvudtaget, så även personer som innehar en anti-religiös hållning kan förhoppningsvis 

inse att ytterligare en sådan organisation knappast behövs, i alla fall behöver inte specifikt 

VoF omvandlas till en sådan. En organisation som ifrågasätter villfarelser inom området för 

det som går att bekräfta, och som gör detta med praktiska mål såsom att rädda folk från 

destruktivt agerande eller utsugande är däremot en organisation som uppfyller ett högt syfte 

och med få konkurrenter. Om vi föreställer oss att två Vof existerar samtidigt, en som följer 

det konsekventialistiska ifrågasättandet och en som följer det principiella ifrågasättandet, så 

framstår det som om den först nämnda skulle var effektivare. Enligt identifikationsprincipen 

så borde nämligen en sådan version av VoF ha lättare att motivera folk att inte gå till helande 

präster framför läkare (för att ta ett exempel där båda de hypotetiska VoF organisationernas 

retorik är relevant). Identifikationsprincipen går ut på att övertyga genom det som är 

gemensamt, att som i detta fall inte försöka övertyga individen att byta hållning totalt (överge 

sin religion) utan att möta honom på en plats där både talare och lyssnare står på samma grund 

(i detta fall att fakta som är bevisat måste accepteras).  Då den troende inte uppmuntras till att 

överge hela sin tro utan enbart en specifik testbar och skadlig del av denna så skulle detta 

exempel på healing vara ett tillfälle där VoF kunde göra mycket gott. Jag oroar mig helt 

enkelt för att associationen mellan religionsskepticism och pseudovetenskaplig skepticism kan 

avskräcka folk från sådana sunda hållningar som i princip alla, oavsett sin religiösa 

övertygelse, bör kunna ta till sig.  

En möjlig förklaring till de elitistiska tendenserna i det ”principiella ifrågasättandet” är nog 

användningen av ”de klokas möte”. Detta är enbart en spekulation från min sida, men det 
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framstår som om hyllandet av sin egen grupp har möjligheten att locka fram negativa attityder 

mot omvärlden. Med andra ord så skapas en liten grupp av ömsesidig beundran och därmed så 

distanserar medlemmarna sig från omvärlden.   

Gällande de ultimata termerna så bör det nog först förklaras varför jag valde att analysera de 

termer jag faktiskt valt att se över innan vi djupdyker i dessa. Skälet till detta är helt enkelt att 

i det första urvalet av texter som lästes (titelurvalet som förklaras i metod- och empiridelen) så 

användes orden jag valde, med stor styrka som stack ut. Termer såsom ”folkbildning” 

användes helt enkelt inte ofta eller starkt i detta första urval. Det finns förstås möjligheten att 

om andra texter lästs så skulle andra ultimata termer också visat sig.   

Ett av skälen till att pseudovetenskap inte faktiskt används i linje med definitionerna som 

presenteras, är att ingen av de definitioner på pseudovetenskap som påträffats har varit 

tillräckligt bred för att inkludera religiösa övertygelser (även om den försökts användas så vid 

enstaka tillfällen). Alltså är pseudovetenskap inte ett möjligt medel för att implicit syfta på att 

religion tillhör det fientliga och avskyvärda. Därmed så blir begreppet pseudovetenskap 

mindre intressant för följare av ”det principiella ifrågasättandet”, eftersom ordet inte kan 

användas mot religion, utan har en mer praktiskt inneboende natur.  Det kanske framstår 

absurt att tänka sig att pseudovetenskap skulle ges en definition tillräckligt bred att inkludera 

religion. Faktum är dock att VoF:s ledning ofta får kritik från sina medlemmar för att 

föreningen inte kritiserar religion137, trots att gruppen öppet är just skeptisk mot 

pseudovetenskap. Dessa medlemmar tycks alltså vilja expandera begreppet till att inkludera 

religion. 

En potentiell svaghet för ”det konsekventialistiska ifrågasättandet” är just hur den kan komma 

att uppfattas utifrån. Att öppet erkänna att osanningar enbart ska bekämpas i vissa fall kan 

framstå cyniskt. Skälet till att en selektiv bekämpning av osanning kan tolkas som cynisk är 

det som antyds av ställningstagandet. Antingen måste vissa sanningar vara för hemska för 

vanligt folk att bekantas med (vilket antyder en pessimistisk världsbild), vara för komplexa 

för vanligt folk (en misantropisk och elitistisk världsbild) eller så väljer organisationen att 

sprida sanningar när det tjänar organisationens bästa (vilket antyder en egoistisk och 

opportunistisk världsbild). 

                                                             
137 http://www.vof.se/blogg/vof-och-religionen/ 26 maj 2012. 
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Två retoriska visioner som är så pass olika kan potentiellt sett vara problematiska för 

organisationens kommunikation utåt. Som tidigare nämnt så försvårar det användningen av 

den demoniska termen pseudovetenskap.  Kommunikationen har svårt att överhuvudtaget 

reflektera gruppens värden när de är så pass uppdelade. Låt oss säga att VoF skulle till att 

skriva en text där kreationism kritiserades. På grund av de delade visionerna så är det svårt att 

inte göra någon missnöjd, hur texten än formuleras. Det principiella ifrågasättandet, kunde 

spekuleras, skulle önska något där kreationismen framställdes som en av de många ondskorna 

som med följer religiositet. Den pragmatiska visionen skulle troligen inte vilja förolämpa sina 

religiösa anhängare utan framställa kreationism som pseudovetenskap som använder sig av 

religiösa argument, eller på annat sätt är kopplat till, men inte ett exempel på, religioners 

inneboende förkastliga natur. 

