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Inledning 
 

Sokrates: [D]et är bättre att du själv talar om för oss, Gorgias, vad du 

ska kallas och vilken konst det är som du behärskar. 

Gorgias: Det är retoriken, Sokrates. 

Sokrates: Alltså ska du kallas retor? 

Gorgias: Ja, och en god retor, Sokrates, om du vill kalla mig det som jag 

”berömmer mig att vara”, som Homeros säger. 

Sokrates: Det vill jag. 

Gorgias: Gör det då. 

Sokrates: Vi bör väl också säga att du kan göra andra till retorer? 

Gorgias: Det är just det jag ger mig ut för att kunna, både här och på 

andra platser.1 

Platon, Gorgias 

**************************************************************************************** 

År 1987 grundades ämnesavdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid 

Uppsala universitet och året därpå fick Uppsala och Sverige sin första retorikprofessor i modern 

tid.2 Kurserna som gavs var fempoängskurser (och motsvarade alltså fem veckors heltidsstudier) 

och hette då ”Retorikens grunder”, ”Praktisk retorik” och ”Det politiska språket” och var öppna 

för studenter som redan hade läst dåvarande 40 poäng (alltså två terminer) inom något annat 

ämne. Retorikämnet omvandlades först år 2001 till ett officiellt universitetsämne på grundnivå 

(det vill säga på A- och B-nivå) och följdes sedan av en utveckling till avancerad nivå och slutligen 

forskarutbildning.3 År 2015 finns retorik som ett självständigt ämne vid fyra av landets lärosäten: 

Lund, Södertörn, Uppsala och Örebro. Förutom dessa lärosäten finns det enstaka retorikkurser 

                                                 

1 Platon, Gorgias, 449a–b, Platon, Skrifter: Bok I, övers. Jan Stolpe, Stockholm: Atlantis 2000. 
2 Jens E. Kjeldsen & Jan Grue, “The Study of Rhetoric in Scandinavia”, Scandinavian Studies in Rhetoric: Rhetorica 
Scandinavica 1997–2010, Jens E. Kjeldsen & Jan Grue (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2011, s. 12. 
3 ”Institutionsstyrelsens protokoll 2000-12-14”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, 
A1:25 Institutionsstyrelsens protokoll Ht 1995 – ht 2000, samt ”Studieplan för forskarutbildning i retorik vid 
Uppsala universitet”, Uppsala universitet, Humanistiska fakultetens arkiv, A II:58 Historisk-filosofiska sektionens 
protokoll 1995–1996.  
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på ett flertal andra ställen.4 Sverige har även sex verksamma professorer och två professorer 

emeriti.5 

Retorikämnet kan därmed sägas vara ganska tryggt etablerat vid svenska universitet och 

högskolor. Samtidigt har intresset för retorik utanför universitet ökat: det finns en mängd 

retorikkonsulter som ger kurser i allt från presentationsteknik till hur du ”vässar din säljpitch för 

ditt företag”.6 Så kallade ”retorikexperter” är något vi nästan dagligen möter i media när 

kommunikation i olika former ska utvärderas och kommenteras. 

Under de senaste decennierna har alltså retoriken fått allt mer utrymme, både inom och 

utanför universitetet. Däremot har inte alla varit helt eniga om hur retoriken ska definieras. 

Retorik har helt enkelt kommit att bli ett välanvänt men omstritt begrepp. 

Retorik är ett både praktiskt och teoretiskt ämne och dess tvärvetenskapliga karaktär gör det 

intressant men samtidigt närmast omöjligt att avgränsa. Ämnet i modern tid har uppstått ur en 

rad olika discipliner och präglats av de aktörer som velat legitimera retorikens plats vid 

universitetet.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att skriva historien om det moderna svenska 

retorikämnets återetablering med fokus på och utgångspunkt i Uppsala universitets 

retorikavdelning. Detta syfte kan vidare delas upp i fyra grundläggande delundersökningar, som 

vardera behandlas i en separat del av uppsatsen: 1) I uppsatsens första del ges ett antal elementära 

statistiska perspektiv på retorikens återkomst i svenska publikationer under perioden 1920-2015. 

2) I uppsatsen andra del tecknas en bild av ämnets återetablering utifrån de viktigaste aktörernas 

(retrospektiva) perspektiv. 3) Mot bakgrund av uppsatsens två första delar samt vissa av de idéer 

                                                 

4 Ett axplock: Kungliga tekniska högskolan: ”Retorik – konsten att övertyga” 7,5 hp, Mälardalens högskola: 
”Retorik” 7,5 hp samt ”Retorik och berättarteknik” 7,5 hp, Göteborgs universitet: ”Retorik, grundkurs” 30 hp, 
”Retorik och argumentationsanalys” 7,5 hp, samt ”Retorik för yrkesverksamma” 7,5 hp.   
5 För antalet se Erik Bengtson & Frida Buhre, ”Introduktion: Den kritiska blicken”, Förledd och förtjust: Andra 
generationens retorikvetare tar ordet, Erik Bengtson & Frida Buhre (red.), Stockholm: Södertörn 2015, s. 8. En enkel 
kontroll mot institutionernas hemsidor upplyser om att personerna är de följande: Mats Rosengren (Uppsala) och 
Otto Fischer (Uppsala), Annika Ström (Södertörns högskola), Brigitte Mral (Örebro), Anders Sigrell (Lund), Orla 
Vigsø (Göteborgs universitet). Emeriti: Lennart Hellspong (Södertörns högkola) och Kurt Johannesson (Uppsala). 
(http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_k-r/Mats+Rosengren/), 
(http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_a-j/otto_fischer/), 
(http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_306426), 
(http://www.oru.se/personal/brigitte_mral/), (http://www.lu.se/lucat/user/365cdb1fc74f46d2f979cef76ccd6f69), 
(http://jmg.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xvigor) 
(https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_publ_sv_153951#!/p3/ext/content.nsf
/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951) (http://katalog.uu.se/empInfo/?languageId=3&id=N94-
197). Samtliga hemsidor kontrollerade 2016-01-04.  
6 Klara besked retorikkonsult, www.klarabesked.com (2015-08-30). 
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om själva universitetets funktion och roll som varit mest inflytelserika under de senaste 

decennierna analyseras i uppsatsens tredje del de argument som de facto framfördes för ämnets 

återetablering vid Uppsala universitet. Denna del utgör undersökningens huvudfokus och det är 

här som den ”retorikämnets retorik” som det talas om i uppsatsens titel undersöks mer specifikt. 

4) Uppsatsens fjärde del syftar till att, mot bakgrund av de föregående kapitlen, mer prövande 

diskutera i vilken mån retoriken kan betraktas som en etablerad disciplin för forskning och högre 

utbildning ur ett mer sociologiskt perspektiv. Sammantaget ska dessa fyra delar ge en relativt 

fullständig bild av hur det gick till när retoriken ännu en gång blev ett forsknings- och 

utbildningsämne vid Uppsala universitet. 

