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Abstract 

The topic of this essay is how the word ”rhetoric” is portrayed in Swedish media. Using a 

cluster analysis, the study maps the words surrounding the word ”rhetoric”. Analyses are 

conducted on 32 articles and texts published in four major Swedish newspapers with different 

ideological backgrounds, eight from each one of them. The theoretical framework includes 

classical rhetoric, rhetorical criticism and Kenneth Burke´s theory of language as a symbolic 

action. As shown in this essay, the image of rhetoric exhibits some distinguishing features. 

The word "rhetoric" is frequently used as a condemnation of someone or something. Many 

times, the word is strongly associated with political and social issues. Most texts lack a clear 

definition of rhetoric; instead the word is perceived as an antithesis to being practical and 

being energetic. “Rhetoric” is perceived on several occasions as a synonym for saying “all 

bark and no bite”. 

 

Keywords: Rhetoric, politics, journalism, clusterterms, keyterms, Kenneth Burke, 

metaperspective, practice, definition. 
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1. Inledning 

I dagens mediesamhälle matas vi konstant med information. Journalister, fotografer, 

redaktörer, redigerare, copywriters, politiker, marknadsförare och så vidare, alla har de som 

mål och jobb att sprida information, bygga relationer och kommunicera med oss. I alla dessa 

yrken jobbar man med språket för att ”göra någonting gemensamt” med oss invånare i 

Sverige, vilket självfallet är kopplat till makt: språkets makt och definitionsmakt. Våra 

svenska medier har makt att påverka hur vi uppfattar vår verklighet, makt att övertyga oss, 

makt att påverka vad som är möjligt att genomföra, samt makt över vad vi svenska invånare 

ska tänka och tycka om ett specifikt ämne eller ett specifikt ord - som exempelvis ordet 

”retorik”.
1
  

Idén till denna uppsats föddes då jag tidigt reagerade på att svenska medier så frekvent 

använde sig av formuleringar med ordet ”retorik”. I samma stund föddes även intresset att 

studera vilken betydelse som lades i ordet ”retorik”. Dessutom upplevde jag att det var 

mycket sällan det framgick vad medierna egentligen menade när de använde sig av dessa 

formuleringar. I samband med detta växte det även fram ett intresse för att närmare undersöka 

vilken bild av retoriken som trädde fram genom dessa formuleringar.  

Genom åren har uppfattningen om vad retorik är varit omdebatterad. Kampen om att få 

definiera vad retorik är har ända sedan 400 år f. Kr och av bland andra filosofen Platon (427-

347 f. Kr) varit aktuell, och är så även idag.
2
 Synen på retorik ser och har sett olika ut genom 

historien och har därför lett till en kamp om definitioner och definitionsmakt beträffande 

retorik som praktik och vetenskap.
3
 Författaren Sonja K. Foss beskriver i sin bok Rhetorical 

Criticism (2009) att många av de idag vanliga definitionerna av retorik går att koppla till 

negativa saker och har en negativ laddning.
4
 Hon uppger även att retoriksynen idag präglas av 

en definition som beskriver retorik som snack utan någon substans, eller ”empty, bombastic 

language” som hon själv förklarar är en vanlig förkommande definition av retorik i 

amerikansk media.
5
  

Längre tillbaka i tiden, cirka 400 år f. Kr, då det sägs att retoriken föddes, såg dock 

definitionen av konsten ut på ett helt annat sätt. Retoriken som växte fram under antikens 
                                                           
1 Mats Ekström, Mediernas språk (2012) Liber AB, Malmö, s. 10. 
2 Brian Vickers, In the defence of rhetoric (1998) The United States by Oxford University Press, New York, s.2, James A. 

Herrick, The history and theory of rhetoric (2013) Pearson Education,Inc. New Jersey, s. 51. 
3 Herrick (2013), s. 1f. 
4 Sonja K. Foss, Rhetorical criticism (2009) Waveland Press Inc, Long Grove, s. 3. 
5 Foss (2009), s. 3. 
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Grekland sågs som någonting tillhörande en medborgares allmänbildning och därför som en 

konst som under denna tid var viktig att behärska.
6
 Trots denna syn på retoriken som 

någonting bra att behärska i samband med att ett demokratiskt samhälle växte fram, förekom 

det även motstånd mot retoriken redan under denna tid. Vissa menade till och med att retorik 

rent av kunde vara farligt.
7
 Hur dessa olika definitioner sett ut genom olika århundraden 

redogörs mer ingående för nedan i avsnitt 4, men att det funnits en kamp om att få definiera 

retoriken och att det än idag tampas om vilken definition som är den ”rätta” är ett faktum. 

Avsnitt 4 är en relativt utförlig redogörelse för retorikens olika definitioner, eftersom det är 

nödvändigt att beskriva den historiska uppfattningen av konsten för att kunna genomföra 

analyserna med ett jämförande perspektiv, och därmed nå en vidare förståelse. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera vilken bild av retoriken som ges i svenska medier. Hur 

ordet ”retorik” används undersöks genom en klusteranalys av 32 artiklar som innehåller ordet 

och som är publicerade i olika svenska tidningar under 2015. En klusteranalys är en 

analysmetod som fokuserar på ett eller flera nyckelord, i detta fall ordet ”retorik”. Sedan 

studeras vilka ord som omringar nyckelordet samt hur detta får nyckelordet att framstå och 

vilken bild av ordet författaren har.
8
 

Uppsatsen syftar till att besvara följande frågeställningar:  

 

I vilka sammanhang använder sig svenska medier av formuleringar som 

innehåller ordet ”retorik”? 

 

Vilka andra ord och formuleringar används i samband med att ordet ”retorik” 

används? 

 

Vilken bild av retoriken träder fram? 

 

                                                           
6 Stefan Rimm, Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807. (2011) diss. 

Örebro; Uppsala: Stefan Rimm, s. 64. 
7 Herrick (2013), s. 52. 
8 Foss (2009), s. 65. 
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Hur förhåller sig bilden av retorik som träder fram i media till olika 

uppfattningar om retorik som praktik och vetenskap?  

 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en förklaring av de teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Hit hör den 

klassiska retoriken samt kritisk retorikteori. Därtill presenteras Kenneth Burkes (1897 - 1993) 

språkteori som ligger till grund för den valda metoden. Slutligen diskuteras även begreppet 

doxa. 

 

2.1. Klassisk retorik  

”Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande eller övertalande.”, beskrev Aristoteles (384-322 f. Kr) retorikens konst. Denna 

funktion menade han att ingen annan konst hade vilket gjorde detta till det som urskiljer 

retoriken.
9
 Inom retoriken finns det tre övertygelsemedel som hör till konsten: ethos, pathos 

samt logos (även kallade de tre pisteis).
10

 Ethos handlar om hur en talare, även kallad rhetor, 

använder sig av sin karaktär för att skapa förtroende, pathos använder sig en rhetor av när 

denne vill påverka genom känslor, och logos använder en rhetor när denne lägger fram 

argument som påverkar oss genom logisk bevisföring.
11

 Ordet retorik kommer från just det 

grekiska ordet rhetor som betyder talare, som tidigare nämnts.
12

  

Utöver Aristoteles syn på retoriken finns det även ett flertal andra definitioner som fastställer 

vad retorik är, precis som det även finns många fler som varit med och bidragit med nya sätt 

att se på denna lära.
13

 Den klassiska retoriken kan man, enligt Janne Lindqvist Grinde, ändå 

begränsa till några av de retoriklärare och retoriker som varit med och format konsten. Några 

av dessa menar författaren är Aristoteles, Cicero (106-43 f. Kr), den anonyme författaren till 

boken Ad Herennium (förmodligen författad 86-82 f. Kr) och Quintilianus (35-96) som var 

med och definierade den klassiska retoriken och som bland annat tillförde en moralisk aspekt 

                                                           
9 Aristoteles och Johanna Akujärvi, Retoriken (2012)  Retorikförlaget, Ödåkra, s. 69. 
10 Aristoteles Akujärvi (2012), s. 50. 
11 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid (2011) Studentlitteratur AB, Lund, s. 79ff. 
12 Lindqvist Grinde (2011), s. 33. 
13 Lindqvist Grinde (2011), s. 30. 
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på ämnet.
14

 Augustinus (354-430), samt Vossius (1577-1649) som skrev retorikhandboken 

Elementa rhetorica som blev grundläggande för våra svenska skolor från 1600-talet fram till 

1800-talets mitt var ytterligare personer som påverkade synen på läran.
15

  

 

2.2. Kritisk retorikteori 

Enligt Sonja K. Foss utgår kritisk retorikteori från att vi människor lever genom symboler 

som vi själva skapar. Retorisk kritik, beskriver vidare författaren, är en process uppbyggd av 

symboler som påverkar oss samt en teori som handlar om varför vi väljer att kommunicera på 

ett speciellt sätt. För att kunna använda sig av kritisk retorikteori krävs en förståelse för vad 

retorik är. Foss definition beskriver retorik som ”The human use of symbols to 

communicate”.
16

  

Teorins förtjänster för denna studie är dess syfte och det man som forskare kan finna genom 

att använda sig av teorin. Att hitta svar på varför man som människa godtar eller inte godtar 

en artikel, varför vissa artiklar påverkar oss och andra inte är det jag vill ta reda på genom 

denna studie. Jag vill genom att undersöka symbolerna, vilket i detta fall blir orden som 

används i artiklarna i samband med ”retorik”, få svar på varför jag godtar eller inte godtar hur 

svenska medier använder ämnet retorik.
17

 Den kritiska retorikteori som presenteras av Foss 

kommer också att tjäna som utgångspunkt för den metod som används i undersökning. 

