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Abstract 

Fredrik Paulún is a Swedish nutritionist who has published several books about nutrition. This 

essay will analyze book covers from two of his books, more specifically what kind of 

rhetorical arguments used on the book covers to convince customers to buy his books. The 

purpose of this essay is to examine which of the entechnoi pisteis that is most dominant. 

Combined with entechnoi pisteis the rhetorical situations have also been analyzed in order to 

get an overall picture of the book covers. My results in this essay are that on one of the book 

covers, Paulúns GI-månad, Paulún is using more logos in his arguments. On the other book 

cover, Sanningen om GI, he is mostly using pathos in his arguments. In conclusion, Paulún is 

not bound to use only one type of the entechnoi pisteis and he is adapting his arguments to the 

consumers’ doxa.  
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1. Inledning 

Ständigt tar vi nya beslut, stora som små, vare sig det gäller det vardagliga livet eller 

yrkeslivet. När det gäller vilken mat vi ska äta kan oftast besluten om matvalen bli 

slentrianmässiga i brist på tid, motivation och inspiration. Stundtals tar känslan över att det nu 

är dags att ändra sina matvanor och anamma en diet som utlovar hälsa, välmående och 

eventuell viktnedgång. Min fråga kvarstår efter egna observationer av vardagliga 

diskussioner: vad är det som till slut är avgörande i ens val av diet? Vad är det just denna diet 

utlovar som ingen annan diet gör? Är det snabba resultat, lovord om att alltid hålla sig mätt 

eller är det långsiktiga resultat? Oavsett är det du själv i slutändan som tar beslutet och det är 

du själv som ska känna dig övertygad om att du vill göra det. Hur ser argumentationen ut på 

bokomslag och reklamtexter till diet böcker? 

Idag mer än någonsin talas det mycket om kost i media: vad man äter, när man äter och hur 

mycket man äter.
1
 Kosten och hälsan ligger i tiden, valen vi gör om vad som hamnar på 

tallriken är även de val vi associeras med i livet. Det talas om ”GI-anhängare”, ”LCHF-

förespråkare”, ”5:2-frälsta”, men vad är det som gör att man blir en ”anhängare”, 

”förespråkare” eller ”frälst”? GI, LCHF och 5:2 är tre skilda dieter men det alla har 

gemensamt är att de fokuserar på vad man ska äta och inte äta. GI är en förkortning på 

Glykemiskt Index och dieten fokuserar på att äta så långsamma kolhydrater som möjligt för 

att upprätthålla ett stabilt blodsocker.
2
 LCHF huvudfokus är att minimera mängden 

kolhydrater, socker och stärkelse.
3 

Slutligen 5:2 där man två dagar i veckan fastar och äter 

som vanligt i fem dagar.
4
 

Till denna kandidatuppsats i retorik kommer jag att analysera och redogöra för vad det är som 

verkar övertyga en individ att välja en diet framför en annan. Mer konkret handlar det om vad 

en talesperson för en diet gör i sin argumentation för att övertyga potentiella anhängare. 

Studien behandlar såväl vad en talesperson använt för retoriska bevismedel i argumentationen 

samt hur de förhåller sig till Bitzers retoriska situation och doxa.  

                                                             
1
 Farin Kamangar & Parisa Karimi (2013), ”The Stat of Nutritional Epidemiology: Why we are Still Unsure of 

what we should Eat?”, Archives of Iranian Medicine, vol. 16/no. 8, s. 483-486. 
2
 Jennie Brand-Miller, Kaye Foster-Powell & Stephen Colagiuri (2003), Glykemiskt index: en revolutionerande 

metod, Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 39.  
3
 Annika Dahlqvist, Om LCHF (www). Hämtat från Annikadahlqvists blogg, <http://annikadahlqvist.com/om-

lchf/>, hämtad 2016-05-22. Blogginlägg. 
4
 5-2dieten, Hem, (www), Hämtat från 5-2dieten, <http://5-2dieten.com>, hämtad 2016-05-22. Hemsida om 5:2 

dieten. 
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Det här retoriska objektet är intressant att analysera närmare då dieter är något som de flesta 

testat på av olika anledningar. Genom att analysera baksidan på två bokomslag och den 

beskrivande reklamtexten till två kok- och näringsböcker skrivna av Fredrik Paulún är min 

förhoppning att tolka vilket bevismedel som tillämpas mest och tolkas som mest 

dominerande. Eftersom Paulún varit verksam inom kostrelaterade frågor i många år har han 

troligen en bred kunskap inom hur argument bör utformas på denna typ av objekt och som 

troligen kan ses som representativt för denna bokgenre.  

För att tydliggöra uppsatsens upplägg kommer jag i det följande att ge en kort beskrivning av 

syfte, frågeställning och avgränsningar. Därefter presenteras en överblick över tidigare 

forskning av ämnet. Forskningsöversikten följs av en genomgång av uppsatsens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter samt av det undersökta materialet. Vidare presenteras analys 

och resultatredovisning för att sedan avslutas med en diskussion och sammanfattning. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att försöka finna det som kan verka övertygande i en diet med 

hjälp av entechnoi pisteis. Jag vill försöka finna under vilka omständigheter vissa typer av 

argument valts framför andra och vilket eller vilka av bevismedlen inom retoriken som är 

mest framträdande. Genom att studera närmare en förespråkare för en diet vill jag försöka 

identifiera det som kan verka övertygande i argumentationen på bokomslagen och 

reklamtexter om boken. Valet föll på att studera Paulún eftersom han är aktiv inom denna 

bokgenre och har varit aktiv inom många år. Det är däremot inte Paulún som person och 

enskilt fall jag ska studera närmare utan det är själva valet av argument på denna typ av 

bokgenre som ska studeras.  

Det är intressant att studera hur de retoriska bevismedlen tar sig i uttryck i argumentationen på 

bokomslag då det troligen är där man först bli övertygad eller inte till att köpa boken. Att 

studera en förespråkare för en diet gör att materialet blir mer hanterligt och analysen mer 

djupgående. Därav blir även de slutsatser som analysen kommer komma fram till bli 

begränsade till det enskilda fallet, men min ambition är att resultatet ska generera en mer 

allmänintressant kunskap om argumentation på bokomslag. Detta eftersom det är själva 

argumentationen som troligen påvekrar oss och vi är begränsade till att lyssna på experter 

inom det här området. 
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Frågeställningen är: 

 Vilka argument för att välja GI-dieten lyfts fram av Fredrik Paulún?  

 Hur använder sig Fredrik Paulún av ethos, pathos och logos i sin 

argumentation samt varför han gör det? 

 Vilket av bevismedlen i argumentationen framstår som dominerande? 

2.1.  Avgränsningar 

För att kunna fördjupa analysen har jag behövt avgränsa min studie till en enskild diet, den så 

kallade GI-dieten. Som argumenterat för i tidigare avsnitt är syftet med att avgränsa mig till 

en förespråkare är för att göra en mer djupgående analys på argumenten, samt skapa en 

bredare bild av vilken typ av argument som kan ses som mest dominerande på denna typ av 

bokgenre. Jag kommer även att avgränsa mig till enbart en, svensk, förespråkare av dieten. 

Den dietists argumentation som analysen ska studera är Paulún, som i mer än 20 år varit en 

uppmärksammad profil inom området kost och hälsa. Som diskuteras i materialavsnittet 

nedan fokuserar uppsatsens argumentation i marknadsföringstexter för två Paulúns böcker om 

GI-dieten. Paulún utgav sin första bok inom hälsa 1995.
5
 Trots att det finns ett flertal andra 

aktörer inom samma område, men med olika fokus, så är ändå valet att avgränsa mig till en 

förespråkare det självklara valet i denna analys.  

3. Tidigare forskning 

Sett till tidigare forskning som studerat argumentation i livsstilsfrågor har jag inte funnit 

någonting som har en direkt koppling till studieobjektet och perspektivet i denna uppsats har. 

Däremot har jag funnit en mängd olika studier kring närliggande ämnen som berör delar av 

det jag kommer analysera i följande uppsats. Ett förtydligande av hur jag tänkt om tidigare 

forskning är således att jag har delat upp den tidigare forskningen i dess olika 

ämneskategorier såsom retorik, argumentation och kost. Främsta orsaken är för att försöka 

urskilja den forskning av dessa ämnen som kan vara tillämpbara i min analys. Att ha i åtanke 

är att den forskning som presenterats här inte behandlar samma ämne som jag studerar i min 

uppsats. Det innebär att jag endast kommer använda delar från den tidigare forskningen som 

jag anser är relevant för min analys och inte tillämpa hela forskningsresultatet i min analys. 

Eftersom tidigare forskning inte undersökt något liknande material utifrån samma perspektiv 

                                                             
5
 Paulun.se - Näringsfysiologen Paulún, < http://www.paulun.se/om-paulun/naringsfysiologen-paulun/>, hämtad 

2016-03-31. 

http://www.paulun.se/om-paulun/naringsfysiologen-paulun/
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som jag anlägger i denna uppsats kommer jag ha en god möjlighet att nå en ny och djupare 

förståelse för argumentation för kostval och ur ett retoriskt perspektiv. 

3.1. Kandidatuppsatser 

Nära besläktade med den denna uppsats är två kandidatuppsatser som berör dels varför man 

väljer en diet, dels hur hälsokommunikationen ser ut i kostrelaterade kommentarflöden. 

Ämnet dietval och argumentation behandlas i Jenny Carlsson och Erika Lundbergs 

kandidatuppsats i Kostvetenskap som har rubriken ”Varför väljer vuxna i Sverige att följa 

olika former av dieter? – En studie om orsak till samt val av diet” (Umeå universitet, 2014). 

De analyserar närmare, som titeln avslöjar, varför vuxna väljer att följa olika former av dieter. 

Författarna analyserade olika typer av dieter, vilken som var mest populär och varför olika 

personer valt att följa dieten. De kom fram till att de dieter som låg topp tre var LCHF, 

vegetarisk och GI. Anledningen till att följa en diet var främst för att må bra, följt av utseende 

och etiska skäl. Just denna analys kommer jag inte tillämpa i min analys med anledning till att 

den inte analyserar argumentationen från en förespråkare av en diet, utan fokuserar på 

individen som väljer dieten. Däremot är det en intressant analys att ha i åtanke då det skapar 

en viss förförståelse av hur olika anledningar spelar roll i valet om vilken diet man väljer.  

Till den tidigare forskningen om kommunikation, hälsa och dieter hör kandidatuppsatsen 

”Hälsokommunikation i kostrelaterade artiklars kommentarsflöden på Aftonbladet” (Uppsala 

universitet, 2014). Författarna Sara Ekström och Matilda Eriksson har i deras kandidatuppsats 

inom kostvetenskap analyserat den argumentation som sker i kommunikationsfältet till kost- 

och hälsorelaterade artiklar publicerade på Aftonbladet.se. De har studerat artiklarna närmare 

med hjälp av en argumentationsanalys och tagit hjälp av retoriska begrepp så som ethos, 

pathos och logos. Författarna av uppsatsen kom fram till att den argumentation som äger rum 

i kommentarsfälten mestadels präglas av logosargument, följt av pathosargument och minst 

ethosargument.
6
 Resultatet av Ekström och Eriksson (2014) uppsats kommer jämföras med 

resultatet från min undersökning, för att se om det eventuellt finns någon skillnad i vilka 

entechnoi pisteis som framträder i argumentationen.  

3.2. Avhandlingar och rapporter 

Jag har funnit tidigare rapporter om sociala medier, argumentation och dieter men inga som 

behandlar föremålet för eller perspektiven i denna uppsats. En rapport jag funnit av intresse är 

                                                             
6
 Sara Ekström & Matilda Eriksson (2014), Hälsokommunikation i kostrelateradeartiklars kommentarsflöden på 

Aftonbladet.se – en analys av argumentation och retorik., Uppsala universitet, s. 38. 
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en artikel i Nutrition action Healthletter artikeln behandlar frågan om dieter och dess 

påverkan på kroppen.
7
 Artikeln är hämtad från en studie författad av Gibb, Mcrorie Jr, 

Russell, Hasselblad och D’Alessio.
8
  Forskningen visar att personer med diabetes typ 2 mår 

bättre om de avstår eller minskar intaget av kolhydrater, främst snabba kolhydrater.
9
 Denna 

rapport kommer inte att tillämpas i min analys då det inte har något mervärde för att få fram 

analysresultatet. Däremot är det intressant för förståelsen av Paulúns argumentation viktig att 

känna till att det finns viss forskning som stödjer Paulún tes om att snabba kolhydrater bör 

undvikas. 

I en artikel av Johnson-Taylor, Yaroch, Krebs-Smith, m. fl som behandlar kommunikation 

och kostvanor och hur kommunikationsforskningen kan berätta om marknadsföringen för 

kost. Artikeln tar upp varför det är så mycket funderingar och missförstånd med kostval. I 

artikeln framkommer att det är många olika faktorer som spelar in: dels hur 

kostrekommendationer skiljs åt mellan vetenskapliga studier och dels hur de lyfts fram i 

media. Dessutom framkommer att även att media sällan tar med mer än en studie i när de 

publicerar artiklar. Ytterligare orsaker att kostvalen kan skapa ohälsa är den förvirring som 

uppstår av den mängd och typ av mat som den enskilde ska äta, eftersom det är beroende på 

vem personen är. Orsaken till denna förvirring hos privatpersoner grundar sig i, skriver 

författarna, dietisternas oförmåga att kommunicera rätt typ av information om kostval, vilka 

blir ofta för komplexa och svåra för den enskilde att förstå.
10

 Rapportens resultat ska inte 

användas i denna studie, men det är intressant att känna till hur kommunikationen kan påverka 

synen på kost och dess effekt på människan.   

4. Teori 

Följande analys är baserad på neoaristotelisk retorik, vars inriktning är övertygandet 

(peitho)
11

. Analysen kommer genomföras med hjälp av att jag behandlar den klassiska 

                                                             
7
 ”Low-Carb Diets for Diabetes?” (2015), Nutrition Action Healthletter, vol 42/no. 9, s. 8. 