De fyra delarna kan därmed inte helt separeras från varandra, utan de samverkar på många sätt 

för att uppfylla uppsatsens grundläggande syfte. Det mest centrala målet är alltså dels att beskriva 

den komplexa processen bakom ämnets uppkomst, dels att diskutera denna utveckling i 

förhållande till ett antal skilda idéer och ideal som finns om universitetet – den undersökning som 

framförallt men inte uteslutande återfinns i uppsatsens tredje del. Uppsatsen vill härigenom 

belysa vilka typer av strategier och mekanismer som format ämnet, samt de legitimitetsanspråk 

som präglat retorikens akademiska framväxt under denna period. Men en viktig poäng är också 

att lyfta fram några av de viktigaste aktörernas berättelser som kontrast till de kortfattade 

schematiska beskrivningar som redan finns, ett mål som framförallt uppnås i uppsatsens andra 

del. Härigenom är det möjligt att teckna ett slags retorikens – eller i varje fall retorikernas – 

moderna självförståelse. Det betyder inte att denna del endast vänder sig till retorikerna själva, 

utan målet är att bidra till förståelsen för universitets utveckling generellt under de decennier som 

undersökningen behandlar. Även om det bara är retoriker som kommer till tals i denna del, så var 

de verksamma i samma utbildningspolitiska situation som alla andra universitetsaktörer vid 

samma tid och deras upplevelser är i den meningen av allmännare intresse. Mot bakgrund av 

dessa undersökningar och de korta statistiska redogörelserna som återfinns i uppsatsens första del 

finns även en möjlighet att diskutera hur relationerna och maktförhållandena mellan olika aktörer 

kommit att påverka framväxten av en egen ”retorisk gemenskap” eller ett specifikt ”retorisk fält” 

(denna term presenteras närmare nedan) som ligger till grund för etableringen av retoriken som 

ett eget universitetsämne. Detta sker i uppsatsens fjärde del. 

Men även om fokus alltså ligger på retorikämnet vid Uppsala universitet så innehåller 

uppsatsen också mindre systematiska utblickar mot Göteborgs universitet, Lunds universitet, 

Södertörns högskola och Örebro universitet – framförallt därför att utvecklingen i Uppsala inte 

kan förstås utan att samtidigt ta hänsyn till vad som hände på andra platser och inte minst till de 

aktörer som är och var verksamma på andra håll. Men också för att utvecklingen på dessa orter är 
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intressant att studera som ett slags jämförelser eller parallellfall till utvecklingen i Uppsala. Min 

undersökning av Uppsala universitet tar sin början under första halvan av 1980-talet och slutar i 

och med att ämnet blir en självständig disciplin 2001. Däremot kommer utblickarna mot Lunds 

universitet sträcka sig en bit in på 2000-talet eftersom de var senare med att etablera 

retorikämnet. Genom dessa undersökningar söker uppsatsen ge ett svar på följande två mer 

generella frågor: Hur har ämnet retorik växt fram vid Uppsala universitet? Och hur har de 

inblandade aktörerna argumenterat för att legitimera ämnet som ett universitetsämne? Det är 

frågor som naturligtvis inte kan ges några enkla och entydiga svar, och mitt mål är också snarare 

att erbjuda problemen en mångsidig belysning än att besvara dem en gång för alla. 

Tidigare forskning  

Under det senaste halvseklet har vetenskapshistoriker alltmer kommit att intressera sig för 

universitetets och de enskilda vetenskapernas sociala sammanhang: hur allt från enskilda 

experiment till uppkomsten av vetenskapliga teorier och framväxten av hela vetenskapliga 

discipliner utformas och utvecklas i förhållande till en komplicerad väv av mänskliga, politiska, 

ekonomiska och interpersonella relationer.7 Ofta nämns den amerikanska vetenskapsfilosofen 

Thomas Kuhn som en viktig föregångare, men många har vidareutvecklat och preciserat Kuhns 

teorier – inte minst genom empiriska studier av enskilda vetenskapliga upptäckter eller 

forskningspraktiker.8 Ett likartat intresse kan också skönjas bland svenska forskare, fastän den 

franske sociologen Pierre Bourdieu nog varit en vanligare utgångspunkt här än Thomas Kuhn. 

Ylva Hasselberg, docent i ekonomisk historia, har exempelvis undersökt det vetenskapliga fältet i 

Sverige med hjälp av bourdieuska begrepp. Hon menar att inom det vetenskapliga fältet torde 

den gemensamma föreställningen (doxan, med Bourdieus ord) vara att vetenskapen har ett värde. 

Hon är dock inte lika säker på att alla delar föreställningen om att vetenskapen och den 

vetenskapliga kunskapen har ett värde i sig utan att doxan inom det vetenskapliga fältet snarare 

genomgår en förändring där definitionen av vad vetenskap egentligen är står under 

omförhandling.9 Donald Broadys och Ingrid Heymans ”Omvårdnadsforskning – ett vetenskapligt 

                                                 

7 Se till exempel Steve Fuller & James H. Collier, Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: A New Beginning for Science 
and Tehnological Studies, Mahwah, New Jersey & London: Lawrence Erlbaum Associates 2004. 
8 Se till exempel Randy Allen Harris, ”Introduction”, Landmark Essays: on Rhetoric of Science, Randy Allen Harris (red.), 
New York & London: Routledge 1997, s. xiii. För en sammanfattning av Thomas Kuhns vetenskapsfilosofiska 
grundidéer se A F Chalmers, Vad är vetenskap egentligen? (översättning av Per Lennart Månsson), Nora: Nya doxa 
1995. 
9 Ylva Hasselberg, ”Det akademiska fältet och makten” (Uppsats framlagd vid det Svenska Historikermötet 2005, 
Uppsala 22−24 april), http://www.sister.nu/pdf/Det_akademiska_faltet_och_makten.pdf (2015-12-14). 
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fält i vardande?” är också en bourdieuskt inriktad studie, där en stor mängd kvantitativt material 

ligger till grund för en undersökning av hur en vetenskaplig disciplin etableras.10 

I litteraturvetarna och litteraturhistorikerna Claes Ahlund och Bengt Landgrens stora projekt 

och undersökning Från etableringsfas till konsolidering utforskar de svensk akademisk 

litteraturundervisning åren mellan 1890–1946.11 Ett av undersökningens syften är att studera 

litteraturämnets forsknings- och undervisningsutveckling under dessa år. De utgår från ett 

massivt källmaterial och undersöker bland annat professorsinstallationer och den forskning som 

bedrivits i ämnet för att beskriva likheter, olikheter och i viss mån meningsskiljaktigheter mellan 

litteraturämnet i Uppsala, Lund, Göteborg och Stockholm. Landgren menar dock att 

litteraturämnet under denna tid har för få aktörer och helt enkelt är för litet för att han ska kunna 

tala om ett ”fält” i Bourdieus mening.12 I den andra delen av studien Universitetstider i brytningstider: 

Studier i svensk akademisk litteraturundervisning 1947–1995, använder sig dock litteraturvetaren Stefan 