 

2.3. Kenneth Burkes språkteori 

Då studien senare kommer att använda sig av Kenneth Burkes klusteranalysmetod är det av 

största vikt att här redogöra för hans teori om språket då denna är så pass grundläggande för 

den valda metoden, och då den bygger på Burkes specifika synsätt beträffande språket. Som 

specialist på symboliska handlingar intresserade sig Burke för språkets naturliga funktioner 

och konsekvenser, vilket utgjorde grund för utvecklandet av hans teori om språket.
18

 Under 

sin livstid hade Burke många olika intresseområden såsom litteraturvetenskap, dramatismen, 

religion, politisk vetenskap, historia och självfallet även retorik.
19

 Burke såg retorik och språk 

som symboliska handlingar och intresserade sig för olika typer av symbolisk mening och att 

                                                           
14 Lindqvist Grinde (2011), s. 33. 
15 Lindqvist Grinde (2011), s. 34. 
16 Foss (2009), s. 3. 
17 Foss (2009), s. 6. 
18 Foss (2009), s. 64. 
19 Herrick (2013), s. 226. 
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studera människor som symbolanvändare. För Burkes språkteori är begreppet identifikation 

ett nyckelbegrepp och en viktig utgångspunkt för hans resonemang om språk.
20

  

I Burkes klusteranalys finns kritiska metoder och olika redskap för att kritiskt kunna 

genomföra analyser med syftet att studera undangömda meningar och betydelser bakom olika 

ord, vilket denna studie har för avsikt att göra.
21

 Burkes kritik kommer alltså kunna bidra med 

verktyg för att kunna undersöka hur författarna av det valda materialet tänker kring ämnet och 

konsten retorik. Med hjälp av exempelvis begreppet terministic screens kan man även genom 

att studera hur publiken blir guidad av rhetorn avslöja hur dennes världsbild och 

verklighetsuppfattning ser ut. Detta är dock ett begrepp som inte kommer beröras i denna 

studie.
22

 

 

2.4. Doxa 

Den doxa som jag, materialet som analyseras och som författarna till artiklarna lever och 

verkar i, bör också beaktas. Denna doxa präglar det som för oss upplevs som självklart. Ordet 

doxa betyder ”lära” på grekiska och handlar om allmänt spridda uppfattningar hos en specifik 

grupp människor så som en religiös församling, ett politiskt parti, en familj med flera.
23

 Vår 

doxa hjälper oss människor att orientera oss i världen och speglar vårt sätt att se på samhället 

och hur vi anser att människor bör leva.
24

 Mats Rosengren beskriver doxa som föreställningar, 

försanthållanden, tro och värderingar som finns inom en viss grupp eller ett visst samhälle.
25

 

Utifrån Pierre Bourdieu (1930-2002) och hans tankar kring doxa beskriver Rosengren att en 

doxa är oerhört svårt att se för någon som lever i/med den och att den döljer sig bakom 

självklarheter. Bourdieu tar inte ställning till huruvida doxa är någonting bra eller dåligt, utan 

konstaterar endast att den är ”en ofrånkomlig förutsättning” som har möjligheter och 

begränsningar för vårt tänkande som människor.
26

  

Denna doxologiska teori bekräftar att människor endast kan leva med specifika möjligheter 

och begränsningar utifrån vilken doxa de lever i. Helt fördomsfria kan vi alltså inte bli då den 

doxa vi lever i är så pass svår att se och upptäcka.
27

 Då jag som författare till uppsatsen 

kommer att genomföra analyserna själv är det viktigt att vara medveten om att även jag lever i 

                                                           
20 Herrick (2013), s. 226. 
21 Foss (2009), s. 65. 
22 Foss (2009), s. 64. 
23 Lennart Hellspong, Konsten att tala (2011) Studentlitteratur AB, Lund, s. 181. 
24 Hellspeong (2011), s. 181f. 
25 Mats Rosengren, Doxologi – En essä om kunskap (2002) Rhetor förlag, Åstorp, s. 68. 
26 Rosengren (2002), s. 75. 
27 Rosengren (2002), s. 75. 
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en specifik doxa och att detta är en påverkande faktor som självfallet även har betydelse för 

analyserna i studien.  

 

2.5. Tidigare forskning 

Forskning där retorik studeras med hjälp av retorik, alltså i ett metaperspektiv, är inte är 

särskilt vanlig. Detta vittnar dock om att denna forskning behövs och att denna studie kan bli 

en tillgång och ett bidrag till att fler får upp ögonen för dessa typer av studier inom ämnet 

retorik. 

Den amerikanske retorikforskaren Christian O. Lundberg som är docent i retorik på 

institutionen för kommunikationsstudier vid University of North Carolina i Chapel Hill 

beskriver i en artikel från år 2013 som fokuserar på retorik och dess inramning utifrån alla de 

olika definitioner av ämnet som finns idag.
28

 Här framhåller Lundberg vad de olika 

definitionerna av retorik gör för retoriken som ämne och med vad man kan förknippa de olika 

definitionerna av ämnet.
29

 Denna artikel är intressant då författaren, precis som jag, intresserar 

sig för hur inramningen av retoriken påverkar vilken bild av konsten och ämnet som träder 

fram.  

Det finns många studier idag som använt sig av den klustermetod som även denna uppsats 

kommer utgå ifrån. Utöver Lundbergs artikel är ett exempel på tidigare forskning som 

inspirerat mig, och som använder sig av en liknande metod som den jag kommer använda, 

masteruppsatsen Hurricane Katrina and the Third World. A Cluster Analysis of the “Third 

World” label in the Mass Media coverage of Hurricane Katrina (2009) skriven av Paul E. 

Mabrey III på Georgia State University, 2009. Denna masteruppsats är av stort intresse, då 

metoden som kommer användas i denna studie är snarlikt uppbyggd som Mabrey’s metod, 

samt då den är lik metoden Foss föreslår och går igenom i sin bok Rhetorical Criticism 

(2009).
30

 Mabrey studerar i sin masteruppsats associationer till ”The Third Wold” och hur 

media använder ”The Third World” i offentligheten. Författaren till denna masteruppsats 

använder, precis som i detta arbete, Burkes klusteranalysmetod för att studera och analysera 

373 artiklar, vilket har gjort denna forskning till en inspirationskälla inför denna studie. 

 

                                                           
28 Christian O. Lundberg, ”Letting rhetoric be: On rhetoric and rhetoricity”, Philosophy and rhetoric, volume 46, number 2. 

(2013), s. 248. 
29 Lundberg (2013), s. 248f. 
30 Foss (2009), s. 64. 
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3. Metod och material  

Nedan presenteras först det material som ligger till grund för de kommande analyserna och 

sedan en beskrivning av den metod som kommer användas i undersökningen. Studien utgår 

från en hermeneutisk grund och dess huvudsakliga metod är klusteranalys. Uppsatsen 

kommer att koncentrera sig på specifika begrepp som hör till den valda metoden, såsom 

nyckelord, klusterord, frekvens samt intensitet. Nedan följer en ingående förklaring av 

klusteranalysmetoden samt vart och en av de valda begreppen som är centrala för denna 

studie. Sist presenteras även upplevda metodproblem i arbetet.  

 

3.1. Urval och material 

Denna studie är genomförd på 32 artiklar publicerade under 2015 i fyra av de största 

tidningarna i Sverige och som även finns tillgängliga på internet. Allt material är hämtat ifrån 

databasen Mediearkivet Retriever. De 32 artiklarna är hämtade från Mediearkivet den 16 april 

2015 och har sparats på ett USB-minne i författarens ägo. 

Den avgränsade tidsperioden då artiklarna och texterna är publicerade är vald då jag bland 

annat vill fokusera på hur ”retorik” används av svensk media och vilken bild av retorik som 

träder fram i media i dagsläget. De två kriterierna jag har utgått ifrån och avgränsat mig till 

under sökandet av material är att artiklarna ska nämna ”retorik” på något sätt samt att dessa 

artiklar ska vara publicerade under 2015. Jag har valt att titta på 32 artiklar publicerade i 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet samt Dagens Nyheter. Materialet är avgränsat till 

de åtta senast publicerade artiklarna i dessa tidningar som innehåller ordet ”retorik” i någon 

form, därav antalet 32 artiklar och texter. Avgränsningen till de fyra tidningarna är gjord då de 

är populära tidningar i Sverige samt då de har olika politiska och ideologiska bakgrunder. 

Utöver detta har alla dessa tidningar relativt stora upplagor och publiceras dagligen över både 

internet och i fysisk form. Dagens Nyheter som är en av de tidningar som valts ut har en 

liberal bakgrund och vilade för en längre tid tillbaka på värderingar som rörde politisk frihet, 

undervisningsfrihet, handelsfrihet et cetera.
31

 Likaså vilar även den andra tidningen, 

kvällstidningen Expressen på liberala värderingar.
32

 Svenska Dagbladet som är den tredje 

tidningen som valts är en obunden moderat morgontidning.
33

 Och den fjärde och sista 

                                                           
31 Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”Dagens Nyheter”, NE.se hämtat: 16/04-2015 klockan 17:12. 
32 Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”Expressen”, NE.se hämtat: 16/04-2015 klockan 17:15. 
33 Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”Svenska Dagbladet”, NE.se hämtat: 16/04-2015 klockan 17:19. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svenska-dagbladet
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tidningen som är uttagen är den socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet.
34

 

Urvalsmetoden som använts har alltså varit enkel. Sökningen efter artiklarna är samtliga 

genomförd den 16 april 2015.  

Någonting som även här bör problematiseras är de faktum att alla de artiklar som publicerats 

under denna tidsperiod i de fyra tidningarna och som innehåller ordet ”retorik” är artiklar som 

tillhör den politiska genren. Att det är just denna typ av artiklar och texter anser jag vara 

viktigt att påpeka då det självfallet påverkar resultatet av vilka klusterord som träder fram. Att 

det är i dessa artiklar som ordet ”retorik” används trots det faktum att tidningarna skriver om 

så mycket mer är även anmärkningsvärt vad gäller materialet och det urval. Det är endast en 

text i en av tidningarna som inte är en politisk debatterande artikel utan snarare än trevlig text. 