Samarbete med andra organisationer och andra praktiska åtgärder skulle även kunna tänkas 

skadas. Vissa VoF-medlemmar skulle glatt kunna bjuda in katoliker till att föreläsa så länge 

dessa var skeptiska mot pseudovetenskap, medan andra medlemmar skulle föredra någon som 

även var religionsskeptiker, kanske till och med betrakta den djupt religiösa gästen som 

”knutby-knäpp”.  

Dessa pessimistiska uppskattningar behöver självklart inte alla stämma. Det kan även vara så 

att positiva effekter kommer ur de två konkurrerande visionernas samexistens. De kan tänkas 

inspirera medlemmar att tänka på olika och nya sätt, samt via dialog mellan anhängare till 

olika visioner hjälpa gruppen hitta goda kompromisser. Det konsekventialistiska 

ifrågasättandets anhängare kan inspireras till att agera på ett sätt som utifrån framstår mera 

sanningsskyddande och därmed tolkas som mindre cyniskt (inte för att den tolkningen är 

sannolik, men jag anser personligen att den kan göras). Det principiella ifrågasättandets 

anhängare kan influeras till att fokusera sina ansträngningar lite mer strategiskt utan att för 

dess skull släppa sin sanningskärlek.  

Gällande de övergripande analogierna så upplevs det passande att en skeptikerförening dras 

mellan just den pragmatiska och den rättfärdiga. Den sociala analogin skulle framstå som 

malplacerad. Denna dominans av de två först nämnda analogierna skulle jag vilja spekulera är 

vanligt för skeptikerrörelser. Att dessa två tenderar att bli dominanta delvis för att gruppen 

faktiskt kämpar för sanning (något som borde locka fram tankar vilka passar in på den 

rättfärdiga analogin), samtidigt som de i en värld fylld av skrock har ett behov av att prioritera 

(något som bör kunna locka fram praktiskt tänkande).  
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8. Sammanfattning

Uppsatsen använder sig av den symboliska konvergensteorin för att analysera 

skeptikerföreningen VoF, i syftet att förstå sig på det gemensamma medvetande den bygger 

upp via utbyten av fantasier. VoF:s ordval har även analyserats för att förstå sig på deras 

gudomliga och demoniska ord. 

Det har hittats två Fantasityper, ”skepticism som räddning” och ”de klokas möte”. Skepticism 

som räddning är historien om hur skepticism räddar folk från skrockens negativa effekter. De 

klokas möte är historien om hur skeptiker träffas och delar sin visdom med varandra. 

Organisationen VoF har egentligen inte enbart en ensam retorisk vision utan två. Dessa är det 

konsekventialistiska ifrågasättandet och det principiella ifrågasättandet. Den första av dessa 

faller innanför den pragmatiska övergripande analogin. Den senare visionen faller innanför 

den rättfärdiga övergripande analogin. Det konsekventialistiska ifrågasättandet tycks få stor 

näring ifrån Fantasitypen ”skepticism som räddning” eftersom den avbildar just positiva 

praktiska konsekvenser som resultat av skepticism. Det principiella ifrågasättandet lutar sig 

till större del än sin konkurrent, på Fantasitypen ”de klokas möte” som är betydligt mindre 

praktisk och mer idealistisk.   

Som svar på den första av mina frågor (Hur ser VoF på världen?) kan det kort sägas att 

organisationen har en kluven världsbild, delad mellan de praktiska elementen och de ideella. 

Vissa i organisationen sätter det högsta värdet på sanningen, medan andra ger det högsta 

värdet till det praktiska. Bägge visionerna tycks dock se VoF:s plats i världen som densamma, 

nämligen en förkämpe för det goda i en värld fylld av lögner, och skepticismen som medlet 

mot det onda.  Gällande min andra fråga (Hur ser VoF på sin plats i världen) så är det faktiskt 

så att det som huvudsakligen skiljer världsbilderna åt är vad som legitimerar organisationens 

verksamhet.  I det konsekventialistiska ifrågasättandet ses föreningen som en pragmatisk 

kraft, något som hjälper andra hjälpa sig själva. I det principiella ifrågasättandet så ses 

föreningen som en idealistisk kraft, de är drivna av principer och är en sanningsälskare i en 

värld av lögner. 