8
 Roger D Gibb, Johnson W McRorie Jr, Russell A Darrell, m. fl. (2015) “Psyllium Fiber Improves Glycemic 

Control Proportional to Loss of Glycemic Control: A Meta-Analysis of Data in Euglycemic Subjects, Patients at 

Risk of Type 2 Diabetes Mellitus, and Patients being Treated for Type 2 Diabetes Mellitus”, The American 

Journal of Clinical Nutrition, vol. 102/no. 6, s. 1604. 
9
 ”Low-Carb Diets for Diabetes?” (2015), Nutrition Action Healthletter, vol 42/no. 9, s. 8. 

10
 Wendy L. Johnson-Taylor, Amy L. Yaroch, Susan M. Krebs-Smith, m. fl. (2007) ”What can Communication 

Science Tell Us about Promoting Optimal Dietary Behavior?”, Journal of Nutrition Education and Behavior, 

vol. 39/no. 2, s. 1-4. 
11

 Janne Lindqvist Grinde (2012), ”Introduktion”, i Aristoteles, Retoriken, översättning Johanna Akujärvi, 

Ödåkra Retorikförlaget, s. 19 ff. 
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retoriken som Aristoteles beskriver den och förhåller mig till dess bevismedlen entechnoi 

pisteis.  

Lloyd F. Bitzers teori om den retoriska situationen
12

 används för en fördjupad förståelse av 

förutsättningarna för Paulúns användning av bevismedlen. I samband med detta tillämpas 

även begreppet doxa. Grunden till det är dels för att försöka tolka vilken förförståelse Paulún 

eventuellt kan ha haft i sina val om vad det är han valt att lyfta fram i sin argumentation samt 

varför Paulún troligen valt ett bevismedel framför ett annat. Eftersom doxa är ett begrepp som 

innefattar en persons levnadsmall är det extra intressant att ha med det i analysen.  

När den retoriska situationen och doxa blivit analyserade forsätter analysen i en uppdelning av 

att böckerna presenteras var för sig och där kommer även entechnoi pisteis att analyseras. Sist 

kommer Toulmin-modellen
13

 analyseras i samband med entechnoi pisteis, mer konkret som en 

underrubrik till logos. Detta kommer innebära att en djupgående analys och undersökning av 

studieobjektets argumentationsuppbyggnad ska tillämpas. För att sedan gå från att studera 

helheten av argumenten ner till delen för att uttyda vilket som är det mest dominanta 

bevismedlet.  

  

                                                             
12

 Lloyd F. Bitzer (1968), ”The rhetorical situation”, Philosophy & Rhetoric, 1:1. 
13

 Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg (2008), Praktisk argumentation: grundbok i retorisk argumentation, 

Åstorp: Retorikförlaget, s. 15. 
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4.1. Retorisk situation 

Lloyd F. Bitzers teori om the rhetorical situation publicerades i en artikel med samma namn 

år 1968.
14

 Enligt Bitzers teori kan en talare skaffa sig kunskap om en situation och sedan 

använda kunskapen till att forma utvecklingen av situationen.
15

 Detta kan jämföras med 

Richard E. Vatz som har en annan syn på den retoriska situationen än vad Bitzer har.
16

 Bitzers 

syn är att retoriken är ett svar på den retoriska situationen, att talaren försöker frambringa en 

respons på en redan existerande situation. Den främsta skillnaden mellan Vatz och Bitzer är 

att Vatz anser att det är talaren som frambringar en retorisk situation.
17

 Denna uppsats 

kommer att utgå från Bitzers definition av den retoriska situationen, vilken jag anser ligga 

bäst i linje med uppsatsens syfte och studieobjekt. 

Till den retoriska situationen hör tre analysbegrepp: exigence, audience och constraints. En 

svensk översättningen av dessa ord blir: ett påträngande problem, en retorisk publik samt 

tvingande omständigheter.
18

 Den retoriska situationen är en situation som kan förklaras och 

utvecklas med hjälp av retorik. En retorisk situation innefattar såväl personer, objekt och 

händelse, följaktligen sådana problem som kan lösas med hjälp av retorik.
19

 Till 

studieobjektet är det intressant att studera den retoriska situationen närmare eftersom det kan 

skapa en tydligare bild över varför Paulún valt vissa typer av argument framför andra men 

även för att försöka finna om det finns något underliggande bakom argumenten.  

Det påträngande problemet (exigence) innebär att det har uppstått ett problem eller möjlighet 

som uppstått och nu måste lösas. Att benämna det som ett problem kan vara stundtals 

missvisande då det inte alltid kan kategoriseras som ett problem. Det påträngande problemet 

måste, som ovan nämnt, kunna lösas med hjälp av retorik annars faller det inte under 

kategorin som en retorisk situation. Exempel på något som inte kan klassas som retorisk 

situation är naturkatastrofer: naturkatastrofer kan vara ett problem i sig, men inte ett retoriskt 

problem då detta inte är något som kan avhjälpas eller påverkas med retorik.
20

 Ett retoriskt 

problem kan istället vara att det behövs sättas upp trafikljus i en korsning för att det har skett 

flera olyckor på kort tid. Det är ett påträngande problem som kan lösas med hjälp av retoriska 

                                                             
14

 Bitzer (1968) 
15

 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, Ödåkra: 

Retorikförlaget, s. 30.  
16

 Richard E. Vatz (1973), “The Myth of the rhetorical situation”, Philosophy and Rhetoric, Vol. 6 Nr. 3, 

Pennsylvania State University Press. 
17

 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 30. 
18

 Peter Ström-Søeberg (2000), “Den retoriska situationen”, Retorikmagasinet nr. 5, s. 25 f.   
19

 Bitzer (1968), s. 5 f. 
20

 Ibid. s. 5 f. 



8 

 

medel. Eftersom Paulún valt att publicera böcker inom kostvetenskapen finns det utrymme till 

att tolka att han har tagit vara på en retorisk situation och det är just det som en del av 

analysen ska beröra.   

Nästkommande begrepp i den retoriska situationen är den retoriska publiken (audience) vilket 

innefattar de personer som har möjlighet till att agera och påverka det påträngande problemet. 

Ett exempel på retorisk publik kan vara ett samhällsproblem där det behövs sättas upp ett 

trafikljus i en korsning. Den retoriska publiken som är relevant för det problemet är logiskt de 

personer som färdas genom korsningen samt de som vill skapa en tryggare väg. Den retoriska 

publiken är mer relevant att tala inför, än personer som bor på annan ort och inte berörs direkt 

av trafikljusens existens eller inte. Som entreprenör är man beroende av den retoriska 

publiken för att kunna sälja sina produkter och tjänster. Till sist i den retoriska situationen har 

vi det begrepp som benämns som de tvingande omständigheter (constraints) den retoriska 

situationen för med sig. De tvingande omständigheterna är de omständigheter som situationen 

eventuellt kräver att talaren tar hänsyn till eller kan vara bra att ta hänsyn till för att 

situationen ska kunna avhjälpas eller utvecklas i ”rätt” riktning. Exempel på tvingande 

omständigheter kan vara religion, kön, jobb och värdering.
21

  

Analysen kommer studera entechnoi pisteis i syfte att göra ett försök att urskilja 

argumentationen i texterna för att se vilken del av entechnoi pisteis som mest dominerande 

samt avsluta med en diskussion kring varför Paulún valt att framhäva vissa argument framför 

andra. Doxa och retorisk situation kommer analyseras i samband med entechnoi pisteis där 

förhoppningen är att kunna finna vilka retoriska problem Paulún eventuellt kan ha haft vid 

utformningen av texterna.  

4.1.1. Doxa 

Doxa är ett begrepp som inom retoriken ofta används för att försöka förklara och förstå en 

grupps gemensamma världsbild, åsikter och tro.
22

 Doxa innefattar de kunskaper och sanningar 

som en grupp tror på, vilka premisser som personen agerar utifrån i sitt vardagliga liv.
23

 Doxa 

kan innefatta olika grupperingar som kultur, familj, vänner, arbete, samhälleliga grupper. 

Samtliga av dessa grupperingar har olika premisser de verkar utifrån, exempelvis olika typer 

av kulturella premisser, familjepremisser eller samhälliga premisser. Som avsändare är det 

klokt att försöka förhålla sig till den tänkta mottagares premisser, den doxa de förväntas ha. 

                                                             
21

 Bitzer (1968), s. 6 ff.  
22

 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 32 f. 
23

 Mats Rosengren (2008), Doxologi: en essä om kunskap. 2. utg. Åstorp: Retorikförlaget, s. 67. 
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Genom att göra det blir det lättare för avsändaren att nå fram med sitt budskap.
24

 Paulún är 

mycket beroende av att ta hänsyn till den doxa som hans målgrupp kan tänkas ha eftersom 

han troligen har flera avsikter med sina böcker.  

Doxa är sällan något uttalat, utan det är något som är underförstått inom de flesta 

sammanhang som personen befinner sig inom. Som entreprenör blir det då extra viktigt att ha 

doxan i åtanke vid utformning av produkt och tjänst. Doxan blir som tydligast när du eller 

någon annan bryter mot den eller du själv måste försvara din egen åsikt mot någon annans 

motsatta åsikt.
25

 Varje person tillhör oftast flera olika doxor som är beroende på den rådande 

situationen och är hela tiden under förändring.
26

 Du kan exempelvis tillhöra en doxa som 

förälder, arbetskollega, gymmedlem och kompis. Detta innebär att trots att du är samma 

person så agerar du olika ifrån beroende på den situation som du befinner dig i och vilken roll 

du har där, vad som är lämpligt och inte lämpligt.  

4.2. Entechnoi pisteis 

Aristoteles syn på retorikens uppgift förklarar han följande ”Det är också uppenbart att dess 

uppgift inte är att övertyga eller övertala, utan att se det övertygande eller övertalande i varje 

enskildhet”.
27

 Vidare förklarar han också att retorikens uppgift är att skapa en större förståelse 

för de tre bevismedel som han senare tar upp.
28

 Aristoteles talar om de tre bevismedel som en 

talare besitter och kan försöka förfoga över i en talsituation. Dessa bevismedel Aristoteles 

talar om är ethos, pathos och logos och är alltså det en talare bör förhålla sig till och arbeta 

med för att verka övertygande gentemot den publik talaren har som avsikt att påverka på 

något vis. Entechnoi pisteis och peitho hör ihop med varandra på så vis att peitho handlar om 

själva övertygandet eller övertalandet medan pisteis är medlen för att nå detta övertygande 

eller övertalande.
29

  

4.2.1. Ethos 

Till entechnoi pisteis hör för det första ethos, vilket kort kan beskrivas som talarens karaktär. 

En talare kan vara den person som har order och är den som talare eller skriver något i det 

syfte att få sin röst hörd i sammanhanget. Avsikten vid varje kommunikationstillfälle är att få 

mottagaren att bli övertygad eller övertalad om att det som talaren säger är trovärdigt, för att 

                                                             
24

 Brigitte Mral & Henrik Olinder (2011), Bildens retorik i journalistiken, Stockholm: Norstedts, s. 17 f.  
25 

Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 33.   
26

 Rosengren (2008), s. 7 f. 
27

 Aristoteles, Retoriken, 1.1.14. 
28

 Ibid. 1.1.14. 
29

 Akujärvi (2012), s. 19.   
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på så sätt få mottagaren att gå med på talarens resonemang. Talaren bör eftersträva att anpassa 

sitt framförande så att mottagaren anser att talaren är och förblir trovärdig. Detta är något som 

Aristoteles menar är önskvärt att uppnå som talare för att snabbare få kontakt med mottagarna 

och att ett starkt ethos sällan ifrågasätts eller betvivlas.
30

 Aristoteles menar även att ethos 

skapas när vi kommunicerar, att vi hela tiden gör ett urval av vad vi väljer att säga, när vi 

säger det och till vilka vi säger det, vilket innebär att de vi säger och gör är ett aktivt val av 

hur vi väljer att styra intrycket hos mottagaren.
31

 Jag kommer däremot fortsättningsvis utgå 

från Kjeldsen modernare teorier om ethos i de flesta fall där inget annat nämns.  

Ethos kan förstås utifrån tre underordnade begrepp: arete, fronesis och eunoia, vilka kan 

beskrivas som dygd, handlingsklokhet och välvilja.
32

 Vilket innebär att ethos skapas och 

framträds genom arete, fronesis, eunoia, som närmare kan beskrivas som moralisk, 

handlingsklok och välvillig. Som talare är det önskvärt att eftersträva dessa komponenter för 

att i bästa mån lyckas visa på trovärdighet som talare. Känner publiken dessa delar hos 

talaren, blir således också talaren mer övertygande för publiken.
33

 Påverkan av att mottagaren 

känner att talaren är trovärdig är en viktig och avgörande del i övertygelseprocessen. Det är 

via förtroendet en känner för talaren som gör att vi inte ifrågasätter talarens avsikter med 

kommunikationen.
34

 En person som utger sig för att agera med goda avsikter tenderar att få 

större förtroende och trovärdighet. Arete, fronesis och eunoia kan hjälpa till att förstärka den 

uppfattning talaren har som avsikt att förmedla.  

Eftersom arete är en del av det ethos en talare har och innebär de moraliska aspekterna av 

talarens agerande är det av stor vikt att försöka efterleva det som en publik tros tycka är 

viktiga moraliska aspekter för att därigenom skapa ett förtroende hos publiken.
35

 Samma sak 

gäller för fronesis som behandlar handlingsklokheten, förnuftet, en talare har. Fronesis tar sig 

i uttryck i hur en talare visar sin kompetens och kunskap i ett visst sammanhang för att stärka 

sitt ethos och trovärdighet.
36

 Det tredje och sista underliggande nivån av ethos är eunoia som 

tar sig uttryck i att talaren visar välvilja gentemot publiken. Välvilja kan till exempel skapas 

                                                             
30

 Aristoteles, 1.2.4. 
31 Jens Elmelund Kjeldsen (2008), Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, Lund: Studentlitteratur, s. 