 

3.2. Hermeneutik 

Uppsatsens hermeneutiska metod bygger på Hans-Georg Gadamers (1900 – 2002) 

övertygelse om vikten av tolkning och förståelse hos människan. Gadamer menade, enligt 

Per-Johan Ödman, att tänkandet är en del av livet. Dessa tankar och idéer ligger därmed nära 

de tankar som Sokrates (469 – 399 f. Kr) hade angående människans existens och tänkande, 

menar Ödman.
35

 Hermeneutiken i antikens Grekland fokuserade på hur människor behövde 

kunna tolka de olika gudarnas vilja.
36

 När man som forskare eller student använder sig av 

denna tolkningsmetod bör man sträva efter att tillägna sig förståelsehorisonter, nya perspektiv 

samt olika tolkningar av vår värld.
37

 Ödman lyfter i sin bok fram att hermeneutiken ser att 

språket både är en tolkning och ett sätt att förstå saker och ting, samt att vi människor alltid 

präglas av våra erfarenheter och därför inte kan vara helt fördomsfria.
38

 Genom att arbeta 

utifrån denna metod beskriver författaren även att vi som forskare och/eller studenter lägger 

”vår självförståelse i vågskålen” och att man måste vara intresserad av öppenhet samt både 

frågorna och svaren.
39

  

Språkets roll för Gadamer, beskriver Ödman, är oerhört central och viktig. Detta då han 

menar: att språket är grundläggande precis som förståelsen och tolkningen. Språklighet är 

avgörande om vi lyckas nå en gemensam horisont exempelvis mellan text och läsare. Detta 

                                                           
34 Nationalencyklopedin, uppslagsordet ”Aftonbladet”, NE.se hämtat: 16/04-2015 klockan 17:22.  
35 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande (2007)  Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm, s. 27. 
36 Ödman (2007)  , s. 11. 
37 Ödman (2007)  , s. 13. 
38 Ödman (2007)  , s. 26. 
39 Ödman (2007)  , s. 27f. 
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samtidigt som språket är med och skapar den existentiella värld i vilket allt kan tolkas och 

avslöjas, enligt Ödmans beskrivning av Gadamers hermeneutik.
40

 Gadamer menar att en 

hermeneutisk tolkningssituation bör bygga på ”en förväntansfull öppenhet för att något ska 

hända” samt att man som forskare ska sträva efter att låta en värld öppna sig.
41

 

När forskare och/eller studenter använder sig av en hermeneutisk tolkningsmetod genomför 

man en kvalitativ studie då man fokuserar på tolkningar av vår värld och förståelser av nya 

perspektiv och horisonter.
42

 För denna studie passar denna typ av metod bra då tanken är att 

finna förståelse genom att tolka det valda materialet, det är även på detta sätt metoden 

kommer tillämpas. 

 

3.3. Klusteranalys 

I denna uppsats ligger Kenneth Burkes klusteranalys till grund för analyserna. 

Undersökningen kommer utgå ifrån den metod som Sonja K. Foss presenterar i sin bok 

Rhetorical Criticism (2009).
43

 Det är en ansats som bygger på Burkes klusteranalysmetod och 

där tydliga riktlinjer för att analysera en eller flera artefakter ges. Under hela sitt liv 

utforskade Burke, som var specialist på att granska symboliska handlingar, språket och dess 

naturliga funktioner samt konsekvenser. Burke definierar retoriken som ”[t]he use of words 

by human agents to form attitudes or to induce actions in other human agents” och kopplar 

ihop retoriken med någonting han kallar för identifikation. Burke understryker att bästa sättet 

för att övertyga en publik var via identifikation, alltså om man lyckades få en publik att 

identifiera sig med talaren blev övertygandet som mest lyckat. Att övertyga en människa gör 

man bäst genom att prata dennes språk menade Burke, och att vad en rhetor lyfter fram som 

viktigt i sin tur påverkar hur publiken uppfattar saker samt vilken attityd och inställning de 

intar. Det sistnämnda är signifikant för klusteranalysen och bygger på en idé om att man 

genom att studera hur en rhetor väljer sina ord kan utforska och få fram vilken världsbild 

rhetorn har, samt vad denne anser om den skrivna eller talade saken.
44

 Klusteranalysen är en 

metod som bygger på kritisk granskning och analys som i sin tur kan bidra med en förståelse 

för varför man som läsare av exempelvis en debattartikel reagerar på ett visst sätt. Fokus bör 

ligga på att identifiera intresset och världsbilden hos en rhetor och att studera ord som ligger 

                                                           
40 Ödman (2007)  , s. 29. 
41 Ödman (2007), s. 30. 
42 Ödman (2007), s. 26. 
43 Foss (2009), s. 66f. 
44 Foss (2009), s. 64. 
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nära det valda nyckelordet, som i detta fall är ordet ”retorik”. Vad lägger rhetorn för mening i 

nyckelordet, vilka ord väljer han eller hon att sammankoppla med det valda nyckelordet, vad 

går att associera de ord som klustrar runt nyckelordet med och så vidare, är alla frågor som 

syftar till att få ett svar med Burkes klustermetod.
45

 Klusterorden i en artefakt, som i detta fall 

omger ordet ”retorik”, kan avslöja en rhetors eller journalists officiella ståndpunkt i en 

specifik fråga eller personens i fråga åsikter om ett visst ord.
46

 Klusteranalysmetoden 

fokuserar således på nyckelsymboler, eller nyckelord som det kommer kallas i uppsatsen, 

samt vilka symboler och ord som dessa nyckelord är omringade av i en eller flera artefakter.
47

 

Den metod som Foss presenterar är uppdelad i tre steg och går kortfattat ut på att först 

identifiera nyckelorden eller nyckelordet, vilket i detta fall blir ordet ”retorik”, sedan 

kartlägga termer och ord som omger och klustrar runt nyckelordet, för att till sist upptäcka en 

förklaring och analysera förhållandet mellan nyckelord och klusterord vilket ska leda till en 

sammanfattning.
48

 I denna studie kommer jag använda mig av denna metod genom att titta på 

och klustra de olika ord samt termer som förekommer kring ämnet och begreppet ”retorik” i 

svenska medier idag. Klusteranalysen är i detta avseende bra att använda till denna studie för 

att studera vilken bild av retoriken som ges och vilka ord som omger ämne, samt vilka 

spänningar och motiv som kan finnas när ”retorik” används.  

 

3.3.1. Identifiera nyckelord 

Det första steget i den metod som Foss presenterar handlar alltså om att identifiera nyckelord 

eller nyckeltermer. Här rekommenderar författaren Foss att dessa nyckelord max bör vara 

ungefär fem ord som upplevs som viktiga för rhetorn. En nyckelterm kan vara ett ord som 

förekommer antingen frekvent eller ett ord som har hög intensitet. Återkommer ordet ofta 

används det frekvent och då kan det antas vara viktigt för rhetorn. Ett exempel på detta finns i 

Martin Luther Kings tal I have a dream där ordet ”dream” används väldigt frekvent.
49

 Termer 

eller ord som istället har hög intensitet är ord som inte förekommer lika ofta men som är 

centrala i argumentationen och som förmedlar starka känslor. Ett exempel på ett sådant ord är 

ordet ”evil” som George Bush använde i flera av sina tal och uttalanden när han pratade om 

                                                           
45 Foss (2009), s. 67. 
46 Foss (2009), s. 66. 
47 Foss (2009), s. 65. 
48 Foss (2009), s. 66. 
49 Foss (2009), s. 66. 
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terrorism under sin tid som president i USA; detta är ett ord som blev ett fokus i hans 

argumentation och som hade en hög intensitet.
50

  

 

3.3.2. Kartläggning av kluster 

Steg två enligt Foss metod är att kartlägga kluster och klusterord, alltså orden som omger 

nyckelordet eller nyckelorden. Här bör man analysera förhållandet mellan nyckelord och 

klusterord som har en orsak och verkan relation till varandra och som är beroende av 

varandra, samt bygger på idén att någonting är orsakat av någonting annat. Ett sådant 

klusterord kan exempelvis vara ”och” som har som funktion att sammanbinda någonting med 

någonting annat och så vidare.
51

  

 

3.3.3. Förklaring av objektet 

I denna fas gäller det att studera relationen mellan orden, nyckelorden och klusterorden, samt 

rhetorn och/eller författaren. Här bör man som forskare eller student analysera hur 

associationer med ord och nyckeltermer kan se ut och vad rhetorn eller författaren lägger för 

mening och betydelse i nyckelordet eller nyckelorden. Hur ser rhetorns världsbild ut och vad 

tycker denne egentligen? Detta är frågan som i denna fas bör vara central och av största 

intresse för kritikern tillsammans med ett fokus på att identifiera vilka kluster som är mest 

intressanta, mest signifikanta och som har mest värde för artefakten. Efter att ha genomfört 

analysen med hjälp av denna metod kan man, enligt Foss, finna förklaringar till varför man 

som läsare av exempelvis en artikel anser sig tycka att just denna artikel är intressant, bra, 

dålig, originell med mera.
52

 

 

3.4.  Metodproblem 

Ett metodproblem med denna studie är att jag som människa inte kan vara helt fri från 

subjektiva tolkningar. Det är därför viktigt för mig att vara medveten om och beakta att jag 

lever i en specifik doxa.
53

 Subjektiva tolkningar kommer alltså oundvikligen att förekomma i 

                                                           
50 Foss (2009), s. 67. 
51 Foss (2009), s. 67. 
52 Foss (2009), s. 67. 
53 Rosengren (2002), s. 68. 
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denna studie, precis som i alla kvalitativa studier. Urvalsfrågorna och hur avgränsningen till 

de 32 artiklar har fungerat kan även ses som ett metodproblem, men min uppfattning är att en 

rättvis bild av hur det valda materialet skildrar retoriken ändå kommer till utryck. Jag är 

medveten om att medielandskapet idag rymmer allt ifrån bloggar, tv, podcasts, twitter och så 

vidare, men jag ser ändå de studerade tidningarna som representativa för svensk media samt 

svenska medier.  

 

4. Bakgrund  

Nedan ges en sammanfattande bakgrund till retorikens historia och hur olika uppfattningar av, 

och om, retoriken har sett ut genom historien samt hur dessa kan komma till uttryck idag. För 

att kunna svara på frågan hur uppfattningen av retorik ser ut idag med utgångspunkt från 

svensk medias användning av ordet ”retorik” krävs även en förklaring av hur olika moderna 

uppfattningar av retorik, exempelvis hos moderna retoriker, ser ut idag. Nedan redogörs för 

hur moderna retoriker som rör sig i dagens offentlighet beskriver retorik samt hur olika 

informationskanaler definierar konsten retorik. Utöver detta kommer det även förklaras hur 

skolans och utbildningens värld ser och har sett på retorik idag och längre tillbaka i tiden. Här 

kommer alltså både den akademiska definitionen av retorik samt medias definition av konsten 

att lyftas fram. 