Helgesson av ett fältperspektiv i Bourdieus mening för att analysera den offentliga striden kring 

svenskämnet mellan åren 1965–1975.13 Helgesson menar att blockämnesdebatten han studerat 

inte äger rum inom ett autonomt fält utan snarare i en knutpunkt mellan två fält.14 Han myntar 

termen reproduktionsfält och kan genom det studera den gemensamma delen av de litterära och 

akademiska fälten: nämligen där ”positioner och dispositioner som inriktas på litteraturens föga 

glamorösa grundförutsättningar i skolans och universitetets litterära socialisation”.15 

Även arkeologiprofessorn Evert Baudou söker förklara den arkeologiska vetenskapens 

etablering i Sverige genom ett bourdieuskt fältperspektiv.16 Han menar att det inte bara var 

arkeologiskt vetenskapliga framgångar som gjorde att det skapades ett arkeologiskt fält utan att 

den mer populärvetenskapligt inriktade Svenska Fornminnesföreningen bidrog genom att ”föra 

ut vetenskapen i samhället”.17 

Pierre Bourdieu har själv undersökt ett antal franska akademiska miljöer och deras 

maktrelationer i sin studie Homo Academicus.18 Där visar han bland annat hur ”valet” av rätt 

                                                 

10 Donald Broady & Ingrid Heyman, ”Omvårdnadsforskning – ett fält i vardande?”, Kulturens fält: en antologi, Donald 
Broady (red.), Göteborg: Daidalos 1998, s. 297–324. För fler diskussioner och analyser med utgångspunkt i 
Bourdieus begrepp se hela antologin. 
11 Claes Ahlund & Bengt Landgren, Från etableringsfas till konsolidering: Svensk akademisk litteraturundervisning 1890–1946, 

(Historia Litterarum: 24) Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis 2003. 
12 Ahlund & Landgren, s. 123.  
13 Stefan Helgesson, ”Reformernas epok: striderna kring litteraturundervisning för svensklärare 1965–1975”, 
Universitetsämne i brytningstider: Studier i svensk akademisk litteraturundervisning 1947–1995, Bengt Landgren (red.), (Historia 
Litterarum: 25) Uppsala: Acta universitatis Upsaliensis 2005, s. 305–392.   
14 Helgesson, s. 343. 
15 Helgesson, s. 344. 
16 Evert Baudou, “Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering”, Fornvännen Journal of Swedish 
Antiquarian Research, 2001:1, s. 89–98.  
17 Baudou, s. 96. 
18 Pierre Bourdieu, Homo Academicus, Stockholm: Brutus Östlings förlag 1996. 
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avhandlingsämne och att rätt handledare med en viss sorts kvalitetserkännande kan leda till 

akademisk framgång.19  

Intresset för vetenskapens sociala och mänskliga sammanhang har även resulterat i att vissa 

forskare anlagt retoriska perspektiv på vetenskapen, och visat både hur enskilda texter utformats 

retoriskt för att slå an hos sina mottagare, men också hur olika vetenskapsgrenar legitimeras 

genom olika former av retoriska och argumentativa strategier.20 Men paradoxalt nog har detta 

intresse knappast genererat några studier av ämnet retorik i sig: få, om ens någon, har så att säga 

vänt denna ”retoriska” blick mot retoriken själv.21 Intresset för retorikämnets svenska historia har 

dessutom tidigare framförallt inriktats på äldre tid. Litteraturvetaren och retorikhistorikern Otto 

Fischer har exempelvis studerat retorikens eller vältalighetens status som undervisningsämne och 

dess påstådda ”död” under det svenska 1700-talet.22 I retorikern och pedagogikhistorikern Stefan 

Rimms avhandling Vältalighet och mannafostran: Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–

1807 studerar han på vilket sätt retorikutbildningen i svenska trivialskolor, katedralskolor och 

gymnasier bidrog till pojkars medborgar- och mannafostran.23 

Det fåtal genomgångar av det svenska retorikämnets moderna historia som ändå finns är, som 

jag tidigare nämnt, av ganska schematisk karaktär. Här framträder bilden av ett ämne som 

framförallt motiveras av ett vetenskapligt intresse: det är en beskrivning av ett fåtal viktiga aktörer 

som upptäcker retoriken närmast som ett slags perspektiv eller forskningsmetod för att studera 

politisk argumentation och (framförallt historiska) litterära texter. Den mest utförliga är de 

danska och norska retorikerna Jens Kjeldsens och Jan Grues inledning “The Study of Rhetoric in 

Scandinavia” i antologin Scandinavian Studies in Rhetoric (2011) vars främsta syfte är att lyfta fram 

tidskriften Rhetorica Scandinavicas utveckling sedan det första numret 1997.24 Här beskrivs 

                                                 

19 Bourdieu 1996, s 123. 
20 Se till exempel bidragen i Randy Allen Harris (red.), Landmark Essays: on Rhetoric of Science, New York & London: 
Routledge 1997. 
21 Det finns dock en magisteruppsats, Praktisk retorik: en genusretorisk granskning, skriven av Annika Andersson från 
2007 där syftet med uppsatsen är ”att kritiskt granska den kurslitteratur som används vid universitetets praktiska 
retorikundervisning på grundnivå” ur ett genusperspektiv. Här vänder förvisso Andersson den retoriska blicken mot 
retoriken själv, men snarare dess kurslitteratur än ämnet i stort. Annika Andersson, Praktisk retorik: en genusretorisk 
granskning, magisteruppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 
universitet 2007. Det finns även en kandidatuppsats från 2015 vars syfte är att ”undersöka svenska retorikers syn på 
retoriken som ämne och forskningsfält genom att undersöka, genom en topikanalys, vilken typ av 
relevanssammanhang forskare använder sig av för att legitimera sina studier i Rhetorica Scandinavica”. Även här riktas 
den retoriska blicken mot retoriken men denna gång mot retorikforskningen snarare än mot dicsilpinen. Isabella 
Alveborg, ”Investeringar i forskning är investeringar i framtiden” En topisk studie av svenskspråkiga artiklar i Rhetorica 
Scandinavica 1997-2014, kandidatuppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Uppsala universitet 2015. 
22 Otto Fischer, Mynt i Ciceros spoor: Retorikens och vältalighetens status i 1700-talets svenska diskussion, Stockholm: SRS 
2013. 
23 Stefan Rimm, Vältalighet och mannafostran: Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807(diss.), Örebro 
universitet 2011. 
24 Kjeldsen & Grue 2011, s. 7–38.  
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retorikens (både som egen disciplin och som forskningsinriktning) utveckling i de nordiska 

länderna. Främst ägnas den kortfattade sammanfattningen åt vilka avhandlingar som varit 

betydande för det retoriska forskningsläget samt ett fåtal aktörer som varit med och utvecklat 

retoriken i norden.  

Avsnittet om det svenska retorikämnet har sannolikt hämtat inspiration av Kurt Johannessons 

sammanfattning ”30 år av retorik i Sverige”, ur just det första numret av Rhetorica Scandinavica, 

som även det tar upp mer officiella uppgifter om hur ett retorikvetenskapligt forskningsintresse 

kom att utvecklas i Sverige från och med 1960-talet i form av viktiga avhandlingar och studier. 