125. 
32

 Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, 1. Uppl., Lund: Studentlitteratur, s. 91 ff. 
33 

James Jasinski (2001), Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies, Sage 

Publications, Thousand Oaks, Calif., s. 229. 
34

 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 126.  
35

 Lindqvist Grinde (2008), s. 91 f.  
36

 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 123 ff. 
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genom att talaren försöker skapa samhörighet med publiken genom att lyfta fram 

gemensamma nämnare.
37

 

Ethos är hela tiden i föränderlig rörelse. I varje situation har talaren ett inledande ethos följt av 

ett härlett ethos som sedan leder till ett slutligt ethos.
38

 Inledande ethos innebär det ethos 

talaren har hos publiken innan talaren börjar tala: vilka uppfattningar och antaganden de har 

om dig som talare.
 
Det härledda ethos blir då således det ethos som skapas under tiden talaren 

talar, de tankar och tolkningar publiken gör i anslutning till då kommunikationen äger rum.
39

 

Sist är det slutliga ethos, vilket innebär det ethos talaren har skapat hos publiken och som blir 

kvar efter du slutat kommunicera.
40

 Vikten av att känna till denna del gör att man som talare 

skapar sig möjligheten att försöka påverka och övertyga sin publik genom att aktivt använda 

sig av inledande, härlett och slutligt ethos. 

4.2.2. Pathos 

Det andra bevismedlet som Aristoteles talar om är pathos, den känslomässiga påverkan som 

talaren önskar skapa hos publiken.
41

 Syftet med pathos är att vilja få publiken känslomässigt 

bundna och påverkade av ens tal samt villiga att agera efter avslutad kommunikation.
42

 

Aristoteles menar att det är genom känslorna vi agerar och det är genom dem vi kan påverkas 

och fatta nya beslut.
43

 Det innebär att den känslomässiga påverkan har en stor betydelse för att 

lyckas övertyga sin publik.  

Ethos och pathos har liknande egenskaper och är tätt sammanlänkade med varandra, eftersom 

känslor är en del av det som påverkar hur publiken känner för en talare. Skillnaden är att ethos 

handlar mer om personen i sig medan pathos blir en förlängning av personen i form av de 

känslor personen visar i den situationen. Pathos är en mer rörlig och temporär egenskap och 

ethos är inte lika temporär i samma bemärkelse som känslorna. Ethos är trots det inte ett 

statiskt tillstånd, men skiftar inte i samma bemärkelse som känslorna kan göra. Som talare är 

det av stor vikt att känna av sin publik och situation för att kunna påverka dem till det 

känslomässiga stadiet som man önskar. Aristoteles presenterar i samband med pathos en 

känslokatalog som innefattar en samling av de känslor som en talare kan arbeta med i 

påverkandet av sin publik. Aristoteles nämner upp sexton känslor, där han parar ihop dem två 

                                                             
37

 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 37. 
38

 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 133. 
39

 Ibid. s. 133 ff.  
40

 Ibid. s. 140. 
41

 Jasinski (2001), s. 421.  
42

 Elmelund Kjeldsen (2008), s. 303.  
43

 Aristoteles, 2.1.8-9. 
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och två med deras motsatser, exempelvis hat och kärlek, hopp och fruktan.
44

 Känner talaren 

till hur pathos kan medverka till att skapa en kontakt med publiken är möjligheterna till 

övertygelse större.  

4.2.3. Logos 

Det sista bevismedlet Aristoteles tar upp är logos. Logos roll i övertygelseprocessen mellan 

talare och publik innefattar de rationella och logiska argument som talaren presenterar för sin 

publik. Argument som är uppbyggda av logos präglas av att visa att avsändaren är kunnig och 

påläst inom det avhandlade området.
45

 Logosargument är ofta baserade på fakta och saklighet. 

De talar till mottagarnas förnuft och kan skapa trovärdighet, ethos.
46

 Logos hjälper 

mottagaren att ta till sig fakta när det presenteras ”svart på vitt”. Logosargument bör ge 

intryck av ärlighet och att det är ren fakta som presenteras för att argumenten ska godtas.
47

 En 

förlängning av logosargument och hur de kan tolkas sker genom Toulmin-modellen, ett 

modernt tillvägagångssätt för att tyda logos.
 

4.2.4. Toulmins argumentationsmodell 

I uppsatsen kommer jag att använda Toulmin argumentationsmodell för att analysera logos. 

Logos innefattar logiska, rationella argument och Toulmins argumentationsmodell undersöker 

just den typen av argument.  

1958 presenterar Stephen Toulmin i sin bok The uses of Argument en ny typ av 

argumentationsmodell. Toulmins argumentationsmodell, som jag följande i analysen kommer 

att benämna som Toulmin-modellen, är en argumentationsmodell vars syfte och konstruktion 

är till för att användas till att analysera allomfattande typer av argument oavsett sammanhang. 

Kopplingen Toulmin-modellen har till retoriken är hur modellen behandlar slutledningar i 

argument, inom retoriken även kallat för enthymem. Begreppet enthymem har Toulmin 

hämtat från Aristoteles. Argument som innehåller ett enthymem är ett argument med en 

outtalad premiss. Det innebär att genom den outtalade premissen kan en slutsats dras som är 

sannolikt sann utifrån fakta som presenterats. Ett enthymem är således uppbyggt på 

uppfattningar, tolkningar och ståndpunkter som är sannolikt sanna eller allmänt accepterade 

sanningar.
48

 Det är alltså ett sätt att förstå argument och dess uppbyggnad.  

                                                             
44

 Lindqvist Grinde (2008), s. 81 ff. 
45

 Aristoteles, 1.2.3. 
46

 Mats Ekström (red.) (2008), Mediernas språk, 1:a uppl., Liber: Malmö, s. 69. 
47 Anders Carlsson & Thomas Koppfeldt (2008), Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilmedia, 

Liber: Malmö, s. 78. 
48

 Jørgensen & Onsberg (2008), s. 15. 
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Toulmins argumentationsmodell används för att beskriva uppbyggnaden av ett argument och 

består av sex element. Grundmodellen innehåller alltid tre element, även kallat de fasta 

elementen: påstående (P), grund (G) och garant (Ga).
49

 Utöver grundmodellen finns en 

utvidgad modell som utöver de tre elementen i grundmodellen innehåller ytterligare tre 

argument: styrkemarkör (S), villkor (v) och understöd (U).
50

  

En argumentation är oftast uppbyggd på ett påstående (P) som avsändaren vill att mottagaren 

ska gå med på. Påståendet (P) blir då således huvudelementet i argumentet och det är alltså 

det som ska försvaras och godtas av mottagaren. Jørgensen och Onsberg definition av 

påstående (P) är: ”Påstående finner man genom att fråga: Vad vill sändaren uppnå 

mottagarens anslutning till?”.
51

  

Efter att påståendet (P) har presenterats för mottagaren följs det upp med en grund (G) för att 

stärka påståendet (P). Jørgensen och Onsberg definierar grund (G) följande: ”Grund finner 

man genom att fråga: Vad bygger sändaren P på?”.
52

  

Garanten (Ga) kan ses som en brobyggare mellan (P) och (G) och är ofta implicit mellan 

sändare och mottagare. Garant binder samman (P) med (G) och stöttar upp med en 

underliggande åsikt. Jørgensen & Onsberg menar att: ”Garant finner man genom att fråga: 

Hur kommer man från G till P?”. 
53

 Garanten (Ga) stärker alltså ytterligare det påstående (P) 

som bygger på grunden (G). Nedan presenteras en bild för att få en tydligare förklaring av hur 

argumentationen är uppbyggd i grundmodellen. Modellen är tagen från Jørgensen & Onsberg 

där de förklarar modellens principer.54 

 

 

                                                             
49

 Jørgensen & Onsberg (2008), s. 15. 
50

 Ibid. s. 28.  
51

 Ibid. s. 18.  
52

 Ibid.  
53

 Ibid.   
54

 Ibid. s. 16. 
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Ett exempel på ett argument enligt grundmodellen kan se ut som följer: X säger att ’simning 

är skonsammare än löpning’. Detta blir då påståendet (P) i argumentet. Y svarar X med att 

säga ’hur vet du det?’. På detta svarar X genom att säga att ’min PT
55

 har sagt det till mig’. 

Detta blir då grunden (G) i argumentet och garanten (Ga) blir då följande: en PT vet vad som 

gäller inom träning, så därför är påståendet riktigt. Garanten i det här fallet är implicit, 

outtalad.  

Slutligen presenteras den utvidgade modellen av Toulmin-modellen, där de tre sista 

elementen även finns med: styrkemarkör (S), villkor (V) och understöd (U). Styrkemarkörens 

(S) syfte i argumentationsmodellen är att stärka och stötta påståendet (P), men även 

hållbarheten i garanten (Ga), och är oftast outtalad och inbyggd i påståendet från början. 

Jørgensen & Onsbergs definition av styrkemarkör (S): ”Styrkemarkör finner man genom att 

fråga: Hur säker är sändaren på P?”.
56

 Detta kan förklaras som att styrkemarkörens syfte blir 

att stärka avsändarens trovärdighet.  

Villkor (V) förbinds till styrkemarkören (S) och används för att förbehålla sig mot tänkbara 

osäkerheter som kan ske mellan påstående (P) och garant (Ga). Villkor (V) används således 

för att beskriva eventuella undantag från garanten (Ga) och finna i vilka situationer påstående 

(P) inte gäller.
57

 

Det sista elementet i Toulmin-modellen är understöd (U). Understödets (U) uppgift blir att 

förstärka och försvara garanten (Ga) om tvivel uppstår. Understöd (U) används sålunda för att 

stärka garanten (Ga).
58

 

Nedan presenteras en modell hämtad från Jørgensen & Onsberg och modellen visar hur den 

utvidgade modellen ser ut grafiskt.
59

 

                                                             
55

 En PT är en förkortning på Personlig Tränare och jobbar oftast på gym med att erbjuda tjänster inom 

personligt anpassad träning till klienter. 
56

 Jørgensen & Onsberg (2008), s. 29. 
57

 Ibid. s. 30. 
58

 Ibid. 
59

 Ibid. s. 28. 
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Om samma exempel som ovan tas och placeras in det i den utvidgade modellen kan det se ut 

som följande, se nedan.  

 

5. Metod och material 

Följande analys genomförs genom en kvalitativ analys och resultaten kommer att tolkas med 

hjälp av den neoaristotelistiska teorin som presenterats i teoriavsnittet. Analysarbetet pendlar 

mellan att analysera studieobjektet som helhet och att analysera och tolka delar av Paulúns 

argumentation för GI-dieten. 

Efter en inledande analys av den retoriska situationen analyseras och tolkas de argument som 

lyfts fram på bokomslagen och den elektroniska bokbeskrivningen. Vilket sedan sammanställs 

till en helhetsbedömning av argumenten. Denna bedömning används sedan för att avgöra 

vilket av bevismedlen som är mest dominerande i de undersökta texterna. Metodologiskt är 
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denna retoriska analys i grunden kvalitativ och tolkande och utgår därför från hermeneutiska 

principer. 

5.1. Kvalitativ analys 

Kvalitativa analyser utgår från att analysera och studera till exempel specifika texter eller 

bilder. Syftet med en kvalitativ analys är dels för att finna om det finns några likheter eller 

skillnader mellan två objekt och dels att analysera detaljerna mer närgående.60 
Syftet med att 

använda en kvalitativ analys som metod på studieobjektet är för att studien syftar på att 

analysera objekten ingående, göra tolkningar med hjälp av hermeneutiken och den 

hermeneutiska cirkeln.
61

 

5.2. Hermeneutisk analys 

Hermeneutik är kortfattat ”att vi ser något som något”.
62

 Det innebär det att vi tolkar det vi ser 

genom att jämföra det med våra tidigare erfarenheter och försöker placera in det i ett 

sammanhang. En tolkning sker och filtreras enbart genom uttolkaren själv och det är inte 

möjligt att frångå sig själv och sina tidigare erfarenheter.
63

  Däremot är det möjligt att i sina 

tolkningar bli påverkad av yttre auktoriteter och påverkansmedel. När vi tolkar ger vi också 

det vi tolkar en betydelse: vi ger ett objekt en betydelse genom att sätta ihop våra tidigare 

tolkningar och sammanfatta dem till en ny förståelse.
64

 En tolkningssituation präglas av viljan 

att tilldela det vi ser en tolkning och betydelse i sin helhet att kunna placera in delen i en 

helhet.
65

 

Hermeneutiken kommer fortlöpande att tillämpas i undersökningen genom att analysen utgår 

från tolkningar, resonemang och beskrivningar. Detta eftersom materialet kommer att 

analyseras utifrån den teori som presenterats i teoriavsnittet och sedan tolkas utifrån 

frågeställningen. Innehållet i de texter som studieobjektet innehåller kommer att studeras i en 

retorisk analys där jag tillämpar de retoriska begreppen i tolkningen.  

5.2.1. Retorisk analys 

En retorisk analys är i grunden hermeneutisk och innebär att analysen kritiskt kommer att 

ifrågasätta studieobjektet och det kommer ske genom tillämpning av retoriska begrepp. Den 

                                                             
60

 Torsten Thurén (2007), Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Stockholm: Liber, s. 112. 
61

 Per-Johan Ödman (2007), Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag, s. 98 f. 
62

 Ödman (2007), s. 57 ff.   
63

 Ibid. s. 13 f.  
64

 Ibid. s. 71. 
65

 Ibid. s. 97 ff. 
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retoriska situationen avsikt i analysen är för studera en eventuell uppkomst till val av 

argument och även hur studieobjektet står sig i relation till sitt avsedda syfte.
66

  Analysen är 

alltså i grunden en hermeneutisk studie, som består av tolkningar av delen och helheten. 