4.1. Retorikens historia 

Ända sedan antikens Grekland, där man menar att demokratins vagga stod, har det resonerats 

om retorik i olika sammanhang och med tiden har retorik tillskrivits många definitioner. 

Under denna tid, cirka 400 år f. Kr, var synen på retorik relativt positiv laddad. Retorik sågs 

under denna tid som någonting viktigt och spred sig snabbt.
54

 Som fri man ansågs det 

önskvärt att behärska retoriken för att kunna ta vara på den framväxande demokratin och för 

att kunna uttrycka vad man tyckte och tänkte väl. Uppfattningen om retorik under denna tid 

var även kopplad till dess utbildnings- och bildningsvärde. Retorik sågs som ett pedagogiskt 

verktyg för att på bästa sätt lära ut saker och ting till eleverna och för att säkerhetsställa att de 

klarade sig i olika sociala sammanhang. För att man som fri man under antikens Grekland 

skulle vara en del av samhället och för att bli en medborgare var retoriken, som ett medel för 

                                                           
54 Herrick (2013), s. 28. 
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att övertyga, nödvändig.
55

 Övertygandet stod i fokus under denna tid och logisk och rationell 

bevisföring eftersträvades.
56

 Under antikens Grekland, och fram till cirka 400 år e. Kr, var det 

de så kallade sofisterna som lärde ut retorik. Sofister var alltså dåtidens retoriklärare och 

utbildare inom ämnet. Antingen hyrde de ut sig själva eller så jobbade de i skolor med att 

utbilda elever till duktiga talare.
57

.  

Under denna tid var det således varje fri mans rättighet att få uttrycka sin åsikt på gator och 

torg, vilket ledde till ett intresse för retorik och konsten att få människor att vilja lyssna, alltså 

hade retoriken en central roll i samhällslivet. Retoriken användes dels i juridiska sammanhang 

där syftet främst var att uttrycka sin oskuld/någon annans skuld, dels i en kontext där någon 

skulle hyllas eller smädas, alltså lovsammanhang, eller i politiska sammanhang där man som 

fri man ville övertyga om en ståndpunkt i en politisk fråga.
58

 Aristoteles definition som lyder; 

”Låt retoriken vara en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara 

övertygande” är en definition som var vanlig under denna tid i antikens Grekland, och som 

även kom att anammas och utvecklas av nya retoriker i Romarriket när dessa tog över den 

grekiska retoriken.
59

 Under antikens Grekland fanns det dock motståndare till retoriken som 

menade att det inte handlade om annat än att ställa sig in hos sin publik och att rent utav ljuga 

för dem. En av dessa motståndare till retoriken var filosofen Platon.
60

 Denne kände filosof såg 

retoriken som en potentiell möjlighet för talare att manipulera människor utan att knyta an till 

någon sanning och hans kritik var riktad mot både retoriken i sig och de så kallade sofisterna 

som var denna tids typ av retoriklärare.
61

 Utöver detta såg även Platon framför sig hur talare 

med hjälp av retoriken kunde kontrollera olika typer av publiker med makt vilket han inte alls 

var positivt inställd till. Det ska även tilläggas att Platon ansåg att demokrati inte var 

nödvändigt utan att han helst såg duktiga filosofer som ledare.
62

 

Den tidiga ”skolretoriken” som retorikhistorikern Stefan Rimm kallar den är till stor del 

grundad på den grekiska och romerska retoriken.
63

 I Sverige låg idéerna som formades i det 

antika Grekland och Rom till grund för utbildningen fram till 1800-talet. I cirka två och ett 

halvt årtusenden har alltså skolretoriken haft en central roll i skolor, både när det gäller 

                                                           
55 Rimm (2011), s. 64. 
56 Robert J. Connors, Andrea A. Lunsford och Lisa S. Ede, Essays on classical rhetoric and modern discourse (1984) 

Southern Illinois University Press, Carbondale, s. 40. 
57 Herrick (2013), s. 36. 
58 Rimm (2011), s. 64. 
59 Rimm (2011), s. 66ff. 
60 Herrick (2013), s. 52. 
61 Herrick (2013), s. 57 
62 Herrick (2013), s. 58. 
63 Rimm (2011), s. 36. 
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bildning och fostran.
64

 Gerardus Johannis Vossius (1577-1649) bok Elementa rhetorica som 

föreskrevs av 1724 års skolordning, och som skrevs på 1600-talet, användes kontinuerligt av 

skolorna i Sverige under hela 1700-talet.
65

 Utöver ämneskunskaperna inom retorik hade även 

ämnet en betydande roll ur moralisk synvinkel. Det fanns alltså en dubbel målsättning med att 

lära ut retorik.
66

 Mot slutet av 1700-talet togs dock den retoriska teorin bort från våra svenska 

skolor och kvar blev de övningar man brukade göra och klassikerläsningen.
67

 Under 1800-

talet försköts sedan retoriken från att ha haft en central roll i skolan till att bli ett område 

endast för dem som var särskilt intresserade.
68

  

 

4.2. Aktuella uppfattningar om retorik 

Nedan redogörs för hur några samtida definitioner av retorik ser ut i moderna 

informationssökningskanaler som Nationalencyklopedin, Wikipedia, Google samt övriga 

lexikon och hur utbildningar inom retorik idag definierar ämnet. 

På Wikipedia definieras retorik som ”läran om talekonsten”.
69

 Vid första presentationen läggs 

stor vikt vid Aristoteles samt hans definition av vad retorik är och bör betraktas som. Det 

beskrivs hur retoriken utvecklades omkring 400-talet f. Kr och hur det förekommer många 

definitioner av vad konsten innebär samt att det enligt dem inte finns någon direkt allmänt 

etablerad definition. Wikipedia beskriver lite längre ned i uppslaget om hur samtida retorik 

fått en ny definition i folkmun:”I modernt svenskt språkbruk förekommer även brukandet av 

ordet retorik i betydelsen ’konstfullt utformat men i huvudsak innehållslöst språk’.”.
70

  

Nationalencyklopedin beskriver retorik med hjälp av bland annat retorikprofessorn vid Örebro 

universitet, Brigitte Mral. Nationalencyklopedins hemsida förklarar hur ordet ”retorik” 

härstammar från grekiskan och hur retorik förenar praktik med teori. Här beskrivs även att det 

inte var förrän på 1800-talet konsten började betraktas som gammal och mekanisk. Retorik 

lyfts i denna beskrivning fram som ett verktyg för analys av exempelvis offentligt språk, samt 

som någonting som kan komma väl till pass vid utbildning av talare och skribenter.
71

 

                                                           
64 Rimm (2011), s.62. 
65 Rimm (2011), s. 194. 
66 Rimm (2011), s. 231. 
67 Rimm (2011),s. 115. 
68 Rimm (2011),s.. 266. 
69 Wikipedia, söksordet ”retorik”, wikipedia.se hämtat 29/04-2015 klockan: 14:25. 
70 Wikipedia, söksordet ”retorik”, wikipedia.se hämtat 29/04-2015 klockan: 14:29. 
71 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”retorik”, NE.se  hämtat 29/04-2015 klockan: 14:37. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/RetorikHämtat%2029/04-2015
http://sv.wikipedia.org/wiki/RetorikHämtat%2029/04-2015
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/retorik%20Hämtat%2029/04-2015
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Utöver att ha tagit del av definitionerna av retorik som finns hos Wikipedia och 

Nationalencyklopedin kommer jag nu redogöra för hur Lexin beskriver ”retorik”. Lexin, som 

är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen samt Kungliga tekniska högskolan 

har en hemsida som är uppbyggd på samma sätt som ett uppslagsverk. Ordet ”retorik” 

definieras här som ”konsten att tala väl och övertyga andra”.
72 

Vid en enkel Google-sökning blir det tydligt hur definitionen i dagsläget ser ut bland moderna 

retoriker och företag som exempelvis utbildar i retorik. Det som tydligt framkommer är att 

retorik och kommunikation beskrivs hänga ihop och att konsten i vissa fall uteslutande 

beskrivs handla om praktik. Ett företag som utbildar i retorik och arbetar med 

retorikutbildning kopplar ihop retorik och kommunikation tydligt när de definierar vad retorik 

är på sin hemsida.
73

 Ett annat företag fokuserar istället på att deras kurser i retorik är 100 

procent praktik och att detta är att föredra. Här betonas vikten av att kunna retorik och, som de 

uttrycker det, utöva ”god muntlig kommunikation”, alltså utöva retorik rent praktiskt.
74

 Att 

retorik kopplas ihop med att vara en god kommunikatör och att kunna utöva god muntlig 

kommunikation i praktiken är alltså en bild som tydligt framkommer genom att studera olika 

företags hemsidor. Utöver denna bild som träder fram av retoriken upplevs det även finns en 

annan bild, en bild som speglar retoriken som manipulativ och där fokus ligger på att ”språk 

är makt”.
75

 På kurser hos andra företag erbjuds konsten att lära sig att få kommunikationen att 

”gå hem” och att det handlar om att övertyga. Hos ytterligare ett företag uttrycker de på sin 

hemsida att det viktigaste inte är att vara sann utan att det handlar om att vara sannolik.
76

 Att 

gestalta och koppla ihop retoriken med dessa definitioner ger istället en helt annan bild av vad 

retorik handlar om som praktik och vetenskap. På flertalet ställen kopplas retorik ihop med 

modernare definitioner, som ovan, och det hör till ovanligheten att exempelvis ethos, pathos 

och logos dyker upp, i alla fall inte i presentationerna av retorik på många företags hemsidor. 