Skeptiker, skepticism och andra variationer på detta begrepp, tar alla plats som gruppens 

gudomliga ord. Begreppet är väldigt frekvent använt och effektivt, fast väl definierat. 
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Pseudovetenskap är föreningens demoniska ord. Det är ett effektivt begrepp, ganska 

lågfrekventiv användning och väldigt abstrakt. Skepticism förekommer betydligt oftare än 

begreppet pseudovetenskap, som visserligen är långt ifrån ovanligt. Skepticism är ett väldigt 

starkt positivt laddat begrepp, att kalla något skeptiskt är att genast auktorisera det. Att vara 

skeptisk tycks även i gruppens världsbild vara bland de största av dygder. Pseudovetenskap 

besitter även den stor kraft, något som kallas pseudovetenskapligt ses verkligen illa på. 

Skepticism har svaga hierarkiska tendenser. Dessa tendenser besitter dock pseudovetenskap 

ganska ordentligt. 

Så som svar på den tredje frågeställningen så tycks VoF vara enad om att värdera just 

skepticismen, det förnuftiga tankesättet som det högst positiva. Det onda är 

skrocken, reflekterad i termen pseudovetenskap. Vad exakt detta innefattar tycks gruppen 

återigen vara oeniga om. Den praktiska världsbilden vill fokusera på det som faller innanför 

det verifieringsbara, medan idealisterna vill gå ännu längre. 

I diskussionen så spekulerades det att organisationen kan komma att lida på grund av sin 

splittring. Att det kan leda till konflikter, men också att det finns hopp för att olikt tänkande 

leder till vettiga kompromisser och nya perspektiv. Det principiella ifrågasättandet 

misstänktes i framtiden kunna skada sig själv (alltså skada visionen inte gruppen), förutsatt att 

den är så stel och opraktisk som den framstår.  
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Mail
Re: Vad är skepticism  

Från: Hanno Essén, Kontakt person för VoF 

Mottaget: 2012-03-27 

hej Staffan 

Jag tycker att du fått ett bra svar av Martin Rundkvist så jag kan   

fatta mig kort. Skepticism innebär för oss, förutom det Martin nämner,   

ett intresse för att undersöka och testa, ofta för att med hjälp av   

detta avfärda olika flum-påståenden och läror. Att avfärda saker utan   

att ge dem en chans är inte skeptikerrörelsens metod. 

Hälsningar 

Hanno 

  

  

Quoting "Staffan Marklund" <dudarmedharet@hotmail.com>: 

  

> 

> Hej jag heter Staffan Marklund och studerar just nu kommunikation på   

> Örebro universitet. Har tidigare varit på flera av Vof:s   

> föreläsningar och funnit dom väldigt intressanta och informativa.   

> Jag skulle väldigt gärna veta hur ni valt att definiera begreppet   

> "skepticism". Om ni som organisation saknar gemensam definition vore   

> det trevligt att höra dina egna tankar. Om jag kan få svar på denna   

> fråga innan veckans slut vore jag väldigt tacksam.Tack för din tid,   

> Mvh Staffan Marklund. 
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Hanno Essén 

Docent Studierektor 

KTH Mekanik 

  

  

---------------------------------------------------------------- 

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program. 

 

 

RE: Vad är skepticism  

Från: Olle Häggström 

Mottaget:2012-03-27 

Just när det gäller den olyckliga terminologin "klimatskeptiker" och förhållandet till äkta 

skeptiker kan jag fylla på Martins ställningstagande med ett citat från min uppsats 

"Klimatvetenskap, klimatdebatt, klimathuliganism" 

(http://www.math.chalmers.se/~olleh/Klimathuliganismen_Engelsberg.pdf) - se nedan.  

 

Olle 

 

******************** 

 

'Jag insisterar här på att använda citationstecken kring den något olyckliga termen 

”klimatskeptiker” – olycklig därför att den felaktigt för tankarna till den sunda skepsis som 

karaktäriserar god vetenskap. Ett kritiskt förhållningssätt till såväl kollegors som egna 

metoder, 

modeller och resultat är en central grundpelare i vad vi kallar vetenskaplighet, och en 

samvetsgrann forskare måste med lika stort allvar beakta det som talar emot hennes 

favoritteorier, som det som talar för. Detta gäller oavsett om hon uttalar sig i Nature eller i 

Expressen. De ”klimatskeptiker” jag här talar om uppvisar inga ambitioner att leva upp till 

den normen. Någon åtskillnad mellan frågor av typ (a) [vetenskapliga frågor] och typ (b) 

[politiska/ideologiska frågor] gör de inte, utan behandlar istället båda sorternas 

frågeställningar som politiska spörsmål där det gäller att torgföra sin personliga uppfattning 

oavsett vetenskaplig förankring. Det är svårt att överhuvudtaget skönja något intresse från 
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deras håll för att sakligt ta ställning till det vetenskapliga evidensläget.' 

 

Re: Vad är skepticism 

Från: Martin Rundkvist  

Mottaget: 2012-03-27 

 

Jag ser orden "skepticism" och "skeptikerrörelsen" som praktiska 

etiketter för en vetenskapsvänlig hållning där man uppmuntrar kritiskt 

tänkande och respekt för evidens och forskningskonsensus. Ordet 

"skepticism" är egentligen lite opraktiskt eftersom det finns folk som 

kallar sig "evolutionsskeptiker" och "klimatskeptiker" och har en 

diametralt motsatt hållning i sina hjärtefrågor. Men någon bättre term 

känner jag inte till. 

 

 