Därigenom nås en närmare förståelse av Paulúns tillvägagångssätt i sin retoriska 

argumentation om varför GI är en bra diet och livsstil att följa.  

Den retoriska analysen tillämpas på studieobjekt genom att använda samtliga teoribegrepp 

som presenterats i teoriavsnittet. I analys och resultatredovisningen klargörs först den 

retoriska situationen genom en grundlig tolknig. Som en underrubrik till den retoriska 

situationen kommer doxa placeras in under begreppet constraints, för att på så sätt skapa en 

djupare och tydligare förståelse och tolkning av doxans betydelse i helheten och delen. 

Genom att tillämpa retorisk analys på ett studieobjekt går det att analysera vad det är som 

verkar övertygande i en exempelvis en text, bild eller tal med hjälp av retoriska teoribegrepp. 

Däremot är det inte alltid explicit vad det är avsändaren vill övertyga med sitt medie, utan det 

är stundtals implicit i mediet så att egna tolkningar ska äga rum.
67

 En retorisk analys syftar 

vidare till att ifrågasätta ett studieobjekts budskap, dess innebörd samt hur det fungerar i sitt 

sammanhang och varför.
68

 Med hjälp av den retoriska analysen är min förhoppning att med 

hjälp av Toulmin-modellen kunna identifiera vad som verkar övertygande, samt vad Paulún 

explicit och implicit lyfter fram i sin argumentation.  

Efter den inledande analysen av den retoriska situationen och doxa redogörs Paulúns 

användning av entechnoi pisteis i var och en av de studerade texterna. Detta för att skapa en 

tydligare bild av hur analysen fortskrider och det ska bli lättare att följa med i tolkningarna. 

Materialet kommer att analyseras igenom inventio, som är en del ur rhetorices partes. Inventio 

är en del i retoriken vars syfte är att finna argumenten som en text kan tänkas komma att 

innehålla samt utforska vilka delar och ämnen som ska finnas med i den argumenterande 

texten.
69

 Efter att de mest framträdande pisteis identifierats jämförs de olika texterna mot 

varandra. Toulmin-modellen används i samband med logosbegreppet i den retoriska analysen, 

för att mer detaljerat förklara hur logos kommer till uttryck och hur argumenten är 

uppbyggda.  
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5.3. Metodproblem 

Eventuella metodproblem som kan uppstå med det material och den metod som ligger till 

grund för analysen har framför allt att göra med den tolkningsfrihet en hermeneutisk analys 

för med sig då. Det är därför viktigt att vara medveten om att de tolkningar som sker 

fortlöpande i analysen är enbart grundade på mina egna tolkningar och tidigare erfarenheter 

om detta ämne och närliggande associationer. Eftersom en hermeneutisk metod innebär att de 

tolkningar som görs placeras i ett större sammanhang, delen i helheten, blir tolkningen en del 

av min helhetssyn. Både författare och läsaren bör ha det i åtanke och förhålla sig kritiskt 

granskande till analysen och resultatet. Utöver denna åtanke är min avsikt att jag kommer 

bibehålla ett kritiskt perspektiv på materialet genomgående i analysen och i möjligaste mån 

försöka frångå min förförståelse och ha en objektiv tolkning. Samtidigt är givetvis materialet 

tolkat och bearbetat av mig, vilket faller sig naturligt eftersom det är omöjligt att helt frångå 

sitt eget medvetande.  

5.4. Urval och material 

Analysen är avgränsad till att analysera två böcker av entreprenören Fredrik Paulún: Paulúns 

GI-månad (2007) och Sanningen om GI (2008), som handlar om dieten GI. Det material jag 

har för avsikt att undersöka i följande analys är reklamtexter från Paulúns egna hemsida samt 

texten på baksidan till två böcker skrivna av Fredrik Paulún: Paulúns GI-månad (2007) och 

Sanningen om GI (2008).
70

 Valet att enbart fokusera på bokomslagen och reklamtexterna och 

inte hela böckerna är för att texten på bokomslagen eller reklamtexterna är det man möts av 

först och skapar sig en uppfattning av boken. Uppgiften texten har är uppdelad i flera olika 

uppgifter. Utöver att låta konsumenten skapa sig en uppfattning om boken är troligen textens 

uppgift att övertyga konsumenten till att köpa boken.  

Jag är medveten om att det kan medföra en viss tolkningsbegränsning när fokuset enbart 

ligger på bokomslagen och reklamtexterna och inte hela boken. Men jag anser trots det att 

analysen kommer ha tillräckigt med material för att besvara frågeställningen och syftet. 

Följande i analysen kommer benämningen böcker att användas i det avseendet att det är 

baksidan och reklamtexten om boken som jag hänvisar till. De två studerade böckerna 

återfinns även på hemsidan www.paulun.se, där har han en flik som heter böcker där han har 

samlat samtliga av hans publicerade böcker, varav de två böcker jag valt ut finns med.
71

 

Paulúns GI-månad är en receptbok innehållande kostprogram; Paulún och hans fru Karoliina 
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Paulún är författare för boken, hustrun står dock endast med som medförfattare för boken. 

Den andra boken som studeras som material är Sanningen om GI författad av Fredrik Paulún 

själv. Valet att avgränsa sig till dessa två böcker beror främst på att det dels är en renodlad 

receptbok och dels en mer faktabaserad bok om GI med en viss del recept i slutet. Utöver det 

är en anledningen att skapa en fördjupad och tydligare bild av en talespersons 

argumentationsteknik vilket annars kan vara problematiskt att skapa om fler talespersoner 

skulle analyserats.  

 

Det empiriska materialet kommer således vara böcker författade av Fredrik Paulún själv, även 

om vissa delar är skrivna av en medförfattare, han fru Karoliina. Avgränsningen till detta 

material är gjort utifrån antagandet att böckerna och hemsidan är publicerade av samma 

person, Fredrik Paulún, och texterna bör alltså således även vara granskade av honom. Valet 

att studera dessa två böcker är för att de är publicerade med endast ett års mellanrum vilket 

gör det extra intressant att studera om argumentationen ur den retoriska situationen och 

entechnoi pisteis. Detta för att tydligare se om det finns någon skillnad mellan valet av 

bevismedel.  

6. Bakgrund 

En entreprenör har som avsikt att sälja in sitt koncept med syfte att få sina produkter och 

tjänster sålda. Entreprenörer och företag har därför intresse av att marknadsföra sina produkter 

och tjänster till en tilltänkt målgrupp som kan tänkas vara intresserade av det som erbjuds. 

Genom att anpassa marknadsföringen gentemot sin kundkrets så känslan av behov att köpa 

produkten skapas, ökar även sannolikheten att produkten eller tjänsten blir såld och inkomst 

kommer in.
72

 Paulúns syfte med att sprida kunskap om GI är troligen som med alla 

entreprenörer att få fler personer att anamma en kosthållning baserad på GI, samt att 

konsumera hans produkter.  

Olika typer av dieter och kostråd publiceras och marknadsförs i olika medier och av olika 

förespråkare som hävdar att deras diet är den rätta. Att ha kännedom om att det finns en 

mängd olika kommersiella aktörer och dieter på marknaden som vill marknadsföra sin diet är 

av stor vikt. Dels för att bibehålla och öka förståelsen för vilken typ av argument som når ut 

bäst till konsumenterna.  
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Inom de dieter som cirkulerar mest i media, förutom GI, är LCHF en stark aktör på 

marknaden. En stark förespråkare av LCHF är Anders Eenfeldt och driver hemsidan 

www.kostdoktorn.se samt författat boken Matrevolutionen. Kostdoktorn har vid ett flertal 

tillfällen uttalat sig kritiskt mot och om Paulún och hans metoder.
73

 

6.1. Fredrik Paulún 

Näringsfysiologen Fredrik Paulún föddes 1970 och han uppger att han redan från unga år fick 

sitt intresse för kost och hälsa. Han uppger även att han varit i kontakt med hälsosam mat, i 

form av kikärtor och olivolja, och hållit sig undan från socker redan som liten.
74

  

Som entreprenör har Paulún en lång historia och han har varit aktiv sedan 1994. Då startade 

han sitt första bolag, ett bolag vars avsikt var för att han skulle hålla i föreläsningar och börja 

skriva böcker. Fitnessförlaget startade han 1999 och den första boken han gav ut genom 

Fitnessförlaget var Allt om glykemiskt index. Fitnessförlaget såldes till ett bokförlag inom 

Bonnierkoncernen, Forum, 2004.
75

 

Paulún gav sig in i livsmedelsbranschen 2005 då han lanserade sin första produkt. Han 

lanserade ett bröd som kom att döpas till ”Det perfekta brödet” vilket enligt Paulún själv blev 

en succé. Succén över första brödet ledde till han lanserade en till brödsort ”Det moderna 

brödet” redan ett år efter. Sedan har Paulún lanserat många fler produkter på marknaden, 2007 

introducerade han två olika sorters müsli som enligt www.paulun.se menar blev väl mottaget 

av konsumenterna. Resultat av det är att ett flertal nya produkter under Paulúns namn 

lanserats.
76

 

2013 startade även Paulún en snabbmatskedja inspirerad av hans näringsfilosofi. Ett första 

flaggskeppet öppnades i Örebro och kedjan heter Paulúns deli.
77

 

6.2. Glykemiskt index (GI) 

I sammanhang där det talas om glykemiskt index, fortsättningsvis förkortat till GI i analysen, 

talas det oftast om hur högt eller lågt GI ett födoämne har. Samt även kvalitén i kolhydraterna 

som finns i födoämnet. Det betyder alltså hur snabbt eller långsamt kolhydraterna bryts ner 
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och höjer blodsockret.
78

 Kolhydraterna utgör ett av de viktigaste näringsämnena som 

människan behöver och det är även i kolhydraterna vi finner glukoset och stärkelsen. Viktigt 

att komma ihåg är dock att det finns flera olika sammansättningar av kolhydrater. Dessa olika 

typer av kolhydrater är olika anpassade till varje person och livsstil. För att vår kropp ska 

kunna ta till sig den näring kolhydraterna innehåller behöver kroppen bryta ner dem och på så 

vis få ut sockret och stärkelsen i födoämnet, med andra ord matsmältning.
 79

 Ett högt GI leder 

till att blodsockret höjs och sänks snabbt medans ett lågt GI höjer blodsockret långsamt och 

bibehåller en jämn blodsockernivå.
80

 GI-värde och näringsvärde i ett födoämne är inte samma 

sak och de säger ingenting om varandra.
81

  

7. Analys och resultatredovisning 

Syfte att tillämpa den retoriska situationen och entechnoi pisteis på studieobjekt är för att 

analysera och studera hur Paulún förhåller sig den klassiska retoriken och se vilken effekt det 

får på den argumentation han har byggt upp i böckerna.  

7.1. Retorisk situation 

Den retoriska situationen kan ses ur flera olika perspektiv i denna analys: dels ur Paulúns 

perspektiv där han är författare av kostböcker men den retoriska situationen kan även ses ur 

konsumentens perspektiv. Frågeställningen utgår ifrån att analysera och tolka Paulúns 

argumentation och finna vilken del av entechnoi pisteis som är mest dominerande i hans 

argumentation. Därför kommer den retoriska situationen enbart analyseras utifrån Paulúns 

agerande och tolkas utifrån hur det kan komma sig att han gör vissa val framför andra. Paulún 

har identifierat en uppkommen situation som kräver en lösning, vilket är precis vad en retorisk 

situation är.
82

 Paulún tar tillfället i akt och vet precis vad lösningen är, vilket är att producera 

böcker.  

7.1.1. Påträngande problem 

Utgångspunkten i analysen av den retoriska situationen blir att först tolka och fastställa vilket 

det påträngande problemet är i Paulúns situation. Just eftersom ett påträngande problem 

innebär att det finns ett problem eller hinder som måste lösas och det är med hjälp av 
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retorik.
83

 Det påträngande problemet som Paulún står inför går att tolka ur olika perspektiv, 

dels utifrån Paulún som entreprenör eller som person. Ett påträngande problem kan dels vara 

att Paulún har utbildat sig inom näringsfysiologi och vill på något vis omsätta sin kunskap i 

pengar. Det påträngande problemet skulle likväl kunna vara att han genuint vill hjälpa 

konsumenter med deras problem med viktminskning och hälsa. Med uppsatsens 

utrymmesbegränsningar i åtanke kommer jag att förhålla mig till och analysera endast en 

retorisk situation. Analysen ska studera den retoriska situation som Paulún agerat utifrån när 

han har skrivit böckerna om GI. Hade analysen däremot analyserat den retoriska situationen 

från det andra perspektivet där konsumenten är den som skapar situationen och inte tvärtom 

hade analysen blivit annorlunda. Situationen hade då istället blivit omvänd där konsumenten 

var är den som styr situationen och påverkar hur resultatet blir, men istället får konsumenten 

en annan roll och dennes roll hamnar under doxa.  

Som entreprenör behöver Paulún finna ett koncept som funkar, som säljer bra och har en 

efterfrågan hos konsumenten. Ett påträngande problem i Paulún fall kan vara att det finns en 

efterfrågan efter en produkt eller kunskap som för närvarande inte finns hos den tilltänkta 

publiken. Det påträngande problemet kan således antas vara att Paulún anser att det behövs 

kok- och näringsböcker som hjälper konsumenten att göra rätt kostval och att han tycker han 

är rätt person att producera fram det. Mer preciserat blir då det påträngande problemet att 

Paulún ser att det finns bristfällig kunskap om rätt kostval och att det bland konsumenterna 

finns efterfrågan att skaffa sig mer kunskap. Det är ett problem som Paulún kan lösa med 

hjälp av retorik vilket betyder att det är en retorisk situation som Paulún står inför. 