Läroplanen för kursen ”Språk specialisering” som ska gå att läsa på våra svenska 

gymnasieskolor, och som återfinns på skolverkets hemsida, är även den med och definierar 

                                                           
72 Lexin, uppslagsordet ”retorik”, lexin.nada.kth.se hämtat:29/04-2015 klockan: 14:54. 
73 Retorikhuset, ”Om retorikhuset”,  http://www.retorikhuset.se/om-oss/ hämtat: 14/04-15 klockan 16:09. 
74 Skillpartner, ”Modern retorik – hur du får andra att vilja lyssna på dig”, 

http://www.skillspartner.se/foretagsutbildningar/modern-retorik---hur-du-far-andra-att-vilja-lyssna-pa-

dig/44?gclid=CjwKEAjw9bKpBRD-geiF8OHz4EcSJACO4O7TZqsI-

Xc32AmcqISpoUGXVDgxpeSK8Was1WrmhHtPeBoCOlTw_wcB hämtat: 14/04-15 klockan 16:15. 
75 Confex, ”Språk är makt – framförandet är avgörande!”, http://www.confex.se/Kurser-och-konferenser/Information-och-

kommunikation/Retorik/(ProdID)/SEICS0020 hämtat: 14/04-15 klockan 16:21. 
76 Ordrum, ”Vad är retorik?”, http://www.ordrum.se/retorik/ hämtat: 14/04-15 klockan 16:23. 

http://www.retorikhuset.se/om-oss/
http://www.skillspartner.se/foretagsutbildningar/modern-retorik---hur-du-far-andra-att-vilja-lyssna-pa-dig/44?gclid=CjwKEAjw9bKpBRD-geiF8OHz4EcSJACO4O7TZqsI-Xc32AmcqISpoUGXVDgxpeSK8Was1WrmhHtPeBoCOlTw_wcB
http://www.skillspartner.se/foretagsutbildningar/modern-retorik---hur-du-far-andra-att-vilja-lyssna-pa-dig/44?gclid=CjwKEAjw9bKpBRD-geiF8OHz4EcSJACO4O7TZqsI-Xc32AmcqISpoUGXVDgxpeSK8Was1WrmhHtPeBoCOlTw_wcB
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retoriken. Kursen innehåller delkurserna retorik 1a och retorik 1b.
77

 Under delkurserna är det 

centrala innehållet målgruppsanpassning, situationsanpassning samt muntlig framställning. 

Detta är ett tydligt exempel på skillnaden i målen med klassisk retorik jämfört med modern 

retorik. Den klassiska retoriken som föddes under antikens Grekland har som fokus att 

övertyga, samtidigt som den moderna retoriken istället har kommunikation som huvudsakligt 

mål, vilket ligger mer i linje med läroplanerna för dessa delkurser.
78

 Fokus i dessa kurser är 

även att man som elev ska bli duktig på att argumentera och diskutera samt att man ska kunna 

framföra saker och ting även i dialogisk form.
79

 

 

Retorik definieras även på hemsidan antagning.com, där man som blivande svensk högskole- 

eller universitetsstudent måste anmäla sig till den kurs eller det program som man på denna 

nivå vill bli antagen till. Vid en sökning på kursutbudet som ges i just retorik i Sverige idag, 

2015/2016, hittar man 53 stycken utbildningar inom området som lär ut retorik i någon form. 

Söker man istället på program som ges i ämnet retorik hittar man två program på grundnivå, 

alltså 180 högskolepoäng, och två masterprogram där man läser 120 högskolepoäng utöver de 

180 man läst på grundnivå innan.
80

 Utifrån detta utbud kan man konstatera att retorik idag ses 

som någonting användbart, i alla fall i utbildningsvärlden. Men det mest intressanta anser jag 

är det faktum att alla program som ges i retorik vid våra svenska högskolor och universitet har 

någon typ av inriktning som fyller ut ämnet. Programmet i retorik hos Uppsala universitet har 

en inriktning på litterär kommunikation och retorikprogrammet hos Södertörns högskola har 

en inriktning mot rådgivning och utbildning.
81

 Vad detta betyder är svårt att spekulera i men 

bilden av retorik som otillräckligt att studera kan vara en av de uppfattningar som finns. 

5. Analys 

Nedan analyseras hur tidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet samt Dagens 

Nyheter använder ordet ”retorik” i deras, från och med den 16 april, senast åtta publicerade 

                                                           
77 Skolverket, ”Ämne - Språk specialisering”, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spa&tos=gy 

hämtat: 10/05-2015 klockan: 15:59. 
78 Connors, Lunsford och Ede (1982), s. 40. 
79 Skolverket, ”Ämne - Språk specialisering”, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spa&tos=gy 

hämtat: 10/05-2015 klockan: 16:05. 
80 Antagning. com, sökord ”retorik”., http://antagning.com/ hämtat 10/05-2015 klockan: 16:10. 
81Uppsala universitet, "Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 2015/2016", Uppsala universitets 

programbeskrivning: http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HRL1K&lasar=15/16 hämtat 10/05-

2015 klockan: 16:18, samt Södertörns högskola, ”Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning 

2015/2016”, Södertörns högskolas programbeskrivning: 

http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P4202 hämtat 10/05-2015 klockan: 16:18.  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spa&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spa&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spa&tos=gy
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=spa&tos=gy
http://antagning.com/
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=HRL1K&lasar=15/16
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P4202
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artiklar och texter som innefattar ordet. Analyser av alla tidningars material kommer att ske 

under rubrikerna nedan och sedan i punkt 6 kommer en avslutande diskussion föras om de 

framträdande dragen. 

 

5.1. Nyckelordet ”retorik” 

Nyckelordet som i denna uppsats ligger i fokus är av naturliga skäl ordet ”retorik”. Jag har 

studerat hur ofta ordet förekommer i dessa olika artiklar och texter, hur ordets intensitet och 

frekvens kan uppfattas samt hur retorik kan tolkas. Efter jag gått igenom hur nyckelordet 

används kommer jag att gå in på de ord som klustrar nära och omger ordet ”retorik”, för att 

slutligen analysera och ge en förklaring till vilken bild av retorik som träder fram genom 

dessa artiklar och texter. 

 

5.1.1. Frekvens 

I de artiklar och texter som undersökts är frekvensen och användandet av ordet ”retorik” 

förhållandevist låg. Som mest går ordet ”retorik” att finna en handfull gånger i en av texterna, 

men vanligast är att ordet endast nämns en till två gånger i respektive artikel och/eller text. 

Däremot kan jag konstatera att frekvensen av artiklar där ordet ”retorik” förekommer ser 

annorlunda ut. Materialet består av de åtta senaste publicerade texterna hos de valda 

tidningarna, från och med den 16 april 2015 och bakåt. Utifrån publiceringsdatumen kan jag 

säga någonting om frekvensen och användandet av ordet ”retorik” hos journalisterna i de 

olika tidningarna. Den artikel som är publicerad längst bak i tiden är publicerad den 8 mars 

2015 i Svenska Dagbladet, alltså lite drygt en månad innan jag började studera de 32 

artiklarna. På lite drygt en månad har alltså dessa fyra tidningar, Aftonbladet, Expressen, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, tillsammans publicerat 32 artiklar och texter där 

ordet ”retorik” förekommer. I förhållande till hur många gånger ordet ”retorik” återfinns i 

själva artiklarna kan frekvensen uppfattas som hög eller i alla fall högre. Men att det skulle 

handla om en hög frekvens kan även ifrågasättas då tidningarna under danna dryga månad 

publicerade väldigt många artiklar där ordet ”retorik” inte förkom, framförallt i artiklar som 

inte hörde till den politiska genren. 
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5.1.2. Intensitet 

Intensiteten i ordet ”retorik” är i detta fall betydligt mer anmärkningsvärd än frekvensen av 

ordets förekomst. I artiklarna märks det att ordet ”retorik” är någonting laddat med en djupare 

förståelse. Någon vidare definition eller förklaring av innebörden av begreppet ”retorik” ges 

inte i någon artikel, men ordet är ofta placerat på ställen i artiklarna där det får en hög 

intensitet och där det är laddat. ”Retorik” blir ofta placerat centralt i argumentationerna och är 

i flera artiklar och texter sammanlänkat med andra ord som tillsammans förmedlar en stark 

känsla. Ett exempel på en sådan formulering där ”retorik” har en hög intensitet är när Svenska 

Dagbladet i en artikel kopplar ihop retorik med utanförskap och skriver att ”Samtidigt förlorar 

han sig i utanförskapets retorik”.
82

 I artikeln som Svenska Dagbladet här presenterar den 8 

april ges ingen förklaring till vad tidningen menar med ”utanförskapets retorik” men att det är 

laddat, och där för att väcka en specifik känsla är det ingen tvekan om. Utanförskap 

förknippar förmodligen de flesta med någonting obehagligt, jobbigt och oacceptabelt, vilket 

antagligen är meningen och bidrar till att ordet ”retorik” får en hög intensitet.  

Utöver just denna specifika formulering ovan har samtliga fyra tidningar publicerat artiklar 

och texter där retorik uppfattats ha en hög intensitet då de bidragit till att förmedla en stark 

känsla och även varit betydelsefulla för argumentationerna som drivits. Expressen publicerade 

den 20 mars en artikel där starka känslor förmedlades med hjälp av ordet ”retorik”. ”Man kan 

förstå att de fnyser åt Wallströms högstämda retorik, samtidigt som Sverige gärna säljer vapen 

till dem” skrev de, och någon förklaring till vad tidningen menade med ” högstämd retorik” 

fick man som läsare inte ta del av.
83

 

 

Ordet ”retorik” och dess intensitet hänger på detta sätt ihop med olika implicita och outtalade 

egenskaper om betydelsen av vad retorik är för någonting samt vad det innebär att använda 

sig av retorik. I de flesta av artiklarna och texterna används retorik för att förstärka ett 

budskap, många gånger utan att det specificeras vad det är, vilket indikerar att ordet ”retorik” 

har en hög intensitet. Formuleringar som; ”Ändå lanseras arbetsmarknadsförslag med stor 

retorik och stora siffror”, ” samma gamla högerextrema retorik”, ” Retoriken är rörande men 

ett slag i luften”, och ”statsvetaren Ulf Bjereld (S) sa: ’Det är motbjudande retorik.’”, alla har 

de ordet ”retorik” gemensamt och i alla citat fungerar ”retorik” som en känslohöjare, ett slags 

                                                           
82 Sam Sundberg, ”Lång och bråkig väg till Jesus”, Svenska Dagbladet 08/04-2015. 
83 Karin Olsson, ”Wallström hunsad av Saudiarabien”, Expressen 10/03-2015. 

https://web.retriever-info.com.db.ub.oru.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320150408B6A8C9BFE7E878685335ED340B65EEFD&serviceId=2
https://web.retriever-info.com.db.ub.oru.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509102015031084FB1E2DB29EE58C8F4C0A5BD983E83E&serviceId=2
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ord som syftar till att förstärka budskapet och som därav får tillskrivet en hög intensitet.
84

 

Precis som Foss skriver är ett ords intensitet hög om det upplevs viktigt och centralt för 

argumentationen samt om ordet, i detta fall ”retorik”, bidrar till att en stark känsla förmedlas, 

vilket jag kan konstatera att det i de flesta texter och artiklar gör.
85

 

 

5.2. Klusterord 

Orden som omger ordet ”retorik” är många, och jag har valt att titta på de ord som klustrar 

nära runt ordet, alltså i samma stycke och nära intilliggande ord. Utifrån att ha studerat alla 

dessa ord som omger retoriken har jag hittat cirka 150 ord som är intressanta för bilden av 

retoriken. I detta avsnitt kommer jag lyfta fram de ord som är mest intressanta för denna 

studie och som bidrar till den övergripande och mest generella bilden som träder fram av 

retoriken. Först kommer jag här nedan att presentera några specifika klusterord och hur de 

använts för att ge en förståelse av vad ett klusterord är. 