Framförallt visar Johannesson hur retorikintresset växte fram inom den litteraturvetenskapliga 

forskningen i och med ”upptäckten” av att retoriken varit en sådan självklar utgångspunkt för 

författare som verkade under 1600- och 1700-talen.25 

I det begreppshistoriska uppslagsverket Historisches Wörterbuch der Rhetorik finns också en kort 

genomgång av retorikämnets utveckling i Skandinavien. Här går den tyske nordisten Jürg Glauser 

framförallt igenom retorikämnets äldre historia som bland annat innefattar den Skytteanska 

professuren i statskunskap och vältalighet vid Uppsala universitet som inrättades år 1622. För den 

moderna perioden nämner Glauser, likt Johannesson, Kjeldsen och Grue, hur ämnet fick ny 

aktualitet som verktyg för att kunna förstå och tolka äldre litteratur. Där nämns Kurt 

Johannessons avhandling I polstjärnans tecken: Studier i svensk barock (1968) som ett exempel. I 

huvudsak går artikeln kortfattat igenom vilken typ av forskning som bedrivits i de skandinaviska 

länderna, att tidskriften Rhetorica Scandinavica startade 1997 och att forskningsnätverket Nordisk 

Netvaerk for Retorikkens Historie bildades 1999.26 

Dessa sammanfattningar tecknar en översiktlig bild av retorikens återkomst i svensk forskning 

(och i lägre grad även inom högre utbildning) under de senaste decennierna, men saknar 

utförligare resonemang om hur återetableringen av ämnet gått till i praktiken. De ger, skulle man 

kunna säga, ett slags abstrakt bild där enstaka vetenskapliga och utbildningsmässiga ideal och 

genombrott spelar större roll än de många historiska aktörernas faktiska handlingar och argument 

inför en kritisk och beslutfattande publik. Det krävs inte heller någon längre eftertanke för att 

inse att ett universitetsämnes legitimitet inte konstitueras genom ett fåtal avhandlingar utan att ett 

sådant projekt kräver en hel del ”fotarbete”, bland annat i form av skapande av kursplaner och ett 

nätverk av aktörer som är villiga och intresserade av att undervisa inom retorik men också att 

forskningsmässigt initiera projekt mot bakgrund av en retorisk kanon och tradition. Syftet med 

min uppsats är, bland annat, att visa hur detta fotarbete såg ut, men också att undersöka i vilken 

                                                 

25 Kurt Johannesson, ”Trettio år av retorik i Sverige”, Rhetorica Scandinavica, 1997:1. 
26 Jürg Glauser (2005): “Rhetorik: Skandinavien. a. Allgemeines”, Historisches Wörterbuch der Rhetorik (1992 och senare), 
utg. Gert Ueding, Tübingen, Niemeyer, Darmstadt, Bd. 7, sp. 1715–1721.  
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mån den tidigare forskningens fokus på retorikens vetenskapliga grund verkligen har stöd i de 

empiriska källorna: är det, med andra ord, verkligen upptäckten av retoriken som ett slags 

tolkningsmetod eller analysperspektiv som ligger till grund för de argument som lades fram för 

att etablera ett nytt universitetsämne? 

Många är det som dessutom diskuterat och formulerat vad retorik, retorikvetenskap och/eller 

retorikämnet bör vara och innehålla för att ha en legitimitet vid universitetet.27 En av de främsta 

internationella förespråkarna för retorikens fundamentala betydelse som utbildningsämne är den 

amerikanske retorikern och litteraturvetaren Wayne C. Booth som menar att retoriken kan lära 

elever och studenter att faktiskt se annorlunda på världen och på så vis bli godare medborgare 

och lyssnare.28  

Klassicisten Øivind Andersen och språk- och retorikvetaren Kjell Lars Berge listar i förordet 

till antologin Retorikkens relevans fem punkter varför retoriken är ett relevant universitetsämne i 

Norden, med främst Norge som exempel.29 För det första är den aktuell utanför universitetet 

som ett informationsredskap för företag. För det andra finns retoriken redan ”inbyggd” i 

skolsystemet eftersom kravet på muntlig och skriftlig framställning är en viktig del av 

läroplanerna. För de tredje tar författarna upp att retoriken har bidragit till en ny typ av förståelse 

av äldre litteratur genom att den hjälper oss att undvika anakronistiska tolkningar. För det fjärde 

får vi genom retoriken möjlighet att analysera texter ur ett etiskt perspektiv. Och för det femte 

bör retoriken ses som en specifik textanalytisk metod bland andra – låt vara en analysmetod som 

har en egen kunskapsteoretisk grund. 

Men även om den här typen av texter som diskuterar retorikens relevans är betydelsefulla för 

hur vi i framtiden bör och kan utforma våra universitetsämnen så är de mindre betydelsefulla för 

att förstå hur ämnena faktiskt växt fram (även om vissa likartade idéer också uttrycks i mitt 

material).  

En framställning av det svenska forskningsämnet retorik, som däremot delvis bygger på en 

beskrivning av den forskning som faktiskt bedrivs inom ämnet är Erik Bengtsons ”Vad är 

retorikvetenskap?”.30 Men även om hans studie bygger på empirisk grund så är han snarast 

inriktad på att dels ge en översiktlig bild av retorikforskningen av idag (2015), dels på att skissera 

vilka framtidsutsikter och möjligheter han ser för disciplinen, och alltså inte på att beskriva eller 

diskutera dess uppkomst som universitetsämne. 

                                                 

27 Se till exempel Stina Hansson, ”Vad är retorik?” i Tidskrift för Litteraturvetenskap 1987:3; Kurt Johannesson (red.), 
Vetenskap och retorik: En gammal konst i modern belysning, Stockholm: Natur och kultur 2001. 
28 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Rhetoric: The Quest for Effective Communication, Malden: Blackwell publications 2004. 
29 Øivind Andersen och Kjell Lars Berge (red.), Retorikkens relevans, Oslo: Norsk sakprosa 2003, s. 9-11.  
30 Erik Bengtson, “Vad är retorikvetenskap?” Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet, Erik Bengtson 
& Frida Buhre (red.), Stockholm: Södertörn 2015 s. 15-28. 
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Min undersökning kan dessutom sättas in i ett mer generellt sammanhang, i en diskussion om 

universitetets roll som en av samhällets vikigare kunskapssökande och kunskapsbärande 

institutioner.31  

Sociologerna Michael Gibbons, Camille Limoges, och Helga Nowotny menar att 

förändringarna inom humanistisk forskning de senaste decennierna bidragit till en stor 

ekonomisk tillväxt: År 1945 fanns det endast ”en handfull” konstgallerier i New York och 1960 

publicerades det 332 000 böcker; fyrtio år senare fanns det nästan 700 gallerier och 

bokproduktionen var uppe i hela 842 000 titlar.32 De gör en distinktion mellan två olika typer av 

forskning (science): forskning som produceras utifrån Mode 1, som motiveras av det rena 

kunskapssökandet å ena sidan, och Mode 2 vilket innebär att forskning produceras i första hand 

genom multidisciplinära projekt som främst vill lösa specifika problem i samhället.33 Författarna 

menar att Mode 2 främst gällt naturvetenskapliga discipliner men att även humanistiska ämnen nu 

gått åt samma håll. Detta syns bland annat genom att ämnesgränser blivit mer otydliga genom 

tvärvetenskapliga projekt samt att dikotomin mellan universitetet och vetenskapen å ena sidan 

och samhället och ekonomiska intressen å andra sidan har försvagats.34  

Många vetenskapshistoriskt och vetenskapsfilosofiskt inriktade forskare ställer sig också 

skeptiska till universitetets och humanioras förändringar de senaste årtiondena och ett flertal mer 

eller mindre politiska inlägg i debatten har publicerats. Även dessa utgör – om än mera sällan – en 

bakgrund till de argument för retorikens legitimitet som framförs i mitt material. 