7.1.2. Retorisk publik 

Utöver att ha kännedom om vilket det påträngande problemet i situationen är, är det viktigt att 

ha kännedom om den retoriska publiken som situationen har. Det Paulún behöver ha 

kunskaper om vilken den retoriska publiken är eftersom publiken måste ha möjlighet att 

påverka det påträngande problemet.
84

 Den retoriska publiken som Paulún vänder sig till kan 

förmodas vara en publik som efterfrågar mer tydligare och lättare kunskap om kostval och 

vad som är bra för den enskilda människan. Eftersom den retoriska publiken påverkar och är 

en del i hur Paulún väljer att framställa sin argumentation om GI och hans böcker är det av 

stor vikt att han behöver ta hänsyn till den doxa som publiken kan förväntas ha. Den retoriska 

publiken kan likväl även vara de som ifrågasätter Paulúns metoder, ett exempel på en sådan 
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person är Andreas Eenfeldt som driver Kostdoktorn.se och anser att Paulún för konsumenten 

bakom ljuset.
85

 Att Eenfeldt uttalar sig om Paulún gör att han också blir en del av den 

retoriska publiken, eftersom han yttrar sin åsikt och har möjlighet att påverka. 

Därför är Paulún i behov av att ta hänsyn även till den retoriska publik som eventuellt 

kommer att motsätta sig hans teorier och åsikter. Utmärkande för en retorisk publik är att den 

måste ha möjlighet till att påverka och förmedla sina åsikter om det påträngande problemet, 

annars existerar inte det en retorisk situation.
86

 Eftersom det är en retorisk situation där det 

finns ett påträngande problem, vilket är att Paulún ser att det finns bristfällig kunskap inom 

rätt kostval och att det ännu inte finns böcker på bokmarknaden om det finns det även en 

retorisk publik. Den retoriska publiken är de som har möjlighet att tycka till om vad Paulún 

ska ha med i böckerna men även tycka till om böckerna generellt.  

Den retoriska publiken blir således de potentiella konsumenterna av böckerna. Detta eftersom 

Paulún har publicerat en mängd böcker inom området kost och hälsa har han genom åren 

skapat och utvecklat produkter som den retoriska publiken kan efterfråga. En retorisk publik 

som kan tycka till om innehållet i böckerna och som då kan påverka innehållet till kommande 

böcker. 

7.1.3. Tvingande omständigheter 

Vid varje retorisk situation finns det tvingande omständigheter att anpassa sig och ta hänsyn 

till enligt Bitzers teorier. Ström-Søebergs definition av Bizters tvingande omständigheter är 

att de är inom de tvingande omständigheterna som man ska agera passande gentemot den 

situation som man befinner sig i: hur man agerar, reagerar och för sig mot de som är delaktiga 

i situationen.
87

 Men även omständigheter som inkluderas i bland annat intressen, religion, 

motiv och fakta, samtliga delar som kan begränsa en talare.
88

  I Paulúns fall är det en rad olika 

tvingande omständigheter han måste ta hänsyn till i den retoriska situationen. Av stor vikt är 

att han måste ta hänsyn till konsumenternas doxa eftersom det är den som kan vara avgörande 

för huruvida hans tjänster kommer godtas på ett önskvärt vis eller inte. Ytterligare 

omständigheter Paulún blir tvingad till att ta hänsyn till är även hur materialet kommer att 

publiceras samt spridas. I Paulúns fall blir det att han använder sig av baksidan på böckerna 

och hans hemsida som statisk publicering.  
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Bortsett från vilken typ av publicering och doxa Paulún varit i behov av att ta hänsyn till finns 

det ett flertal andra omständigheter som han troligen har tagit i beaktande. Aspekten om 

huruvida bokprojektet kommer att vara lönsamt eller inte samt hur mycket finanser det finns 

att lägga på lansering av en till bok. Det går alltså att anta att Paulún har haft en rad olika 

omständigheter som han behövt ha i åtanke vid sina val av argumentation. Slutligen är även 

de förkunskaper som konsumenterna eventuellt har något som Paulún bör förhålla sig till för 

att inte förminska konsumenten.  

7.1.3.1. Doxa 

Till den retoriska situationen, till de tvingande omständigheterna hör doxa som får en 

avgörande roll i hur Paulún väljer att argumentera. Konsumenternas doxa har en stor del i de 

tvingande omständigheterna eftersom det är i doxa som man finner en grupps gemensamma 

uppfattningar om världen.
89

 Hur väl Paulún känner sin publik, hur väl han kan anpassa sig till 

dem med sin argumentation, blir avgörande för hur konsumenten kommer tillägna sig den 

kunskap han introducerar för dem. Argumentationer innehåller underliggande antaganden, 

underliggande förförståelse för mottagarens förståelsehorisont och tolkningsfilter, vilket är ett 

resultat av hur ethos, pathos och logos har använts i argumenten.
90

  

Paulún behöver i utformningen av sina texter ta hänsyn till tolkningsfiltret som mottagaren 

har. Bristfällig hänsyn till doxa kan leda till att Paulúns ethos inte blir trovärdig, att han inte 

inger ett förtroende hos mottagaren. Därför blir det av stor vikt att han tar hänsyn till den doxa 

konsumenterna han vänder sig till har. Han måste visa att han förstår dem, att han vet vad de 

känner, tycker och tänker.  

Paulún ger en rad implicita och explicita antydningar till att han känner till konsumenternas 

doxa när han argumenterar på bokomslagen och reklamtexterna. Paulún visar att han vänder 

sig till konsumenten och visar att han vill hjälpa dem med de problem de har med kosten. 

Trots att det är svårt att avgöra hur väl Paulún känner till den doxa som hans förutsatta 

konsumentgrupp har går det att dra vissa slutsatser till att han försöker anpassa sig till en doxa 

som han själv tror att de har. Därför blir konsumenternas doxa enbart efter mina tolkningar en 

förutsatt doxa eftersom jag inte vet hur väl Paulún känner till sina konsumenters doxa.  
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Paulún vänder sig till en publik som antas ha åsikter om hur kostval och hälsa är svårt och 

något som de vill veta mer om.
91

 Den doxa som publiken kan tolkas ha är att det är en grupp 

personer som vet att de gjort ”fel” kostval i livet och vill hjälp med att i fortsättningen göra 

rätt val.  

Paulún ger intentioner om att han känner konsumenten genom att lyfta frågor som ”Är du 

också GI-förvirrad?”
92

 Detta tyder på att den doxa konsumenterna har är att kost är viktigt, att 

det är svårt att välja en diet som passar just mig och att Paulún kan erbjuda dem en lösning på 

problemet. Trots det är det enbart en förutsatt doxa som Paulún använder sig av när han 

argumenterar till konsumenterna.  

När konsumenten läser på baksidan av boken eller på hemsidan om ”[a]tt glykemiskt index är 

ett utmärkt redskap för den som vill tappa några kilon, eller bara må bättre, har säkert inte gått 

dig förbi”
93

 så filtreras informationen hos konsumenten och kan bidra till att skapa en åsikt 

om huruvida personen känner igen sig i det som står och väljer att agera utefter det. Hur 

personen sedan agerar beror just på vilken doxa den har. Troligen är att den doxa som 

personer som läser denna typ av böcker tycker att göra rätt kostval är viktigt samtidigt som 

det är svårt att välja en diet och att troligen kan Paulún erbjuda en lösning i sin bok. 

7.2. Entechnoi pisteis 

När Paulún argumenterar i sina texter om vikten av att göra rätt kostval för att främja sin hälsa 

gör han det genom att lyfta fram olika typer av argument. De argument som Paulún berör i 

sina texter är bland annat hälsa, välmående och tid. I boken Paulúns GI-månad argumenterar 

han för att det som ligger till grund för att löften om en ny livsstil går i stöpet handlar om 

bristen på planering och att just denna bok har det att erbjuda läsaren. En planering åt alla 

tidpressade personer.
94

 Till boken Sanningen om GI står det en förklaring om att använda sig 

av GI i syfte att gå ner i vikt eller må bättre är ett bra verktyg för att uppnå dessa delar är 

förmodligen ingen som missat.
95

 Det argumenten ska jag studera närmare med hjälp av  

Toulmin-modellen senare i analysen.  

För att kunna argumentera för och övertyga en grupp personer om att börja tillämpa GI i sin 

syn på kost och hälsa behöver Paulún lyfta fram det som kan vara övertygande för just denna 

grupp. Paulún bör försöka finna vad en person söker efter när den vill gå ner i vikt, förbättra 
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sin hälsa eller finna en ny livsstil beroende på sin egen historia för att kunna utforma vilka 

argument det är han vill lyfta fram. För att vara trovärdig gentemot sin publik behöver han 

även visa sig kunnig, välvillig och beröra deras känslor. Paulún behöver också anpassa sig till 

den retoriska situation som har uppstått i och med att han publicerar och marknadsför böcker. 

7.3. Paulúns GI-månad 

Nedan analyseras boken Paulúns GI-månad i en retorisk analys och resultatet kommer att 

tolkas genom entechnoi pisteis.  

7.3.1. Ethos 

På www.paulun.se, under fliken ”Böcker” återfinns samtliga böcker Paulún har publicerat på 

sitt förlag Fitnessförlaget. Varje bok presenteras med en kort redogörelse för bokens innehåll 

och handling. Om boken Paulúns GI-månad lyfts det fram att Fredrik Paulún är Sverige mest 

lästa näringsexpert.
96

 Följden av att skriva så om Paulún medför att hans ethos direkt stärks 

och han och boken blir mer trovärdig hos läsaren. Det inledande ethos som Paulún skapar ger 

ett starkare och ytterligare mer trovärdigt härlett ethos hos konsumenten. Det härledda ethos 

kommer att vara avgörande för hur Paulúns slutliga ethos utformas, då konsumenten efter att 

ha läst klart texten har skapat sig en ny uppfattning om Paulún. Detta kommer i sin tur 

kommer påverka konsumentens eventuella åsikter om honom och vad personen väljer att lyfta 

fram vid konversationer med andra konsumenter. Det härledda ethoset påverkar även hur 

konsumenten kommer eller inte kommer ta till sig andra uttalanden från Paulún vid andra 

tillfällen.  

Det inledande ethos en person har kommer alltid att styra avsändarens förutsättningar att 

kommunicera, i den utsträckning att det är det som avsändaren säger är det som mottagaren 

kommer uppfatta som trovärdigt eller mindre trovärdigt.
97

 Eftersom Paulún har ett sådant 

gediget renommé som en av Sveriges mest lästa näringsexperter har det skapats ett inledande 

ethos som kan anses som starkt och trovärdigt. Ett starkt och trovärdigt ethos leder till att 

nästa steg kan tolkas som att Paulún inte behöver jobba lika hårt på sitt härledda ethos. Det till 

skillnad till en person som inte har lika gedigen erfarenhet sedan tidigare vid mötet av samma 

publik. Anledningen till att uppfattningen av en person skiftar beror på relationen talaren har 

med publiken sedan innan.
98

 Eftersom härlett ethos skapas under tiden en konversation pågår 
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är det viktigt att från början känna till publikens doxa eftersom det är genom doxa som 

tolkningar och uppfattningar sker.
99

  

Resultatet av att konsumenten läser på baksidan av boken att Paulún är en av Sveriges främsta 

näringsexperter bidrar det till att Paulún uppfattas som trovärdig. Det med anledning till att 

bokomslaget att döma redan är många som tycker att han är trovärdig person. Tolkningen är 

ett resultat av att andra personer anser att Paulún tidigare erfarenheter, framgång och erkända 

prestationer medfört något gott. Eftersom Paulún har verkat i många år inom kost, hälsa och 

motion har det bidragit till att han har fått erfarenheter. Vilket många länkar samman med 

fronesis, kunskap, eftersom trovärdighet bygger på att talarens uppfattas som kunnig om det 

hen talar om. Fronesis skapas av talaren vid uppvisandet av kunskap och förnuft i anslutning 

till ämnet men även anpassat till den rådande situationen.
100

 Viss problematik kan uppstå i 

uppvisandet av sin kunskap och förnuft i den mån att anpassas det inte väl till det 

sammanhang man befinner sig i kan resultatet bli kontraproduktivt.  

Paulún har däremot tagit vara på en retorisk situation som uppstått eftersom han insett att det 

finns en efterfrågan på hans kunskap. Paulún använder sitt ethos och sin kunskap och omsätter 

den i ord till en tilltänkt målgrupp och anpassar sig till deras doxa. Resultatet av det blir att 

hans ethos förblir starkt och trovärdigt tills den dag, eventuellt, motsatsen bevisats. Då Paulún 

har anpassat sig till konsumenternas doxa, visar det att han har analyserat situationen och de 

tvingande omständigheter han behövt ta hänsyn till.  

Tätt sammankopplat till ethos är arete, fronesis och eunoia, begrepp som är viktiga att beakta 

vid tolkningen av varför ett ethos kan uppfattas som det gör. När Paulún presenterar sina 

tidigare erfarenheter, blir det tydligt att han vill förstärka sin trovärdighet hos läsaren. Det är 

något han gör aktiv genom att skriva att han är en av Sveriges mest lästa näringsexperter.
101

  

Paulún ger intryck av att han vet vad han talar om, att han har erfarenheter och är påläst gör 

att det inger kunskapskunnande (fronesis). Har Paulún lyckats troligen inge förtroende hos 

läsaren vilket innebär att det i sin tur även skapar en tillit mellan Paulún och läsaren. Inges det 

ett företroende mellan sändare och mottagare skapas det även tillit mellan dem.
102

 Det vill 

säga att mottagaren anser att Paulún avsikter är moraliska (arete) i den utsträckningen att de 

inte tycker han manipulerar dem samt att de kan uppleva att han skrivit böcker för att hjälpa 
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dem. Paulún visar även välvilja i och med att han visar att han bryr sig om andra människors 

välmående (eunoia)
103

 och sist att han har kompetens inom området (fronesis) som han ger sig 

i uttryck till att kunna. Till följd av att Paulún uppvisar eunoia i framtoningen av sin 

kompetens blir tolkningen att han vill skapa en känsla av gemenskap till läsaren, att han är där 

för dem och vill hjälpa till för deras skull och att han agerar av välvilja.
104

  

Den fortsatta beskrivningen av bokens innehåll och handling utformas genom att han förklarar 

att boken innehåller ett kostprogram för 28 dagar, att det finns färdiga menyer med inköpslista 

och peppande ord och recept för varje dag.
105

 Det frambringar en känsla av att boken är 

skapad för att Paulún och hans fru Karoliina Paulún vill hjälpa läsaren i en riktning till att 

göra rätt kostval. Det kan även tolkas som att de har skapat boken i syfte att vara osjälviska i 

den mån att de vill använda sin kunskap och expertis för att hjälp andra. Resultatet av att de 

presenterar att de levererar ett komplett kostschema för att hjälpa alla blir också uppfattningen 

att det skapas en känsla av att de vill dela med sin av kunskap och att de är välvilligt inställda 

till dem som inte är lika kunniga inom området, vilket kan kopplas till fronesis och eunoia. 