Specifika klusterord som går att uppfatta som viktiga för journalisterna och tidningarna är 

bland annat ordet ”praktik”. Detta ord förekommer i flera av texterna och kopplas samman 

med att vara handlingskraftig och att stå för det man säger. Att utöva någonting bra i 

”praktiken” framställs alltså som någonting viktigt och eftersträvansvärt. Ett exempel som 

visar på det som här framkommit finner vi i en artikel publicerad av Svenska Dagbladet den 

16 april där tidningen skriver; ”skillnaderna mellan vänsterns retorik och praktik”.
86

 Här 

framställs det som att praktik och retorik är fiender och motparter till varandra, där praktik 

helt klart är att föredra. Även citatet; ”Netanyahu har en kraftfull retorik, men i sak har han 

fått väldigt lite gjort” som vi finner i en artikel publicerad i Expressen den 16 mars indikerar 

även att det är någonting hedervärt och bra att vara handlingskraftig, även om det här blir mer 

implicit och outtalat att detta är journalistens åsikt.
87

 ”Retoriken är ofta högstämd men den 

socialdemokratiska Stopplagen (januari 2006) gjorde praktiskt taget ingen skillnad” är 

ytterligare ett citat som styrker resultatet att ordet ”praktik” implicit och outtalat är en vanlig 

och god term hos journalisterna, samtidigt som ordet ”retorik” är dess motsats.
88

 Klusterord 

som hos författarna till artiklarna uppfattas som viktiga utöver ordet ”praktik” är även 

                                                           
84 Malin Siwe, ”Fasligt Johansson, fas 3 slår rekord”, Expressen 19/03-2015, Jan Lewenhagen, ”Högerextrema Jobbik lyckas 

locka många besvikna väljare”, Dagens Nyheter 06/04-2015, Kristoffer Leandoer, ”Bara humorn kan rädda Frankrike nu”, 

Svenska Dagbladet 16/04-2015, Staffan Heimerson, ”En gång i tiden fick alla jobba”, Aftonbladet 04/04-2015. 
85 Foss (2009), s. 66. 
86

 Per Gudmundson, ”En historiskt svag budget?”, Svenska Dagbladet 16/04-2015. 
87 Ledarredaktionen, ”Israel måste dumpa Bibi”, Expressen 16/03-2015. 
88 John Lapidus, ”‘Dags för ny stopplag mot gräddfilerna i sjukvården’”, Dagens Nyheter 10/04-2015. 

https://web.retriever-info.com.db.ub.oru.se/services/archive/displayDocument?documentId=050803201504166123D692770764F51A20C799B6F3A59F&serviceId=2
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”yttrandefrihet” och ”demokrati”. Dessa ord förekommer i flera utav artiklarna när 

tidningarna skriver om samhället och beskrivs hur ett samhälle bör vara eller inte vara. 

Några av de många, ifrån journalistens sida, negativt laddade klusterord som framträder i 

dessa artiklar och texter är orden ”propaganda”, ”högljudd”, ”högstämd”, ”makt”, ”gamla”, 

”Ryssland” och ”patriotism”. Ordet ”propaganda” förekommer i flertalet av artiklarna och 

beskrivs då som någonting dåligt och ont, detta gör exempelvis Svenska Dagbladet i en av 

deras artiklar där det beskriver hur terrorgruppen al-Shabaab har jobbat med propaganda. Att 

koppla ihop en terrorgrupp med ordet ”propaganda” gör det tydligt i denna artikel, detta då al-

Shabaab beskrivs som en skoningslös terrorgrupp med starka kopplingar till al-Qaida, vilket 

bidrar till uppfattningen om att ordet ”propaganda” är någonting dåligt.
89

 För att koppla ihop 

fyra av de ovan nämnda klusterorden, nämligen ”propaganda”, ”Ryssland”, ”patriotism” och 

”makt” vill jag påvisa hur dessa fyra ord i endast en artikel har använts tillsammans, utöver då 

de används var för sig i andra artiklar och texter. Dagens Nyheter publicerade den 1 april en 

artikel där de skriver om ”[e]tt nytt, farligt Europa” och där fokus ligger på Ryssland.
90

 I 

denna artikel kopplas ordet ”retorik”, samt landet ”Ryssland”, ihop med ”militär makt.”, 

”propaganda” och att det är ett land styrt av en ledare som eftersträvar ”mer patriotism” 

istället för demokrati och yttrandefrihet. Det blir här tydligt att ingen av de ovan nämnda 

termerna är positivt laddade för journalisten och tidningen då alla dessa ord kopplas ihop med 

ett ”farligt Europa” och beskrivs vara det motsatta till vår svenska yttrandefrihet och 

demokrati.
91

 

Orden ”högljudd” och ”högstämd” visar sig även vara någonting dåligt hos journalisterna och 

tidningarna. Dessa två ord nämns på olika ställen i de olika tidningarna, men en sak har de 

gemensamt: de är båda ord som står för någonting otrevligt och oönskat hos författarna till 

artiklarna och texterna. I Expressen beskriver en journalist den 10 mars att ”Man kan förstå att 

de fnyser åt Wallströms högstämda retorik”, här uttrycker alltså journalisten förståelse för att 

man inte tar åt sig av ”högstämd retorik.”.
 92

 I Dagens Nyheter skriver en journalist i en artikel 

om den socialdemokratiska högstämda retoriken som han eller hon anser sig kunna se, och 

kopplar detta till att konsekvensen av en sådan retorik inte leder till någonting alls.
93

 I Dagens 

Nyheter beskriver tidningen även i en artikel från den 28 mars hur det i riksdagen idag ljuder 

en ”aldrig så högljudd retorik” vilket blottar värderingar om högljuddhet hos författaren till 

                                                           
89 Martin Mederyd Hårdh,”Stark koppling till al-Qaida”, Svenska Dagbladet 10/04-2015. 
90 Erik Helmerson, ”Ett nytt, farligt Europa”., Dagens Nyheter 01/04-2015. 
91 Erik Helmerson, ”Ett nytt, farligt Europa”., Dagens Nyheter 01/04-2015. 
92 Karin Olsson, ”Wallström hunsad av Saudiarabien”, Expressen 10/03-2015. 
93 John Lapidus, ”‘Dags för ny stopplag mot gräddfilerna i sjukvården’”, Dagens Nyheter 10/04-2015. 

https://web.retriever-info.com.db.ub.oru.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509102015031084FB1E2DB29EE58C8F4C0A5BD983E83E&serviceId=2


21 
  

artikeln då det inte uppfattas som någonting trevligt och eftersträvansvärt att ha det högljutt i 

Sveriges riksdag.
94

 

Det sista klusterordet som jag här vill presentera är ordet ”gamla” och ”gammal” vilket tydligt 

framträder som någonting negativt hos de flesta av journalisterna. Det återges ett citat från 

USA:s president Barack Obama om att de i USA bör ”överge gammal retorik” exempelvis. I 

Dagens Nyheter den 13 april och några dagar tidigare i samma tidning yttrade de sig med 

formuleringar som ” samma gamla högerextrema retorik”.
95

 Ordet ”gamla” och ”gammal” 

beskrivs här som någonting negativt som man helst bör överge eller som hör till 

högerextremism i journalisternas/tidningarnas/den amerikanska presidentens ögon. 

Under arbetet med att studera ord som omringar ordet ”retorik” är det tydligt att det träder 

fram olika bilder av retoriken men att tre typer av bilder är vanligast och att en sammantagen 

bild träder fram oftare än andra i dessa artiklar och texter. Nedan delas de mest intressanta 

klusterorden jag funnit upp i tre avsnitt. De tre vanligaste bilderna som träder fram med hjälp 

av klusterorden redogörs alltså för i form av listor i kommande text, för att på så sätt 

underlätta läsandet.  

 

5.2.1. Retorik, politik och samhället  

Det första avsnittet fokuserar här på klusterord som kopplas ihop med retoriken och som är 

kopplade till vår omvärld, politik, folkstyre och makt. Nedan följer en lista på ord som är 

kopplade till detta och i texterna ihopkopplade med ordet ”retorik”. Efter orden anges det hur 

många gånger de omringat ordet ”retorik” och klustrat nära nyckelordet. Tecknet (<) indikerar 

att ordet ifråga förekommit antalet gånger som angivits och uppåt. Tecknet (*) indikerar i sin 

tur att ordet har förekommit i någon böjningsform.

                                                           
94 Odd Eiken och Peje Emilsson, ”‘Vi startar skola för 4 500 elever i Saudiarabien’”, Dagens Nyheter 28/03-2015. 
95 Jan Lewenhagen, ”Högerextrema Jobbik lyckas locka många besvikna väljare”, Dagens Nyheter 06/04-2015. 
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Samhälle* x 5  

Ideologi* x 2 

Politik* x 7 

Demokrati* x 1 

Diktatur* x 1 

Politiska ledares namn (Mona Sahlin med 

flera.) x 8<   

Politiska partinamn (Kristdemokraterna med 

flera.) x 7< 

Krig* x 4  

Militär* x 1 

Makt* x 3 

 

Propaganda* x 2 

Protestera* x 1 

Ekonomiska klyftor* x 1 

Högerextrem* x 1 

Patriotism* x 1 

Status* x 2 

Position* x 1 

Debatt* x 1 

Yttrandefrihet* x 1 

Löften* x 1

 

 

5.2.2. Retorik som framgångsfaktor 

Positiva associationer till ordet ”retorik” har jag kunnat hitta, detta då retorik beskrivs som en 

framgångsfaktor och där publikkontakten påvisas. Nedan listar jag, precis som ovan, de 

klusterord som hör till denna bild som träder fram av retoriken. 