Den amerikanske filosofen och litteraturvetaren Bill Readings har pekat ut politiska reformer 

som verkat direkt skadligt på den akademiska vetenskapen och snarast driver universitetet mot att 

bli ett företag vars främsta syfte är att gå med vinst och uppnå excellens.35 Han menar, bland annat, 

att universitetet tappat sitt mål att fungera som en nationell kunskapsbärande och 

kunskapsbevarande institution, vilket i sin tur lett till att universitetets forna ideologiska mening 

försvunnit och på så vis har även all undervisning och forskning kommit att betyda allt mindre.36  

Även i Sverige har diskussionen och den politiska debatten om universitetets idé och ideal 

varit livaktig. Filosofen Sharon Rider har i en studie argumenterat för att utvecklingen gått dithän 

                                                 

31 För en grundlig europeisk universitetshistorisk genomgång se till exempel Hans-Albrecht von Koch, Die Universität. 
Geschichte einer europäischen Institution, Konstanz: Primus Verlag GmbH 2008. 
32 Michael Gibbons, Camille Limoges & Helga Nowotny, New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and 
Research in Contemporary Societies, London: Sage Publications 1994, s. 94. 
33 Gibbons et al. 1994. 
34 Gibbons et al. 1994, s. 93. 
35 Bill Readings, The University in Ruins, Cambridge, Massachussetts & London: Harvard University Press 1996. 
36 Readings 1996, s. 13. 
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att dagens universitet betraktas och granskas utifrån samma kriterier som dagens industri och 

menar att vi på så vis tappat vad syftet med ett universitet egentligen är.37  

Oftast förs diskussionerna om universitetets idé på ett mer generellt och ideologiskt plan, och 

vad som saknas är en diskussion om hur universitetets reformer de senaste decennierna kommit 

att prägla specifika discipliners och ämnens etableringsprocess.  

För precis som Bengtson påpekar är en kännedom om ämnets historia nödvändig för att 

retorikvetenskapen inte ska bli ”platt och ointressant”. Även om han främst syftar på 

retorikämnets klassiskt antika historia är hans påpekande principiellt viktigt, inte minst vid sidan 

av det mer allmänna vetenskapssociologiska och vetenskapsretoriska intresset som jag nämnde 

ovan: Här finns uppenbarligen ett slags kunskapslucka att fylla, en okunskap om vårt eget ämnes 

moderna framväxt. En studie av detta kan därför inte bara ge en fördjupad generell kunskap om 

hur etableringen av en vetenskaplig disciplin faktiskt går till vid ett modernt universitet, utan den 

kan dessutom fylla en funktion i en retorikers/retorikvetares självbild och skapa en djupare 

förståelse för varifrån detta relativt unga universitetsämne härstammar och hur det gick till när 

det etablerades vid de svenska universiteten igen.  

Material, teori, metod och begreppsliga utgångspunkter 

En undersökning av detta slag kräver både kvalitativa och kvantitativa metoder. Det är 

nödvändigt att göra en genomsökning av arkiv och att göra en analys av det arkivmaterial som på 

olika sätt behandlar eller argumenterar för retorikämnet, men också att samla olika typer av 

kvantitativ data. Samtidigt är det nödvändigt att samla in uppgifter från de aktörer som var med 

från början och argumenterade för ämnets legitimitet för att överhuvudtaget kunna skapa en bild 

av hur denna utveckling såg ut. Närmast presenteras det material som legat till grund för min 

undersökning. Därefter följer ett avsnitt vardera om de viktigaste metodologiska, teoretiska och 

begreppsliga utgångspunkterna för de fyra delarna av undersökning: ett om de rent statistiska 

undersökningar som redovisas i texten, ett om så kallad ”oral history” och den metod som ligger 

till grund för avsnittet som utgår från de intervjuer jag gjort inför min undersökning, ett om de 

framförallt argumentationsteoretiska begrepp som aktualiseras i analysen av det arkivmaterial som 

undersökts, samt slutligen ett om de sociologiska begrepp som används för att diskutera 

                                                 

37 Sharon Rider, “The Future of the European University: Liberal Democracy or Authoritarian Capitalism?”, Culture 
Unbound: Journal of Current Cultural Research, 2009:1, s. 83–104. För vidare diskussioner om universitetets utveckling de 
senaste decennierna se till exempel bidragen i Sharon Rider, Ylva Hasselberg & Alexandra Waluszewski (red.), 
Transformations in Reasearch, Higher Education and the Academic Market: The Breakdown of Scientific Thought (Higher 
Education Dynamics vol. 39), Dordrecht, Heidelberg, New York & London: Springer 2013. 
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uppkomsten och etableringen av retorikämnet som en mer eller mindre självständig utbildnings- 

och forskningsdisciplin på en mer generell nivå. 

Material 

Undersökningens källmaterial har fokus på Uppsala universitet och består i huvudsak av fyra 

element: statistik, intervjuer, publicerat material om retorikämnets legitimitet samt arkivmaterial. 

På litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet finns det ett litet arkiv som är 

av stor vikt för denna uppsats. Dessvärre har det ”städats” någon gång under de senaste tio åren 

och några pusselbitar har på så vis fallit bort. Dessa har dessbättre gått att finna vid 

universitetsarkivet för den humanistiska fakulteten. Som exempel kan nämnas brevväxlingar 

mellan universitetsledningen och den litteraturvetenskapliga institutionsstyrelsen angående 

retorikämnet som går att följa i båda arkiven. Jag har gått igenom allt arkivmaterial som finns att 

tillgå. I dessa arkiv finns dokument som på olika sätt har bäring på retorikämnets etablerande vid 

Uppsala universitet, bland annat argument för högre medel till retorikkurser och dokument 

angående etablerandet av en forskarutbildning i retorik. 

En tredje typ av material har varit av bibliografiskt slag; de doktorsavhandlingar och andra 

publikationer i monografiform som finns listade i Kungliga bibliotekets katalog Libris och på 

hemsidan Avhandlingar.se. Detta material har endast undersökts rent statistiskt. 

De metodiska utgångspunkterna för denna statistiska undersökning presenteras härnäst.  

Statistiska metoder 

I uppsatsens första del är syftet som sagt att ge ett statistiskt perspektiv på retoriken 1920–2014. 