7.3.2. Pathos 

I Paulúns GI-månad är första meningen ”Tycker du att det är svårt att äta bra?”
106

 präglad av 

mycket pathos och uppfattningen blir att Paulún använder sig av känslan skuld vid 

förklaringen till varför en person agerat på ett visst sätt.
107

 Genom att uppmärksamma att det 

handlar om brister i planeringen läggs skulden på individen själv något som stundtals kan vara 

ett effektivt tillvägagångssätt för att skapa en reaktion hos läsaren.
108

 Paulún erbjuder läsaren 

en lösning på problemet i den här situationen vilket är att Paulún erbjuder en bok som 

innehåller ett kostschema med en lösning på läsarens tidigare dåliga planering. Paulún 

argumenterar för att utan planering blir det problematiskt att hålla ett löfte om att ändra sina 

kostvanor och att Paulúns GI-månad är nyckeln till att lyckas.  

Dessutom är första meningen på baksidan av boken Paulúns GI-månad formulerad som en 

retorisk fråga ”Tycker du det är svårt att äta bra?”
109

, följt av ”Fredrik och Karoliina Paulún 

hjälper dig att planera kosten under en hel månad”.
110

 Följden av formulera sig så på ett 
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bokomslag kan tolkas som att syftet dels är att väcka en tanke hos läsaren, att det är svårt att 

äta bra men att det finns en snabb lösning på problemet. Sett till Aristoteles känslokatalog 

arbetar Paulún genomgående med känslor som hopp och fruktan. Det är genom 

känslopåverkan som en person kan ändra sin åsikt och omvärdera tidigare tolkningar.
111

 

Paulún skapar en viss fruktan för att det är svårt att äta bra men hoppet finns i och med att 

Paulún och hans fru hjälper konsumenten med ett kostprogram. Lösningen som Paulún 

erbjuder är ”Här finns allt du behöver för att skapa en hälsosam månad eller komma igång 

med viktminskningen”.
112

 Aristoteles talar om fruktan som: 

Allt det skrämmande är mer skrämmande om man inte kan rätta till det när man 

felat, utan det är antingen helt omöjligt eller beror på motståndarna och inte på 

en själv, samt det för vilket det inte finns någon hjälp eller ingen lätt hjälp. 

Enkelt uttryck, det är skrämmande som väcker medlidande när det händer eller 

kommer hända andra.
113

  

Resultatet av att Paulún uttrycker sig så skapar en fruktan om att någon skrämmande kommer 

hända och enligt Aristoteles är det genom skrämmande känslor som vi agerar. Paulún tar 

tillfället i akt att belysa att hjälp finns att få om konsumenten köper hans bok. 

Formuleringarna kan påverka vilka typ av känslomässiga påverkan som skapas hos läsaren, 

vilket är att endera känner läsaren igen sig eller inte. Oavsett vilken känslomässig påverkan 

Paulún lyckas skapa hos läsaren blir troligen effekten med att ställa den typen fråga att väcka 

någon form av känslor hos läsaren. Exempelvis att vilja veta mer och bli intresserad av att 

köpa boken.  

7.3.3. Logos 

Följden av att använda sig av logos i sin argumentation är för att det ger styrka, trovärdighet 

och rimlighet till de påståenden som presenteras och samtidigt visar att talaren är påläst och 

kunnig.
114

 Logosargument används i en text för att det som skrivs ska anses som övertygande, 

rimligt och trovärdigt för läsaren. För att ett argument ska ses som trovärdigt krävs det att 

talaren anpassar sina logiska slutsatser till den tänka publikens doxa. Annars är risken 

överhängande att publiken inte blir övertygade och resultat uteblir eller till och med resulterar 

i att publiken känner sig kränkta. Allt detta med anledning till att logos och doxa hör ihop 
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med varandra då det är genom det vi anser som sant föds genom logos som resulterar i 

doxa.
115

 

I Paulúns GI-månad argumenteras det implicit för varför läsaren är i behov av att köpa boken. 

Detta gör Paulún i boken genom att presentera en lösning på planeringsdilemmat. Paulún 

argumenterar för det i stycke två där han skriver ”Här finns färdiga menyer för fyra veckor”
116

 

där han redogör att boken innehåller färdiga menyer som tolkas som ett logosargument då det 

är en logisk slutsats av vad som konstaterade i stycke ett. I stycke ett konstaterades att det är 

planeringen som är boven i dramat till varför tidigare försök inte lyckas, ”Det är ofta bristen 

på planering som gör att man får svårt att hålla löftet om ett nytt hälsosamt liv.”.
117

 Paulún 

presenterar för läsaren ett argument där han förklarar att han kan hjälpa dem med det i form 

av färdiga menyer som är redo att användas (se bilaga 1).  

Effekten av logos stärks ytterligare i den sista meningen i beskrivningen i Paulúns GI-månad 

där står det att boken innehåller ”allt man behöver för att skapa en hälsosam månad eller för 

att komma igång med sin viktminskning.”
118

 Meningens formulering skapar en tolkning av att 

Paulún hänvisar konsumenten till att köpa boken för att enkelt skapa sig en hälsosam livsstil 

och eventuellt gå ner i vikt. Likaså visar Paulún att han har kunskap om hur människan tänker 

om kosten eftersom han skriver: ”Middagsrecepten består av enkla vardagsrätter som går 

snabbt att laga, och man kan enkelt kan använda en del av ingredienserna till att göra en helt 

ny, snabblagad rätt till morgondagens nyttiga lunchlåda.”
119

  

Paulún har i den retoriska situationens tvingande omständigheter anpassat sina argument till 

konsumenternas doxa i den mån då han skriver att recepten är snabblagade och nyttiga. Vilket 

troligen konsumenterna efterfrågar eftersom de vänder sig till den här typen av bok. 

Argumentet tyder på att Paulún uppfattas ha kännedom om människans beteende och 

orsakerna till misslyckanden och åtaganden. Paulún hävdar sina kunskaper om att 

middagsrecepten är nyttiga, snabblagade och flexibla i den meningen att de går att använda i 

andra maträtter också. Paulún erbjuder även konsumenten en enkel lösning på problemet, 

vilket är att boken kommer hjälpa konsumenten på rätt spår. Han argumenterar för det i stycke 

två, där han redogör för hur boken innehåller färdiga menyer. Argumentets slutsats tolkas som 

ett logosargument eftersom det är en logisk slutledning av vad som konstaterats i stycke ett. 
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Han presenterar ett logosargument i form av att skriva att det har han en lösning på i den här 

boken, i form av färdiga menyer som är redo att användas direkt.  

Som visats i Ekström och Erikssons (2014) kandidatuppsats ”Hälsokommunikation i 

kostrelaterade artiklars kommentarsflöden på Aftonbladet” är logosargument vanliga i 

argumentation för olika dieter.
120

 Detta kan jämföras med Paulúns marknadsföring av Paulúns 

GI-månad där det blir tydligt att mycket av den argumentation som placeras in under 

logosargument har en stark och tydlig koppling till de tvingande omständigheterna.
121

 Paulún 

visar att han känner till att konsumenterna tycker det är tidskrävande maträtter som gör att det 

blir för komplicerat att äta hälsosamt.  

7.3.3.1. Argumentation enligt Toulmin-modellen 

Eftersom Toulmin-modellen avser att undersöka uppbyggnaden av ett argument är det 

passande att placera in det som en underkategori till logos. Detta eftersom logos behandlar de 

argument som faller under kategorin som logiska, såsom bland annat statistik och fakta, men 

även för att det finns delar i argumentet som avsändaren antar att mottagaren känner till. 

Därför är det av stort intresse att analysera samma logosargument, som presenterats ovan, i 

Toulmin-modellen. Ett typiskt argument som passar väl in i Toulmin-modellen är ”Recepten 

består av vardagsrätter som går snabbt att laga och som bygger på den mat Fredrik och 

Karoliina själva lagar hemma.”
122

  

Placeras argumentet in i Toulmin-modellens samtliga element blir påståendet (P) ’recepten 

består av vardagsrätter som går snabbt att laga’. Grunden (G) blir då ’Fredrik och Karoliina 

lagar samma mat hemma’. Garanten (Ga) blir således att eftersom’ Fredrik och Karoliina 

lagar samma mat hemma och vet att de är snabblagade’. För att stärka argumentationen blir 

styrkemarkören (S) det är säkert, för de har testat det själva. Villkoret (V) i argumentet kan 

ses som man måste kunna följa recept och laga mat. Argumentets understöd (U) blir slutligen 

att recepten bygger på Fredrik och Karoliina har själva skrivit dem. Texten innehåller en rad 

ytterligare logosargument som också kan förstås genom Toulmin-modellen, exempelvis ”Här 

finns allt du behöver för att skapa en hälsosam månad eller komma igång med 

viktminskningen” och ”Fredrik och Karoliina Paulún hjälper dig att planera kosten under en 

hel månad”.
123

 Utan att göra en ytterligare redovisning om hur dessa går att placera ut i 
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Toulmin-modellen, är ändå slutsatsen att Paulúns argument är väl tillämpbara i modellens 

olika premisser. 

En illustration av hur argumentet ser ut uppställt i Toulmin-modellen hämtad och inspirerad 

från Jørgensen & Onsberg, presenteras nedan.
124

 

 

Slutligen går det att dra slutsatsen att Paulúns använder sig löpande av de olika bevismedlen 

genom beskrivningen av bokens innehåll, samt att det är en stor skillnad i vilken typ av 

argument han väljer att lyfta fram. Det följer inte någon röd tråd, utan det är väl blandat och 

som kan tolkas som att han lyckas använda samtliga bevismedel på ett effektivt vis som gör 

att texten känns övertygande och behjälplig för konsumenten. Trots att samtliga bevismedel 

används flitigt i texten är ändå logosargumenten de som kan ses som mest tillämpade i 

texterna som marknadsför denna bok. Det gäller även huruvida den retoriska situationen ser ut 

bakom argumentationen. Paulúns har troligen tolkat det som att det finns en efterfrågan på 

kokböcker och att marknaden saknar de kunskaper och erfarenheter de sitter på. Den retoriska 

publik och de tvingande omständigheter som finns i den retoriska situationen väver han 

effektivt in i sin argumentation. Det blir tydligast i logosargumenten där Paulúns visar att de 

känner till och anpassar sig till den retoriska publiken och även visar att förhåller sig till de 

tvingande omständigheterna som är konsumenternas doxa. 
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7.4. Sanningen om GI 

Nedan analyseras boken Sanningen om GI i en retorisk analys och resultatet kommer tolkas 

genom entechnoi pisteis.  

7.4.1. Ethos 

Under fliken ”Böcker” på hemsidan www.paulun.se finns även en beskrivning av innehållet i 

Sanningen om GI (se bilaga 3). Efter en kort inledning om GI och dess funktion följer ett 

stycke där det står att Paulún i denna bok har använt sig av den senaste forskningen samt sin 

egna fleråriga erfarenhet till att skapat en fullständig allomfattande guide om GI.
125

 Detta 

tyder på att dels lyfts hans tidigare erfarenheter fram och att det stärker hans inledande ethos 

och dels att Paulún tillämpat den senaste forskningen. Beskrivningarna kan tolkas som att 

Paulún är trovärdig och påläst inom ämnet eftersom han både lyfter fram och använder sig av 

sina egna erfarenheter samt visar att han läst in sig på nytillkommen forskning. Det gör så att 

Paulúns inledande ethos stärks ytterligare. Eftersom Paulún presenterar för läsaren att han har 

kompetens inom ämnet GI visar han på fronesis till läsaren. Det gör han genom att han visar 

sig trovärdig, kompetent och har kunskap som han vill dela med sig av. Eftersom fronesis är 

en av tre underkategorier till ethos har Paulún även arete och eunoia att leva upp till för att 

lyckas stärka sitt ethos.
126

 Arete är den andra underkategorin till ethos och berör de moraliska 

aspekterna som Paulún bör försöka ge intryck av till konsumenten. Arete är en viktig del i hur 

en talare uppfattas gentemot sin publik, det är dock inte avgörande men det är värt att 

eftersträva.
127

  

Paulún ger intryck av att han agerar moraliskt då han presenterar att han använt sig av den 

senaste forskningen vid framställande av boken. Det resulterar i att han läst på tillräckligt för 

att inte föra konsumenten bakom ljuset men även att han visar och stärker intrycket av 

fronesis ytterligare. Innebörden av det blir att han agerar moraliskt korrekt gentemot 

konsumenterna och visar sin kunnighet inom ämnet. Paulúns eunoia tar sig uttryck i sista 

meningen där han skriver att han har tagit med ”listor på bra livsmedel, GI-tabeller, Fredriks 

egna favoritrecept och mycket mer”.
128

 Genom formuleringen uppvisar Paulún välvilja 

eftersom han delar med sig av recept som ligger honom nära, att han är villig att dela med sig 

hälsosamma tips för att få konsumenten mer välmående.  
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Följaktligen innebär det att hans härledda ethos tolkas och uppfattas som starkt och trovärdigt. 