Hjälpmedel* x 1 

Samförstånd* x 1 

Ömsesidig* x 1 

Publik* x 2 

Kontakt* x 1 

Framgångsrik* x 2 

Leda* x 1 

Bekväm* x 1 

Strategisk* x 1 

Nöjd* x 1 

Överlycklig* x 1 

Argument* x 1 

Viktigt* x 1 

Pondus* x 1 

Befrielse* x 1 

Seger* x 1 

Energi* x 1 

Berörts* x 1 

Emotionell* x 1 

Omfamnat* x 1 

Progressiv* x 1

 

 

 

5.2.3. Motbjudande retorik och mest snack 

Utöver de klusterorden som är kopplade till politik och makt samt retorik som en 

framgångsfaktor har jag även funnit flera negativt associerande klusterord som omringat ordet 

”retorik”. Dessa ses i listan nedan. 

Kritik* x 2 

Kris* x 2 

Mot* x 3 

Aggressiv* x 3 

Status quo* x 4 

Stoppa* x 3 

Strid* x 2 

Ordkrig* x 1 

Attack* x 1 

Cynism* x 1 

Apati* x 1 

Gangster* x 1 

Misstänksamhet* x 1 

Sorgligt* x 1 

Bombastisk* x 2 

Högljudd* x 2 
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Misslyckas* x 2 

Tysta* x 2 

Problem* x 2 

Tomhet* x 1 

Krigsmullret* x 1 

Fiende* x 1 

Hot* x 2 

Maktlösa* x 1 

Egendomslösa* x 1 

Död* x 2

Liket* x 1 

Slag* x 1 

Koleriska* x 1 

Avstånd* x 1 

Oro* x 1 

Motbjudande* x 1 

Skoningslöst* x 1 

Söndervittrande* x 1 

Kräver* x 1 

Ägd* x 1 

Konflikt* x 2 

Förenkling* x 1 

Okunskap* x 1 

Lite* x 1 

Oväsentligt* x 1 

Överträdelser* x 1 

Trick* x 1 

Snack* x 1 

Snärjer* x 1 

Locka* 1 

Förlorar* x 1 

Våld* x 1 

Hugg* x 1 

Destruktiv* x 1

 

 

5.3. Analys och förklaring 

Som jag förmedlade i kartläggningen av de olika klusterorden som förekommer är det främst 

tre kategorier av klusterord som är intressanta och som jag kunnat urskilja. I denna fas, den 

tredje fasen som Foss beskriver, bör man se till hur associationerna ser ut hos nyckelordet och 

klusterorden.
96

 Efter denna kartläggning bör man kunna finna en eventuell förklaring till hur 

författarna till artiklarna och texterna själva associerar dessa ord och vad de har för åsikt om 

dessa. Jag kommer här att besvara uppsatsens vägledande frågeställningar som togs upp i 

början, alltså: I vilka sammanhang använder sig svenska medier av formuleringar som 

innefattar retorik? Vilka andra ord och formuleringar kommer upp i samband med att ordet 

retorik används? Vilken bild av retoriken träder fram? Hur förhåller sig bilden av retorik som 

träder fram i media till olika moderna uppfattningar om retorik som praktik och vetenskap?  

Nedan kommer jag gå igenom på vilket sätt orden i texterna och artiklarna kan associeras med 

olika saker. Efter detta kommer jag utveckla en eventuell förklaring till hur journalisterna som 

författat dessa artiklar och texter samt tidningarna ser på dessa ord och framförallt hur de ser 

på nyckelordet ”retorik”. Därtill kartläggas vilken bild av retoriken som träder fram utifrån 

dessa texter. Ordvalen, menar Foss, avslöjar hur rhetorns världsbild och verklighet ser ut. Av 

                                                           
96 Foss (2009) , s. 67. 
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denna anledning blir det i denna studie intressant vilka ordval som kopplas ihop med retoriken 

då detta kan avslöja hur journalisternas och tidningarnas uppfattning av retorik ser ut.
97

  

 

5.3.1. Fördömande kontext 

Ordet ”retorik” används i de studerade artiklarna och texterna i sammanhang som rör politik 

och samhällsfrågor, retorik som en framgångsfaktor och framförallt som fördömande i brist på 

argument och i en negativ kontext. När ordet ”retorik” används i de politiska sammanhangen 

är det även vanligast att detta görs i en negativ kontext för att just fördöma någon eller något 

politiskt parti med mera. I listan på ord som kopplar ihop retoriken med politik och 

samhällsfrågor är en av punkterna namn på politiska ledare, dessa namn har jag kunnat räkna 

förekommer drygt åtta gånger. I dessa sammanhang handlar det nästan uteslutande om ett 

fördömande av den politiske ledaren. Exempelvis i en av Svenska Dagbladets artiklar 

beskriver tidningen hur Marine Le Pen tar avstånd från hennes far Jean-Marie Le Pens 

uttalanden och beteende, men dessa ord används inte. Istället använder tidningen ordet 

”retorik” för att påvisa hennes fördömande av fadern. Marine Le Pen ”tar avstånd från hans 

retorik och koleriska uppträdande”.
98

 Ett annat exempel som även påvisar detta är en artikel 

som Expressen publicerade den 16 mars. Där fördöms Israels premiärminister Benjamin 

Netanyahu genom att tidningen använder sig av just ordet ”retorik”. ”Netanyahu har en 

kraftfull retorik, men i sak har han fått väldigt lite gjort” skriver de.
99

 Sammanhangen där 

ordet ”retorik” används i samband med något politiskt är alltså genomgående negativa i de 

studerande artiklarna och texterna. En iakttagelse som också är intressant och som mer eller 

mindre gäller alla de studerade texterna, är att samtliga saknar en definition av vad retorik är 

och vad de lägger för betydelse i ordet. Den 4 april i Aftonbladet publicerades en artikel där 

ett citat från en socialdemokratisk statsvetare löd; ”’Det är motbjudande retorik.’” och där 

avsaknaden av definition är ett faktum, varken journalisten eller statsvetaren definierar vad de 

menar med ordet ”retorik”.
 100
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5.3.2. Deras och vår retorik 

Som jag påvisade i tidigare stycken här ovan associeras vissa av orden i texterna till någonting 

politiskt, andra till positiva saker och även ofta till någonting negativt, exempelvis en negativ 

känsla, egenskap eller ett negativt tillstånd. I flera av texterna kopplas ordet ”retorik” ihop 

med formuleringar som beskriver att konsekvenserna av att använda sig av just retorik blivit 

förödande. Ett exempel på detta är när Svenska Dagbladet den 16 april publicerade en artikel 

där de kopplade samman retorik med formuleringen ”mest snack”.
101

 Utöver just detta 

exempel ovan går i princip alla de ord som associeras till politik och samhällsfrågor även att 

associeras till någonting negativ då det ofta i det stora hela handlar om ett fördömande av 

antingen ett parti, en politisk ledare, en handling med mera. Ordet ”ideologi” som jag tar upp 

under denna kategori kopplas i de två fallen som de nämns till någonting negativt. 

”[I]deologisk strid”
 
och ”ideologiska etiketter.” skriver tidningarna när de kopplar ihop detta 

med ordet ”retorik”.
102

 Ordet ”makt”, som inte nödvändigtvis behöver uppfattas som 

någonting negativt, och som i tre artiklar och texter kopplas ihop med retorik gör även detta 

med en negativ innebörd. I Svenska Dagbladet kopplar de i en artikel från den 8 april ihop 

ordet ”retorik” med ”våldets makt.”
103

 

En formulering som även är vanligt förkommande i dessa artiklar och texter är att retoriken är 

”någons”. Formuleringar som ”Elizabeth Warrens retorik” och ”Sverigedemokraternas 

retorik” indikerar att retorik kan vara någons, detta utan att någon definition av vad exakt de 

menar genom att formulera sig på detta sätt ges.
 104

 

 

5.3.3. Retorik eller praktik 

Utifrån mina kvalitativa tolkningar av klusteranalysen har jag kommit fram till att den 

samlade världsbilden och uppfattningen av retorik, hos de artiklar och texter jag studerat, är 

att retorik är någonting som hör samhället och politiken till, de kan i vissa fall vara en 

framgångsfaktor men främst är retorik mest ”snack” och tomma ord. Jag kan konstatera att 

denna bild är dominerande då det när ordet ”retorik” används i politik och 

samhällssammanhang ofta används i en negativ kontext, när man vill påvisa att någon gjort 
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någonting dåligt och/eller som fördömande. Bilden av retorik som träder fram ger även sken 

av att retorik är motsatsen till praktik och att konsekvenserna av att använda sig av retorik är 

förödande. ”Retorik” är någonting gammalt som handlar om att ta makten med fina och 

tomma ord; det är i alla fall den sammantagna bild de studerade texterna ger av konsten. 

 

5.3.4. Makt eller kommunikation 

Den moderna uppfattningen av retorik idag har kommit fram genom definitioner utifrån 

kurser man kan gå inom konsten, nya retoriker som tagit plats i media med mera. De ger 

tillsammans en bild av, som jag tidigare var inne på, att retorik i allra hösta grad har att göra 

med och hänger ihop med praktik. Som jag beskrev tidigare när det kommer till retorik som 

modern praktik och vetenskap träder det visserligen fram en negativ bild av retorik även här, 

en bild som kopplar samman retorik och språk med att ha makt. Generellt sett träder dock en 

positivare bild fram genom dessa moderna företag som utbildar i retorik och genom unga 

retorikexperter. Bilden av att retorik hänger ihop med god muntlig kommunikation och att 

kunna uttrycka sig och kommunicera väl med sina medmänniskor är relativt vanlig i dessa 

sammanhang, vilket kanske är självklart då de vill säja sina tjänster som exempelvis 

retorikkonsulter. Denna bild av retoriken är även en bild som jag känner igen mig i och som 

jag definitivt delar. I dessa kontexter upplevs alltså uppfattningarna av retoriken vara mer 

spridda och där båda sidorna, ont och gott, träder fram på ett annat sätt än vad de gör i de 

artiklar och texter som studerats. En mer varierande uppfattning upplever jag finns om retorik 

som praktik och vetenskap i dessa sammanhang i jämförelse med bilden som träder fram 

utifrån de 32 studerade texterna.   