Redovisningen av denna undersökning sker i fyra figurer i form av stapeldiagram. Inför 

sammanställningen av det första stapeldiagrammet är all data insamlad från Kungliga bibliotekets 

biblioteksdatabas Libris. I de tre nästkommande figurerna har jag förutom Libris tagit 

information från hemsidan Avhandlingar.se. Undersökningen sträcker sig från 1920-talet till år 

2014. Jag undersöker i absoluta tal hur många titlar som innehåller termen ”retorik” (eller 

avledningar av det) samt hur många avhandlingar med retoriska perspektiv som skrivits från 

1960-talet till år 2014. Därefter kommer jag även diskutera avhandlingarnas ursprung, det vill säga 

var (vid vilket lärosäte) de är framlagda för disputation.  

Inför statistiska sammanställningar finns det alltid en problematik angående vad som kan och 

inte kan konstateras av siffror och diagram. Om exempelvis antalet publikationer med retoriska 

förtecken varierar över tid, så kan det ha många olika orsaker: det kan bero på ekonomiska eller 

politiska faktorer, eller det kan bero på en variation i antalet forskningspublikationer överlag, eller 
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på en förändring i antalet humanistiska publikationer, eller på en förändring av intresset för just 

ämnet retorik. Det finns helt enkelt inga enkla vetenskapliga metoder för att komma åt den typen 

av orsakssamband. Jag kommer därför inte att diskutera orsakerna till de förändringar som 

synliggörs i mina undersökningar, exempelvis huruvida ett retoriskt intresse eskalerat eller svalnat i 

Sverige under 1900-talet. Jag kommer heller inte att diskutera den ökade publiceringen av 

retoriska titlar och avhandlingar i relation till annan forskning eftersom jag endast undersökt titlar 

och avhandlingar med retoriska perspektiv. Jag har alltså inte undersökt om andelen retorisk 

forskning ökar i relation till övrig humanistisk forskning eller forskning rent generellt. 

Snarare vill jag med dessa enkla figurer visa hur antalet publikationer av retoriska verk och 

avhandlingar förändras i absoluta tal för att kunna diskutera i vilken mån ett retoriskt 

forskningssammanhang kan sägas etableras under tidsperioden. Men härigenom etablerar jag 

dessutom (även om det inte direkt har med huvudsyftet med min undersökning att göra) ett 

material för forskare att hänvisa och förhålla sig till samt visar vilka lärosäten de retoriska 

avhandlingarna kommer ifrån.  

De problem som denna uppsats ställs inför angående intervjuerna diskuteras i nästkommande 

avsnitt. 

Att söka de enskilda berättelserna 

Ett sätt att beskriva retorikämnets komplexa framväxt är att göra det utifrån berättelser från de 

aktörer som var delaktiga i den process som ledde till ämnets reetablering. I uppsatsen andra del 

är syftet som sagt just att teckna en bild av ämnets återetablering utifrån de viktigaste aktörernas 

perspektiv. Sådana berättelser är, föreställer jag mig, inte endast av intresse för retorikerna själva; 

att belysa ett ämnes framväxt på detta sätt ger ett slags bakgrund även för andra discipliners 

etablering vid universitetet, och för universitets utveckling generellt under de decennier som 

undersökningen behandlar. Rösterna må komma inifrån ett enda universitetsämne, men de var 

verksamma i samma utbildningspolitiska situation som alla andra universitetsaktörer vid samma 

tid. Därför kommer ett av kapitlen i denna uppsats att baseras på intervjuer med vissa av de 

viktigaste aktörerna vid retorikens återetablering. Det är ett lapptäcke av subjektiva bilder av hur 

och ur vad retoriken växer fram i Sverige. Målet är också att försöka föra fram sådant som ännu 

inte är känt för en allmänhet. 

Den typ av historieskrivning som vi då talar om brukar kanske framförallt förknippas med så 

kallad Oral History, en forskningsrörelse inom historisk forskning som vanligtvis går ut på att 

samla och studera historisk information som inte finns i skrivna källor om individer, familjer, 

händelser med mera i form av inspelade och transkriberade intervjuer. Ofta handlar det om att ge 
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människor som tidigare inte fått göra sin röst hörd en chans att berätta om ett visst 

händelseförlopp. Men eftersom även det moderna retorikämnets mer offentliga aktörer var så 

pass få under den period som jag behandlar, och eftersom ämnets historia hittills är så pass 

schematiskt skriven finns det ingen större anledning att begränsa undersökningen till tidigare helt 

ohörda personer. I denna uppsats presenteras därför både sådana aktörer som är väl etablerade i 

den begränsade historieskrivning som finns om retorikämnet men även sådana som är mindre 

kända och som inte eller sällan nämns i samband med ämnets framväxt, men som i andra 

intervjuer framställts som viktiga aktörer. Uppsatsen ansluter sig således inte på något rättroget 

sätt till den teoribildning som präglat Oral History, men denna har ändå uppdagat vissa 

problemställningar som annars hade gått mig förbi. Exempelvis framhåller företrädarna för Oral 

History ofta att intervjuarens roll är betydligt mer komplex än att försöka få fram information 

genom att ställa en rad förnuftiga och känsligt utmejslade frågor vars svar intervjuaren sedan helt 

enkelt ska kunna använda sig av. Snarare betraktas intervjuaren här som ett slags medförfattare, 

men därmed inte sagt att det helt och hållet är upp till denne att styra och ställa: även yttre 

faktorer spelar roll i en intervjusituation: ”we now recognize that there is a complex multiplicity 

of gendered, cultural och identify-specific variables that we must negotiate as interviewers.”38 

Dessa faktorer är nog svåra att göra något åt men bara att känna till dem kan förklara bemötandet 

jag fått under respektive intervju. Samtidigt präglas denna teoribildning också av en medvetenhet 

om att de berättelser som samlas in av en intervjuare givetvis också är ett resultat av intervjuarens 

samlande av material och dennes selektiva behandling av detta material. Det kan därför vara värt 

att så noga som möjligt redogöra för de kriterier som jag utgått från i min urvalsprocess. 

Först och främst har denna del av uppsatsen ett strikt akademiskt perspektiv. Därför har alla 

personer som intervjuas varit med och undervisat i retorik och/eller varit med och skapat kurser i 

retorik inom akademin. Det finns inga personer representerade som enbart bedrivit 

kursverksamhet utanför universitetet eller som enbart arbetat med retorik i den privata sektorn. 

I den standardiserade historien om ämnets framväxt är Kurt Johannesson vid Uppsala 

universitet den naturliga utgångspunkten. Även min uppsats tar denna utgångspunkt, vilket också 

motiveras av uppsatsens primära fokus på just utvecklingen i Uppsala, men det har varit omöjligt 

– och inte heller önskvärt – att helt och hållet begränsa sig till endast ett lärosäte i 

undersökningen: ämnets nyckelpersoner var till en början så få att de, trots att de var verksamma 

vid skilda lärosäten, hade nära kontakt med varandra och utbytte erfarenheter. Urvalet av 

intervjuobjekt var på så vis, till en början, ganska givet: de som i retorikämnets tidigaste fas i 

etableringsprocessen har varit ämnesansvariga för ämnet vid respektive lärosäte ses som självklara 

                                                 

38 Robert Perks & Alistair Thomson, The Oral History Reader, London & New York: Routledge 2006, s. 118. 
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nyckelpersoner: Kurt Johannesson vid Uppsala universitet, Brigitte Mral vid Örebros universitet, 

Lennart Hellspong vid Södertörns högskola och Anders Sigrell vid Lunds universitet.  