Detta då Paulún visar att han är upplyst och kunnig i ämnet och vilket resulterar i att han 

uppfattas som trovärdig hos konsumenterna. Det härledda ethos stärks löpande i texten, bland 

annat där det står att Paulún i boken uppdagar myter och förtydligar begrepp om GI ”en gång 

för alla”.
129

 Tolkningen blir att eftersom Paulún uttryckt sig så tyder det på att han känner till 

att det florerar många rykten, osanningar och frågetecken om vad som egentligen gäller. Han 

ger uppfattningen om att han vet vad som gäller och att han vill hjälpa läsare att få klarhet i 

vad som faktiskt gäller. Det i sin tur leder till ett slutligt ethos som uppfattas som starkt och 

trovärdigt. Effekten av det blir att eunoia förstärks ytterligare, som följd av att Paulún ”en 

gång för alla” nu vill reda ut begreppet GI för konsumenten så att denna slipper fundera på det 

ytterligare.
130

 

Anledningen till att använda sig av ethosargument är bland annat för ethos inte är ett statiskt 

tillstånd, utan hela tiden föränderligt beroende på den situation talaren befinner sig i.
131

 

Förhållandet till att ethos inte är statiskt är relevant eftersom det erbjuder möjligheter att 

stärka upp svagare delar och eftersom Paulúns avsikt med böckerna troligen är att övertyga 

fler personer att köpa hans böcker måste han ständigt jobba med hans härledda ethos. Likaså 

det slutliga ethos som Paulún får av konsumenten. Dock är det inte särskilt klokt att enbart 

isolera sig till ethosargument när avsikten är att övertyga i en argumentation eftersom talaren 

har två till bevismedel att ta i beaktande. Ethos och logos förbindelse är att de skapas genom 

varandra i den aspekten att ett härlett ethos konstrueras genom logosargument och vice 

versa.
132

 

7.4.2. Pathos 

Förutom de logiska argumentens påverkan på ethos är även pathos en viktig del eftersom det 

är genom känslorna vi agerar.
133

 En känslomässig påverkan skapas när Paulún lyfter fram 

något som kommer påverka konsumenten i en känslomässig riktning. Eftersom pathos handlar 

om att tala till sin publiks känslor måste Paulún finna vilka känslor som han måste beröra till 

den målgrupp han vänder sig till.
134

 Mycket framträdande blir det i Sanningen om GI där 

första rubriken lyder ”Är du också GI-förvirrad?”.
135

 Det kan tyda på att Paulún känner till att 
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den typen av personer som generellt vänder sig till denna genre av böcker antingen är 

förvirrade eller nyfikna på GI. Han fortsätter argumentationen om GI och varför man bör välja 

den kosthållningen genom att skriva: ”Med rätt GI-kost kan du påverka din vikt, 

koncentrationsförmåga och livslängd, men även minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes typ 2 och cancer.”
136

 Följden av den formuleringen av argumentationen blir att 

känslor av oro, fruktan och hopp kan uppstå. Formuleringen tyder på att det är känsloappellen 

hopp och fruktan som han tillämpar i sin argumentation för att välja GI som livsstil och hans 

bok. Aristoteles känslokatalog är tydligt framträdande i denna argumentation.
137

 Främst 

uppstår fruktan för att drabbas av kostrelaterande sjukdomar och samtidigt i samma argument 

ges konsumenten hopp genom att GI-kosten kommer hjälpa dem att minska riskerna att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.  

Likt Paulúns GI-månad hamnar argumentationen på känsloappellen fruktan. Paulún skapar en 

känsla av fruktan genom att framhäva ord som ”förvirring” hos konsumenten. En känsla av 

förvirring kan skapa en känsla av att det är skrämmande och att man har gjort något fel.
138

 Det 

är vad Paulún gör när han framhäver vilka sjukdomar som ”förvirring” och ”felaktig kost ” 

kan orsaka. Resultatet av att Paulún använder sig av allmänt kända vanliga sjukdomar som 

många av oss varit i kontakt med på något vis är att han får konsumenten att dra en parallell 

till sådana händelser. Detta kan skapa en vilja att göra något åt situationen man befinner sig i 

nu för att själv inte drabbas.  

Avsikt med ett pathosargument är att skapa en känslomässig reaktion på det som sagts och det 

är just det Paulún gjort.
139

 Hur moraliskt riktigt det är, är en tolkningsfråga som varje individ 

själv får ställa sig. Anledningen till det beror på att för vissa kan det ses moraliskt riktigt 

medan att Paulún anspelar på allvarliga sjukdomar för att sälja in sitt koncept.  

I Sanningen om GI tenderar pathosargumenten att ha en underliggande ton av fruktan. En 

tendens argumenten har är att i början ha en underton av fruktan och förtvivlan om att det 

existerar en förvirring över kostval. Paulún är dock effektiv och snabb med att följa upp och 

stödja varje argument med att det finns hopp samt att han är där för att vägleda konsumenten 

till rätt kostval. 
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7.4.3. Logos 

Som nämnt ovan är logos och ethos en produkt av varandra eftersom de skapas genom 

varandra.
140

 Syfte med logos är att stärka de argument som presenteras så att konsumenten 

tycker att det är övertygande. Hur ett logosargument mottas beror på mottagarnas doxa och 

det beror på att det är genom doxa som vi tolkar vår omvärld.
141

 Paulún argumenterar 

kontinuerligt i sin text för varför GI är en bra och utmärkt kostsammansättning för alla 

individer. Paulún lyfter dels fram ett argument där han ställer en retorisk fråga till läsaren: 

”Visste du till exempel att du kan påverka din koncentrationsförmåga och din livslängd, eller 

minska risken för både hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer med rätt GI-

kost?
142

 

I denna formulering presenterar Paulún logiken med att tillämpa GI-kost för att undvika 

viktuppgång, öka koncentrationsförmågan och även sin livslängd. Det argumentet är 

formulerat så att det ska ses som logiskt för läsaren att GI är en bra metod för att förhindra 

sjukdomar och förlänga livslängden. Formuleringen om livslängden ger indikationer på att 

den retoriska publiken verkar ha efterfrågat om vad han i denna bok ska erbjuda. Den doxa 

som konsumenterna antas ha är antagligen att de inte känner till vikten av att göra rätt kostval, 

men att de vill lära sig eftersom argumenten formulerats så tydligt med vilka följder en 

felaktig kost kan skapa.  

Paulún presenterar även saklig fakta och information om bokens innehåll genom att i 

punktform presenta delar ur innehållet i boken.
143

 Upplägget kan tolkas som att han vill vara 

tydlig och informativ gentemot sin kundkrets. Uppfattningen om boken och om vem Paulún 

är blir att både han och boken uppfattas som trovärdiga eftersom boken erbjuder den kunskap 

som konsumenten efterfrågar. Konsumentens efterfrågan kan vara ett resultat av den retoriska 

publiken som Paulún känner till. Kännedomen om den retoriska publiken och dess uttalanden 

leder till att Paulún anpassar vad han väljer att lyfta fram. Samma sak gäller anpassningen till 

de tvingande omständigheterna i samband med den retoriska publiken. Konsumenten verkar 

efterfråga kunskap och fakta om hur man ska äta för att må bra och inte drabbas av sjukdomar 

vilket kan ses som en del av konsumentens doxa (tvingande omständigheter). Att 

konsumenten vill leva friska och ha en hälsosam livsstil med kostval speglar det levnadssättet 

som Paulún försöker förmedla. Det är precis vad Paulún erbjuder i den typen av 
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argumentation till sin föreställda konsument, kunna visa att han har kännedom om att det kan 

vara svårt att veta vad rätt val är och men att han har anpassat sin produkt till konsumenten.  

7.4.3.1. Argumentation enligt Toulmin-modellen 

Två argument som Paulún lyfter fram i Sanningen om GI är ”Med hjälp av den senaste 

forskningen och flera års yrkeserfarenhet har han satt samman en komplett […]”
144

 och ”Med 

rätt GI-kost kan du påverka din vikt, koncentrationsförmåga och livslängd, men även minska 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer.”
145

 Påståendet (P) i det här 

argumentet blir just ”Med rätt GI-kost kan du påverka din vikt, koncentrationsförmåga och 

livslängd, men även minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer.”
146

  

Följt av att för att stötta påståendet (P) blir grunden (G) att Paulún har tagit hjälp av den 

senaste forskningen och sin egna fleråriga kunskap. Genom att stötta upp argumentet på så vis 

blir garanten (Ga) att flerårig kunskap och senaste forskningen visar på det. Garanten (Ga) 

utformas så då det är det som förbinder påståendet (P) med grunden (G) genom att stötta upp 

förbindelsen mellan dem. Understödet i argumentet går att tolka att det är implicit, det står 

inte att det finns ett samband mellan forskning och flerårig kunskap men det går att se som att 

det är så Paulún menar.   

Påståendets (P) styrkemarkör (S) är säker, detta eftersom Paulún presenterar att han använt sig 

av både ny forskning och sin egen fleråriga kunskap för att skriva boken. Villkoret (V) i 

argumentet blir således att för att kunna påverka sin vikt, koncentrationsförmåga och 

livslängd behövs det kunskap om vad rätt GI-kost är.  
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En illustration av argumentet har arrangerats enligt Toulmin-modellen och presenteras nedan. 

 

Argumentets innehåll skapar en bild av att Paulún har kännedom om konsumenternas 

efterfrågan, vad det är de vill ha hjälp med. Följaktligen visar det att den retoriska situation 

som Paulún troligen har agerat utifrån avspeglas i det argumentet eftersom de tvingande 

omständigheterna bland annat utgörs av konsumenternas doxa. Paulún visar genom sitt 

argument att han har en viss kännedom om att konsumenterna efterfrågar kostval som ska 

hjälpa dem att påverka vikten, koncentrationsförmågan, livslängden och minska riskerna för 

hjärt- och kärlsjukdomar.  

I Sanningen om GI är resultatet liknande som i Paulúns GI-månad, främst gällande att Paulún 

tillämpar samtliga bevismedel genomgående i texten. Främsta skillnaden är vilken typ av 

bevismedel som är det mest dominerande. I Paulún GI-månad var det logosargumenten som 

var de mest dominerande i textframställningen. Det bevismedel som är mest dominerande i 

Sanningen om GI är pathos, även om marknadsföringen innehåller en blandning av alla tre 

bevismedlen. Tydligt är att Paulún framhäver argument som fokuserar på sjukdomar, 

skrämsel och levnadsstandard. Den typen av argument väcker känslor som leder till att 

konsumenten vill agera för att motverka de konsekvenser som kan uppstå av kostrelaterade 

val.  



39 

 

8. Diskussion och slutsatser 

Nedan kommer samtliga resultat som framkommit i analysen presenteras, diskuteras och 

jämföras med varandra. När detta är gjort kommer slutsatser och kommande forskning att 

diskuteras vidare. 

8.1. Paulúns GI-månad vs Sanningen om GI 

Inledningsvis i uppsatsen presenterade jag en frågeställning där frågorna berörde vilken typ av 

argument Paulún lyfter fram för varför man ska välja GI, hur han använder sig av entechnoi 

pisteis i argumenten samt vilket det mest dominerande bevismedlet är. Frågorna utgick från 

syftet att försöka tolka vilken typ av argument som lyfts fram och vilket bevismedel som är 

dominerade i argumenten. Frågorna har genererat svar som inte varit direkta på något vis, 

utan det är svar som analyserats och tolkats fram fortlöpande. 

Den retoriska situationen har diskuterats samt analyserats med hjälp av Bitzers teorier. Genom 

de tolkningar jag gjort har det konstaterats att det påträngande problemet Paulún troligen hade 

var dels hans genuina intresse att vilja dela sitt kunnande med de som har bristande kunskaper 

inom kostval och dels att han är en entreprenör som vill sälja sina tjänster. Tolkningen om 

Paulúns genuina intresse grundar sig i den bakgrundsinformation jag funnit om Paulún, där 

han själv förklarar att hans intresse om kost och hälsa funnits sedan barnsben. Därav har jag 

dragit slutsatsen att han kombinerat med sitt genuina intresse och entreprenörskap visar att 

han funnit ett retoriskt problem som han sedan tagit vara på. Onekligen är det svårt att dra den 

här typen av slutsatser eftersom det enbart är tolkningar och inte evidensbaserat. Trots bristen 

på evidens om huruvida Paulún har ett genuint intresse eller inte anser jag att den tolkning jag 

gjort av det påträngande problemet kan ses som trolig och sannolik eftersom Paulún 

uppenbarligen skriver nya böcker om samma ämne.   

Det visade sig även att den retoriska publiken är de som efterfrågar hans kunskaper, vilket är 

konsumenterna men att det även finns de som påverkar genom att kritisera hans arbete. En 

person som är starkt kritisk till Paulún är Andreas Eenfeldt som även går under namnet 

kostdoktorn. Även här finns det en viss problematik i tolkningarna kring vilken den retoriska 

publiken är eftersom Paulún inte rakt ut talar om vem det är han vänder sig till. Det Paulún 

gjort i argumentationen är att han tilltalar de som kanske tycker det är svårt att göra kostval 

men säger inte rakt ut vilka det är. Då Paulún inte uttalat säger vem det är han vänder sig till 

blir det problematiskt att försöka göra en exakt tolkning, utan tolkningen blir mer tolkande 

och sannolik.  
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De tvingande omständigheterna är bland annat konsumenternas doxa som Paulún behöver 

anpassa sig till, samt hur och var publiceringen av hans böcker och produkter ska äga rum. 