Den bild som träder fram genom de texter och artiklar som denna studie haft för avsikt att 

studera är en bild som, till skillnad från den moderna uppfattningen om retorik, ligger mer i 

linje med filosofen Platons tankar om retorik. Filosofen Platon menade att retoriken var 

motsatsen till filosofin och att retoriken endast sysslar med att lura människor och att inte 

söka sann kunskap.
105
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6. Diskussion och slutsats  

Att spekulera i hur retorik har kunnat få detta, nästintill onda rykte, är en svår nöt att knäcka 

och någonting som framtida forskning förmodligen kan studera mer. Som beskrivs under 

punkt 4.1 har dock retoriken och ordet ”retorik” sen lång tid tillbaka varit förknippade med 

olika saker och haft sina tydliga motståndare, som Platon med flera. Att det är denna bild som, 

vilken studien visat, oftast framträder även idag är tänkvärt. Särskilt då man kan tycka att det 

borde vara en demokratisk rättighet att få ta del av de retoriska verktygen som finns för att 

analysera argumenterade texter och tal – speciellt då vi i vårt mediesamhälle dagligen matas 

med information.  

Att journalisterna som skrivit de studerade texterna i denna undersökning vill ge sken av att 

retorik handlar om att lura människor, att man som talare endast förfinar saker och ting med 

vackrare ord samt att ”retorik” inte har någon anknytning till praktik, kan antingen handla om 

okunskap gällande vad retorik är och/eller att en platonsk syn på retorik finns. Att dock göra 

en distinktion mellan när en journalist uttrycker sig med hjälp av ordet ”retorik” och när 

denne istället citerar exempelvis en politiker som uttrycker ordet ser jag som viktigt här. Då 

det, som denna studie visat, ofta förekommer att retorik och politik kopplas samman i texterna 

blir detta än mer intressant. Den politiska världen, och politikerna, är med och definierar 

retoriken genom sina uttalanden och intervjuer som journalisterna sedan rapporterar om och 

så vidare. Förhållandet mellan definitionsmakten hos journalister och politiker ser jag som en 

givande infallsvinkel för den som vill utveckla och forska vidare inom detta. 

För att reflektera över det framkomna resultatet i denna studie med hjälp av Christian O. 

Lundbergs tankegångar blir definitionen extra viktig. Lundberg menar just att 

begreppsförklaringen av retorik är en komplicerad fråga och att det mest förstör för konsten 

när vi sätter etiketter på vad den är med hjälp av olika definitioner.
106

 Detta är en tanke som 

helt klart är intressant då denna uppsats studerat just hur ordet ”retorik” framställs och 

definieras. Precis som Lundberg anser jag att denna ovisshet är viktig och värd att diskuteras. 

Men frågan är vad som är bäst att sträva efter, en slags flytande definition som Lundberg 

menar eller en fast sådan som alla mer eller mindre utgår ifrån. Lundbergs resonemang, såväl 

som min studie, ser jag kommer kunna bidra till framtida forskning om definitionens 

betydelse för retoriken. Det skulle exempelvis kunna vara strävan efter en flytande 

avgränsning och definition som gjort att många som jobbar med informationsspridning själva 
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lägger in en betydelse i ordet ”retorik”. Eller så skulle det kunna vara så att tidigare 

definitioner av retorik, efter exempelvis andra världskriget, dominerar så att den flytande 

definitionen som Lundberg eftersträvar får komma i skymundan.  

Att okunskap om vad retorik är och vad konsten i grunden handlar om kan finnas bland en del 

av journalisterna och övriga medborgare är dock inte konstigt. Retorik togs bort från den 

svenska skolan på 1800-talet, så den moraliska aspekten på retorik från det antika Rom och de 

fostranegenskaper som retorik genom tiderna haft i skolsammanhang med mera är självfallet 

svåra att vara medveten om, om man inte själv valt att läsa om konsten. Att som journalist 

använda sig av uttryck där man skriver om någons retorik så som ”deras retorik” och 

”hennes/hans retorik” anser jag tyder på att kunskapen om retorik är bristande. Något som 

även pekar i denna riktning skulle kunna vara avsaknaden av definitioner utav retorik i dessa 

sammanhang. 

Att slänga sig med ordet ”retorik” kan uppfattas som onödigt och snudd på naivt om man nu 

som journalist och/eller politiker inte är fullt införstådd i vad retorik innebär, men att anta att 

det endast handlar om okunskap skulle vara blåögt. Som jag tidigare var inne på kan det 

handla om en utpräglad platonsk syn på retoriken men även ett ideologiskt tryck på 

journalister, vilket Anders R. Olsson i sin bok Yttrandefrihet och tryckfrihet (2012) menar 

hela tiden är närvarande i jobbet som journalist.
107

 Om det är, som denna studie pekar på, så 

pass vanligt förekommande att använda sig av ordet ”retorik” i de ovan nämnda 

sammanhangen, är det inte konstigt om det finns ett ideologiskt tryck i journalistbranschen 

beträffande användandet av detta ord. Att vissa ”trender” i hur man som journalist använder 

sig av ordet ”retorik”, kan skönjas i denna studie anser jag tyder på att något slags ideologiskt 

tryck förekommer samt att det någonstans förväntas att dessa formuleringar används i 

samband med rapportering om en politisk händelse.  

Som jag redovisat i analysen var det i denna studie vanligt att ordet ”retorik” och att vara 

”retorisk” ställdes i kontrast till praktik och att vara handlingskraftig, vilket är intressant ur 

flera aspekter. Olsson beskriver hur journalistik är en handling, rättare sagt en ordhandling, 

vilket här blir en spännande aspekt att begrunda inom media.
108

 Det kanske inte är särskilt 

konstigt att ”retorik” har en negativ innebörd hos många journalister om ordet likställs med att 

inte vara varken praktiskt lagd eller handlingskraftig då det är detta journalistik handlar om, 
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att utöva just en handling med hjälp av ord, enligt Olsson. Detta ser jag gärna framtida 

forskning om: förhållandet mellan journalistik, retorik och politik. 

Ett resonemang som jag därtill tror kommer kunna bidra till framtida forskning inom detta 

ämne är frågan om hur retorik har kunnat få den stämpel som den har i de studerade artiklarna 

och texterna. Det finns säkert en rad olika anledningar, och framförallt en historisk aspekt 

som jag tidigare redogjort för, till varför det ser ut som det gör. Ytterligare en anledning 

skulle kunna vara tack vare uttryck som ”att prata som en politiker”. Detta uttryck förknippas 

i dagens offentlighet generellt sett inte med någonting positivt, men retorik förknippas starkt 

med politik, vilket denna studie visat.
109

 Att politiker ”läser in sig” på olika ämnen och att det 

ibland blir fel på grund av detta, att de undviker att svara på frågor och att de omformulerar 

frågor, misstänker jag är en bidragande orsak till att retorik och ordet ”retorik” idag 

svartmålas i vissa sammanhang. Då retorik och politik, i det studerade materialet, upplevs gå 

hand i hand anser jag att denna koppling inte är helt orimlig och kan vara ett av skälen till att 

uttryck som ”prata som en politiker”, ”tom retorik” och ”bara retorik” blivit vanliga fraser i 

debattartiklar och så vidare. Detta ser jag skulle kunna vara en spännande ingång till forskning 

inom detta ämne och område i framtiden. 

Avslutningsvis vill jag framhålla värdet av den fria journalistiken och av den svenska 

yttrande- och tryckfriheten. Att censur inte ska förekomma och att pressen får ha frihet anser 

jag är oerhört viktigt och det som bland annat identifierar ett demokratiskt samhälle. Att det 

inte finns någon helt neutral journalistik, som Olsson menar, är någonting vi antagligen 

kommer få leva med, då det precis som i vilken yrkesgrupp som helst, inte är mer än 

människor som utövar yrket. Vår svenska journalistkår lever, exakt som jag själv, i en doxa 

med olika föreställningar och värderingar som oavsett vi vill det eller inte påverkar oss 

undermedvetet och ger oss vissa möjligheter och begränsningar.
110

 

 

7. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera vilken bild av retoriken som träder fram i 

svensk media. Jag har med hjälp av en klusteranalys studerat hur ordet ”retorik” används i 32 

undersökta artiklar och texter. 
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Teoretiskt har uppsatsen utgått från klassisk retorik och en aristotelisk definition av konsten. 

Detta har kompletterats med kritisk retorikteori utifrån Sonja K. Foss tankar, vilket kopplas 

till Kenneth Burkes språkteori. Särskilt viktiga är Burkes teori om språk som symbolisk 

handling samt det neoaristoteliska begreppet doxa. 

Uppsatsen har såväl tecknat retorikens historia som redogjort för moderna uppfattningar om 

och akademiska definitioner av retorik som konst och vetenskap. 

I denna uppsats har hermeneutik legat till grund för den valda metoden. Tolkningar och 

analyser har gjorts genomgående i studien med hjälp av den hermeneutiska metoden. Utöver 

detta har Burkes klusteranalys använts som metod för att granska materialet. I samband med 

att denna analys presenterats som metod i arbetet har de tre steg i klusteranalysen jag valt att 

följa beskrivits, identifiering av nyckelord, kartläggning av kluster samt förklaring av 

objektet. 

Undersökningen har visat att det finns tydliga framträdande drag vad gäller den bild som 

media ger av retorik. Ordet ”retorik” används, utifrån det studerade materialet, som 

fördömande av någon eller någonting, i samband med politik och samhällsfrågor, och/eller 

när någon eller någras uttalande eller beteende beskrivs som negativt. Ytterligare 

framträdande drag har varit avsaknaden av definition beträffande användandet av ordet 

”retorik” i de ovan nämnda sammanhangen, samt att ”retorik” väldigt ofta ställts i kontrast till 

praktik och att vara handlingskraftig. Ordet ”retorik” upplevs exempelvis genom flertalet av 

texterna som om det endast skulle vara en synonym till det svenska ordspråket ”mycket snack 

och lite verkstad”. 
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