Men de ämnesansvariga vid denna tid var inte ensamma aktörer vid respektive institution; 

därför tillkommer intervjuer med fler aktörer som varit av stor vikt för retorikämnets etablerande 

vid universiteten.  

Marie-Christine Skuncke, professor i litteraturvetenskap, undervisade i retorik vid Avdelningen 

för retorik vid Uppsala universitet vid ämnets uppstartande men har sedan inriktat sig mer mot 

litteraturvetenskaplig 1700-talsforskning (även om vältalighet varit en viktig aspekt även senare). 

Karin Holmqvist kom ”utifrån” (det vill säga hon är inte litteraturvetare) och hade en stark 

administrativ och sammanhållande roll för retorikämnet under dess framväxt i Uppsala. Vid 

Södertörns högskola kom José Ramirez även han från ett helt annat fält (från forskningsinstitutet 

Nordplan) med en annorlunda syn på retoriken som gjort starka avtryck, inte bara på Södertörn 

utan i stora delar av retoriksverige. Maria Wolrath-Söderberg var till en början inte intresserad av 

en akademisk karriär men kom sedan att bli en av de få som (hittills) disputerat i ämnet retorik; 

hon var även med och initierade och utvecklade retorikundervisningen vid Södertörns högskola 

och är än idag en av dess mest drivande aktörer. Anders Eriksson kom i sin tur från 

bibelforskningen och har ett intresse för den klassiska retoriken ur ett pedagogiskt perspektiv, 

och var med och startade upp retorikämnet vid Lunds universitet. Slutligen är även utvecklingen i 

Göteborg en viktig pusselbit. En av de viktigaste aktörerna där var Rudolf Rydstedt. Han skrev 

en av ämnets allra första läroböcker och är idag (2015) åter igen involverad i ämnets fortsatta 

utveckling vid Göteborgs universitet. Samtidigt som retoriken var på framväxt som självständig 

disciplin vid olika lärosäten startade Gert Z. Nordström ett tvärvetenskapligt samarbete vid 

konstfack i Stockholm som gick under namnet Rum Relation Retorik. Dessvärre har jag bara haft 

möjlighet att ha e-postkorrespondens med Nordström men då detta ändå är ett så pass okänt och 

intressant spår finns denna korrespondens redovisad tillsammans med de andra intervjuerna.  

Efter denna ”första generation” av ansvariga för retorikämnets etablering vid universitetet har 

såklart ämnet berikats med än fler aktörer. Under slutet av etableringsprocessen i Uppsala hade 

redan många fler knutits till retoriken, bland annat genom uppdragskurser i retorik vid andra 

lärosäten (mer om detta nedan). I det sammanhanget skulle exempelvis Otto Fischer, Maria 

Karlsson, Janne Lindqvist, Patrik Mehrens, Håkan Möller, Annika Olsson och Ann Öhrberg 

kunna nämnas. Syftet är dock att försöka följa ämnesutvecklingens allra tidigaste skede och för att 

inte få en alldeles för lång tidsintervall och ett för stort och otympligt material har jag varit 

tvungen att begränsa mina intervjuobjekt.  
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Intervjuerna har inte följt ett strikt frågeformulär. Utgångspunkten har dock alltid varit 

densamma: Hur kommer det sig att du fick ett sådant intresse för just retorik? Hur skulle du 

formulera detta intresse? I vilken riktning har du försökt att påverka det akademiska 

retorikämnet? Allt eftersom intervjuerna ägde rum uppkom olika typer av perspektiv som mer 

eller mindre bidragit till de frågor som föreliggande uppsats ställt. Dessutom har intervjuerna 

successivt bidragit med nya infallsvinklar som genererat nya frågor. Metoden har på så vis varit 

närmast generativ där den föregående intervjun alltid kommit att påverka den nästa. Detta kan 

tyckas problematiskt men poängen med dessa intervjuer är inte att söka efter ”säkra fakta” om 

vem som var först med att ”upptäcka” retoriken och så vidare. Snarare finns det en ambition att 

söka efter den typ av kunskap som sällan eller aldrig finns med i offentligt eller publicerat 

material. Viljan att söka ”nya” och kanske mer ”annorlunda” röster om retorikämnets framväxt 

för att på så vis skapa en bild av sådant som tidigare inte nedtecknats är en av uppsatsens 

starkaste drivkrafter. 

Genom dessa intervjuer får jag ta del av helt nya berättelser om retorikens moderna historia. 

Och som den brittiska genushistorikern Lynn Abrams skriver i boken Oral History Theory: 

”Historians rely on pre-existing historical sources; oral historians make their sources.”39 Ett 

svindlande påstående som givetvis för en hel del ansvar med sig. Och redan vid första intervjun 

står det klart att bara själva intervjusituationen får en rad konsekvenser, på både gott och ont. Att 

träffas öga mot öga, ofta hemma hos intervjuobjektet eller i ett annat informellt sammanhang, 

bidrar förstås till en helt annan typ av öppenhet än de svar jag exempelvis får på de frågor som 

jag ställer via e-post. Samtidigt handlar det också om att sortera bort sådant som är för personligt 

eller som kanske ändå inte har med just retorikämnets moderna historia att göra. Jag äger på så 

vis ett tolkningsföreträde, men samtliga citat och referat som presenteras i uppsatsen är noga 

kontrollerade av alla inblandade så inga missförstånd ska uppstå. Personerna ifråga har fått gå 

igenom just deras citat och referat och efter det har dessa kompletterats, ändrats och ibland 

mildrats. Detta har jag inte sett som något problem, dels för att jag är väl medveten om att ”den 

enda sanningen” knappast kommer fram ur en enskild intervju men också för att de enskilda 

intervjuobjekten inte är ”bärande” i sig utan att de tillsammans skapar en bild av retorikämnets 

uppkomst som till stora delar är ny. Tillsammans med de mer analyserande och diskuterande 

delarna av uppsatsen hoppas jag att den tidigare bilden av retorikämnets uppkomst kan fördjupas 

och problematiseras på ett sätt som hittills är ogjort. 

Den amerikanske historikern och Oral History-forskaren Ron Grele poängterar också att: 

“interviews tell us not just what happened but what people thought happened and how they have 

                                                 

39 Lynn Abrams, Oral History Theory, London & New York: Routledge 2010, s. 16. 
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internalised and interpreted what happened.”40 Detta ger berättelserna ytterligare en betydelse, för 

givetvis kan inte jag som gör intervjun ifrågasätta vad som är ”sant” och så vidare. Detta blir 

istället ett tillfälle för de intervjuade att föra fram det som de anser vara det viktigaste för 

utvecklingen av det akademiska retorikämnet.  