Eftersom det inte går att tolka vilken den retoriska publiken är blir det även svårt att försöka 

tolka doxa eftersom dessa två hänger samman. Dock anser jag att det var mindre besvärligt att 

försöka tolka fram vilken doxa som konsumenterna kan tänkas ha. Detta eftersom jag anser att 

argumenten berättar en hel del om doxan. Den retoriska situationen blir således komplex att 

försöka tolka och placera in i ett sammanhang, vilket troligen är vanligt i denna typ av analys 

där ingen kontakt med personen bakom studieobjektet infunnits. Dock finns det en viss 

problematik i att analysera den retoriska situationen i den här typen av studieobjekt då 

tolkningarna enbart utgått från de avvägningar jag gjort. Den retoriska situationen har givit en 

viss insikt i hur Paulún kan ha gjort avvägningar i sin argumentation, däremot är det i denna 

analys inte möjligt att veta om Paulún haft något av det jag tolkat i åtanke vid utformning av 

argumenten.  

Med grund i analysen av den retoriska situationen går det inte att slå fast huruvida Paulún 

gjort någon större skillnad i val av argument mellan böckerna. Detta kan förklaras med att den 

retoriska situationens påträngande problem troligen är densamma, den retoriska publiken 

likaså. Bortsett från de tvingande omständigheterna är tolkningen att de andra delarna ur den 

retoriska situationen är statiska. Viss skillnad kan dock finnas i de tvingande 

omständigheterna då doxa är en del av dessa. Då doxa är i ständig förändring och svår att 

urskilja leder det till en svårighet att enbart anpassa sin argumentation utefter den. Innehållet i 

doxa påverkas av yttre omständigheter vilka i sin tur leder till att valet av vilken typ av 

argument som ska lyftas fram påverkas.  

På baksidan av boken Paulúns GI-månad visade det sig att logos är det främsta och mest 

dominerande bevismedlet som tillämpas. Resultatet framkom efter att vissa argument 

placerats in i Toulmin-modellen för att ge en tydligare översikt av argumentets uppbyggnad. 

Trots att logos ses som det mest dominerande bevismedlet i denna bok finns det väl synliga 

inslag av både ethos och pathos i argumenten, vars effekt för tolkningsprocessen inte är att 

förringa. Utan kombinationen av ethos- och pathosargumenten i texten, hade troligtvis inte 

texten skapat samma effekt som den nu gör. Mixen av att framhäva ethos och pathos i 

logosargumenten leder till att argumenten stärks ytterligare. Slutsatsen av vilken typ av 

argument som är mest dominerande i Paulúns GI-månad blir således marginellt logos, följt av 

ethos och pathos på en delad andra plats.  



41 

 

Sett till den tidigare forskningen som diskuterats i analysen där Ekström och Eriksson (2014) 

kom fram i deras analys att det mest dominanta bevismedlet är logos. I linje med denna analys 

är resultatet av Paulúns GI-månad densamma som resultatet i Ekström och Eriksson trots att 

deras studie utgick från att analysera kommentarsflöden på Aftonbladet och inte en enskild 

persons argumentation.  

Däremot skiljer det sig från det resultat jag funnit angående det mest dominant bevismedlet 

för boken Sanningen om GI. I Paulúns GI-månad är det tydligt att det är mycket logos, men 

med inslag av ethos och pathos. Logosargument förkommer även i Sanningen om GI, men 

dock inte lika påtagligt. Trots att Toulmin-modellen användes för att försöka tolka vad det är 

Paulún använt sig av i argumentet för att bygga upp och stärka det är min tolkning att det inte 

finns lika starka grunder till att tolka logos som ett starkt bevismedel i denna bok. Däremot 

trots det, var det svårare att urskilja vilket bevismedel som är mest dominant i Sanningen om 

GI. Sanningen om GI har en mer omfattande och bred förening av samtliga bevismedel där 

inget var direkt dominerande över något annat. Vid en närmare granskning framstod ändå 

pathos som det mest dominanta bevismedlet, tätt följt av ethos och slutligen logos. 

Anledningen till att pathos slutligen ses som det mest dominerande bevismedlet i Sanningen 

om GI är Paulúns tillämpning av argument som berör konsumenten mer påfallande 

känslomässigt än i Paulúns GI-månad. Paulún har effektivt tillämpat känslor ur Aristoteles 

känslokatalog i argumentationen, främst känslorna som berör hopp och förtvivlan. Han lyckas 

skapa känslor som berör och motiverar till att agera och ändra sin kosthållning. Genom att 

framhäva vilka sjukdomar och livsstilproblem man kan undvika med hjälp av GI-kost skapar 

Paulún en känsloreaktion hos läsaren att vilja göra något åt sin nuvarande situation för att 

minska riskerna att drabbas av sjukdomar och livsstilproblem.  

Trots den välfungerande tillämpningen av pathos så stärks argumentationen mycket av att 

Paulún lyfter fram sig själv och sin kunskap i argumentationen för att övertyga 

konsumenterna. Tillämpningen av känslor ur känslokatalogen visar sig vara effektiv ur ett 

doxaperspektiv på så vis att Paulún producerar nya böcker inom området. Eftersom Paulún 

fortsätter att producera nya böcker visar det att han troligen anpassar sig väl till 

konsumenternas doxa. Den doxa konsumenternas troligen har tolkas som att de anser att det är 

svårt, förvirrande och tidkrävande att veta vilka val man bör göra för att ha ett hälsosamt och 

friskt liv. Eftersom Paulún i texterna till båda böckerna framhäver vikten av rätt kostval och 

att GI hjälper till att skapa en hälsosam livsstil anpassar han sig väl till den målgrupp han kan 

tänkas vända sig till. Trots att böckerna endast är publicerade med ett år mellan sig går det 
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ändå att se att han känner till grundstommen i konsumenternas doxa, vilket är att rätt kostval 

är svårt. 

Beslutet att tillämpa Toulmin-modellen som en underrubrik till logos visade sig vara klokt, 

det med anledning till att jag anser att resultaten jag fått om logosargumentens uppbyggnad är 

en klarare bild som visar hur en tankeprocess kan ha sett ut i utformning av den typen av 

argument. Toulmin-modellen har visat att det finns vissa outsagda premisser i vissa argument, 

premisser som kan resultera i att konsumenten blir övertygad.  

I Ekström och Erikssons (2014) analys om argumentation i kommentarsflöden på Aftonbladet 

visade att det var logos som var det mest framträdande argumentet. Eftersom resultatet i min 

studie visar att det skiljer sig mellan vilket bevismedel som är mest dominant beroende på bok 

är min slutsats att det inte finns något bevismedel som är mer lämpat för argumentation i 

hälsorelaterade fall än något annat. Den slutsatsen bygger på att just dessa två bokomslag 

visar några skillnader i vilket bevismedlen som är mest dominerande och vad detta beror på är 

svårt att avgöra eftersom jag inte har någon kännedom om bakomliggande faktorer hos 

Paulún. Intressant är dock att det finns en studie som berört ett liknande område som min 

analys gör och att resultaten skiljer sig åt till en viss del.  

8.2. Slutsatser 

Sett till Paulún och hans gedigna erfarenheter om kost, hälsa och motion är slutsatsen att han 

är påläst i ämnet GI och han visar det genom sin argumentationsteknik. Främst genom att han 

har en bred tillämpning av entechnoi pisteis i argumentationen i texterna. Texterna på 

böckernas baksidor innehåller och tillämpar ethos, pathos och logos i varierande utsträckning. 

Detta resulterar i att Paulún framstår som trovärdig, kunnig och empatisk gentemot 

konsumenterna. Främst eftersom logos visar på logiskt kunnande visar Paulún att han är 

kunnig inom detta område. Det ethos och pathos Paulún har i den här situationen påverkar 

konsumenten mer emotionellt än rationellt. Den rationella delen påverkar Paulún 

konsumenten genom logos.  

Resultaten som framkommit i analysen är således att jag finner Paulún retoriskt kompetent då 

han anpassar sig gentemot sin konsumentgrupp. Eftersom han enligt mina tolkningar visar att 

han kan använda sig av retoriska medel för att påverka en grupp människor tyder det på att 

han har en viss retoriskt kompetens. I sin argumentation ger Paulún intrycket av att han vet 

vilka argument som bör lyftas fram och vilken typ av bevismedel som är mest publikanpassat 

för stunden. Dessa två resultat visar till skillnad från tidigare forskning att det finns viss 
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skillnad i vilket bevismedel som lyfts fram mellan böcker skrivna av samma författare och om 

samma diet. Detta kan bero på en rad orsaker, bland annat tidsparametern att det skiljer ett år 

mellan böckerna, 2007 respektive 2008. Under denna tid kan konsumenternas doxa ha 

förändrats vilket betyder att vilken typ av argument som ska tillämpas måste ändras. Doxans 

betydelse påverkas av samhällsintryck och situationen i världen, vilket styr vilken 

infallsvinkel som är mest lämplig just nu. Ytterligare en parameter som kan vara avgörande 

för hur argumentationen tar sig uttryck i kan vara Paulún själv: hur hans liv ser ut och vilket 

ethos han har som entreprenör och privatperson. Utöver tidsparametern kan det även ha 

framkommit ny revolutionerande forskning som Paulún vill dela med sig av vilket kan ha 

påverkat den emotionella och rationella engagemanget. 

Slutligen visar resultaten om Paulúns GI-månad att det dominerande bevismedlet således blir 

logos eftersom Paulún valt att fokusera mer på logiska slutsatser i argumenten. I Sanningen 

om GI är det marginellt pathos som efter tolkning ses som det mest dominerande i 

argumentationen. Konklusionen av resultatet av den retoriska situationen är således att det 

inte har gått att urskilja några större skillnader mellan böckerna.  

Med de metodproblem som jag ansåg kunna finnas med denna analys var den hermeneutiska 

delen. Huruvida de tolkningar som framkommit i analysen påverkats och färgats av mina egna 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är alltid ett problem som kan uppstå i samband med 

att man tillämpar hermeneutik. Däremot anser jag att analysen inte påverkats av mina 

tolkningar så att det blivit ledande på något vis, utan jag har försök vidmakthålla ett så 

neutralt tolkande av resultatet som möjligt. Trots det är jag medveten om att mina tolkningar 

troligen är påverkade av mig och mina tidigare erfarenheter, detta eftersom just det är 

omöjligt att frångå sig själv i den här typen av studieobjekt. 

8.3. Avslutning  

Intressant uppslag för kommande forskning kan vara att analysera och undersöka 

studieobjektet närmare ur en sociologisk synvinkel för att se i vilken utsträckning samhället är 

styrande eller inte styrande i hur vi väljer att leva våra liv. Vidare även huruvida samhället 

påverkar en entreprenörs marknadsföring kopplat till konsumenternas doxa. Ytterligare 

uppslag för kommande forskning skulle vara att studera hur samhällsutvecklingen eventuellt 

påverkar hur entreprenörer väljer att argumentera i marknadsföringssammanhang och vad det 

beror på. En sista intressant aspekt för kommande forskning skulle vara att genomföra en 

liknande analys som denna, men istället analysera kostfrågan ur ett globalt perspektiv. 
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Exempelvis göra en retorisk studie och analysera hur två GI-förespråkare från olika kulturer 

väljer att framhäva sina argument och vilket det mest dominerade argumentet är. 

Avslutningsvis går det att konstatera att det finns potential till kommande forskning inom det 

här området då det uppdagats en rad obesvarade frågor efter avslutad analys. 
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9. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att försöka finna vad det är som kan verka övertygande med en 

diet, främst vad en entreprenör och förespråkare för en diet väljer att lyfta fram i sin 

argumentation i syfte att få nya anhängare och köpare av sina produkter. Valet föll på Fredrik 

Paulún, förespråkare för GI och entreprenör med många böcker, produkter och utbildningar 

på marknaden. Frågeställningen i analysen såg ut följande: 

 Vilka argument för att välja GI-dieten lyfts fram av Fredrik Paulún?  

 Hur använder sig Fredrik Paulún av ethos, pathos och logos i sin 

argumentation samt varför gör han det? 

 Vilket av bevismedlen i argumentationen framstår som dominerande? 

Utifrån undersökningens hermeneutiska grundansats har en neoaristotelisk retorisk analys 

genomförts. Den retoriska analysen startar i att förklara och analysera den retoriska 

situationen med grund i Bitzers teorier. Till den retoriska situationen placerades doxa in under 

tvingande omständigheter. Efter att den retoriska situationen analyserats och tolkas användes 

Aristoteles retoriska teorier för att analysera hur entechnoi pisteis (ethos, pathos och logos) 

användes i Paulúns argumentation på baksidor och i hemsidans reklamtexter. I analysen av 

användningen av logos tillämpades Toulmins argumentationsmodell i syfte att beskriva de 

logiska argumentens uppbyggnad.  

Resultatet av analysen visade att det mest dominerande bevismedlet skiljde sig mellan 

böckerna. Det mest dominerande bevismedlet i Paulúns GI-månad är logos, till skillnad från 

Sanningen om GI där bevismedlet pathos dominerar. Det sammanfattande resultatet är att 

Paulún tillämpar det bevismedel som är bäst anpassat till det syfte boken troligen har och att 

det inte finns något mönster för Paulúns val av argumentation i dessa två böcker. Syften 

Paulún har med boken är troligen att den ska sälja och att han då måste anpassa sin 

argumentation utefter de kringliggande omständigheterna som kan tänkas finnas. Därav går 

det inte att varken se något mönster i hur han valt argumenttyp vilket då även visar att 

argumenten troligen är anpassade till det syfte boken har.  

Denna skillnad i användningen av bevismedel beror kanske på att böckerna är publicerade 

under med några års mellanrum. Ytterligare en förklaring kan ligga i den doxa konsumenterna 

kan tänkas ha och hur väl Paulún anpassar sig till denna. Tolkningen blev att den doxa som 

konsumenten har anpassar sig Paulún till eftersom han varit verksam i många år. Genom 

tolkningar har det framkommit att Paulún tillämpar samtliga bevismedel i sina böcker, men 

med en viss skillnad på vilket som är mest dominerande.  
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