Mina intervjuer kommer nedan att ligga till grund för en tematiskt disponerad genomgång av 

retorikens moderna historia, och inte redovisas en intervju i taget som annars är brukligt i den 

forskning som tar sin grund i Oral History.41 Anledningen till det är att syftet framförallt varit att 

teckna återetableringens historia ur ett generellt utbildningspolitiskt perspektiv, och att denna del 

av undersökningen alltså till stor del ska tjäna som en bakgrund till den undersökning av 

argumenten för ämnets återetablering som presenteras i nästföljande avsnitt. Under intervjuerna 

har dessutom många gånger en generell förkunskap om ämnets etablering tagits för given. För att 

förtydliga för läsaren citeras därför också en del sekundärkällor löpande i texten. För att göra 

läsningen så pedagogisk som möjligt tar jag därför stöd av de schematiska genomgångarna av 

retorikens historia som jag tidigare nämnt, ett visst mått av arkivmaterial och även publicerade 

artiklar. Dessa får fungera som en bakgrund till intervjuobjektens egna berättelser och ibland har 

texterna även diskuterats under intervjuerna. Det kan till exempel handla om att förtydliga ett 

skeende genom att skriva in ett årtal som hämtats ur ett arkiv eller en lärobok som fungerat som 

mall för retorikundervisning. Men det kan också handla om artiklar och recensioner som 

beskriver hur inställningen till det retoriska perspektivet präglat etablerandet av själva ämnet. 

Många av dem jag intervjuar presenterade även litteratur (till exempel sammanställningar efter 

konferenser och seminarieserier) som jag tidigare inte visste fanns. Detta material blir på så vis en 

stor del av intervjuobjektens syn på vad som var essentiellt under retorikämnets framväxt och 

kräver därför att citeras eller refereras i samband med aktörernas egna citat. Som jag påpekat 

tidigare är ju inte heller mitt syfte att föra fram dessa intervjuer som enskilda berättelser utan 

intervjuobjektens röster går omlott för att därigenom snarare försöka skapa en djupare gemensam 

bild av retorikämnets återetablering.  

Argumenten i retorikämnets etableringsprocess 

Intervjuerna ger sammantaget en bra bild av hur några av de viktigaste aktörerna ser på ämnets 

återetablering och hur de (i varje fall i retrospektiv) tänkte under de år då retoriken gick från att 

bestå i några få kurser på C-nivå till att etableras som ett eget ämne. Däremot säger de inget om 

hur denna återetablering gick till i offentligheten: hur dessa aktörer faktiskt argumenterade för att 

                                                 

40 Abrams 2010, s. 7. 
41 Patricia Leavy, Oral History: Understanding Qualitative Research, New York: Oxford University Press 2011, s. 10. 
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ämnet skulle återinföras inför kollegor och universitetsledning. Ett annat sätt att söka klarhet i 

hur retorikämnet etablerades vid universitetet är därför att undersöka vilka typer av argument 

som faktiskt användes för att legitimera ämnet vid universitetet. För ett sådant studium är 

framförallt det Litteraturvetenskapliga arkivet och Humanistiska fakultetens arkiv vid Uppsala 

universitet av yttersta vikt. Undersökningen av och diskussionen om källmaterialet sker mot 

bakgrund av de ideal eller idéer om vad ett universitet bör vara: vilken funktion ska ett universitet 

fylla ett par decennier in på 2000-talet och hur passar retorikämnet in i dessa ideal? Grovt talat är 

det möjligt att urskilja tre grundläggande idéer om vad ett universitet bör vara. 

På många sätt har det moderna västerländska universitetet utvecklats mot bakgrund av en idé 

om forskningens och utbildningens roll som formerades i slutet av 1700-talet. De tyska 

idealisterna argumenterade då för det så kallade autonoma universitetet, det vill säga ett universitet 

som är oberoende och har självbestämmanderätt. Johann Gottlieb Fichte (1762–1814) 

formulerade exempelvis följande ord om akademikerns kall:  

[D]ie wahre Bestimmung des Gelehrtenstande […] ist die oberste Aufsicht über den wirklichen 
Fortgang des Menschengeschlechtes im allgemeinen, und die stete Beförderung dieses Fortganges. 42 

Orden kan kännas aningen högtravande eller åtminstone en ganska bra bit från den verklighet 

med publiceringskrav och ansökningar om forskningsstöd som en akademiker lever i idag Det är 

ett ganska överväldigande ansvar Fichte lägger på ”das Gelehrtenstand”, men såsom ideal har det 

alltså haft ett avgörande inflytande åtminstone på debatten kring universitetets roll, även i det 

moderna Sverige.43 Som sådant utgör detta ideal också en bakgrund till försöken att legitimera 

retorikens reetablering vid det svenska universitetet. Vilken funktion i samhället fyller egentligen 

universitetet? Eller kanske snarare mot bakgrund av citatet ovan: vilken funktion bör det fylla? I 

sitt traktat Der Streit der Fakultäten framhåller Immanuel Kant (1724–1804) det nödvändiga i att 

universiteten förutom de medicinska, teologiska och juridiska fakulteterna även har en ”lägre 

fakultet”, det vill säga den filosofiska fakulteten, som fyller ett väsentligt syfte, inte bara inom 

universitetet utan i samhället i stort:  

Es muss zum gelehrten gemeinen Wesen durchaus aus der Universität noch eine Facultät geben, die, 
in Anfehung ihrer Lehren vom Befehle der Regierung unabhängig, keine Befehle zu geben, aber doch 
alle zu beurtheilen die Freiheit habe, die mit dem wissenschaftlichen Interesse, d. i. mit dem der 
Wahrheit, zu thun hat, wo die Vernunft öffentlich zu sprechen berechtigt sein muss: weil ohne eine 
solche die Wahrheit (zum Schaden der Regierung selbst) nicht an den Tag kommen würde, die 

                                                 

42 “[T]he true vocation of the scholarly class is the supreme supervision of the actual progress of the human race in 
general and the unceasing promotion of this progress.” Johann Gottlieb Fichte, Einige Vorlesungen über die 
Bestimmung des Gelehrten, Berlin: Veit & Comp 1845/1846, s. 30. Engelsk översättning av Daniel Breazeale, 
“Some Lectures Concerning the Scholar’s Vocation”, Philosophy of German Idealism: Fichte, Jacobi and Schelling, 
London & New York: Continuum International Publishing Group 1987, s. 33. 
43 Se exempelvis Rider 2009, s. 86.  
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Vernunft aber ihrer Natur nach frei ist und keine Befehle etwas für wahr zu halten (kein crede, sondern 
nur ein freies credo) annimmt.44  

Kants idé består i grund och botten i att det är absolut nödvändigt för ett samhälle att 

universitetet har en fakultet som står helt fri från statlig inblandning, fri att undersöka och kritiskt 

granska allt. En likartad tankegång framförs av. Friedrich von Schelling (1775–1854): 

Die Wissenschaft aber hört als Wissenschaft auf, sobald sie zum bloßen Mittel herabgesetzt und nicht 
zugleich um ihrer selbst willen gefördert wird. Um ihrer selbst willen wird sie aber sicher nicht 
gefördert, wenn Ideen z.B. aus dem Grund zurückgewiesen werden, weil sie keinen Nutzen für das 
gemeine Leben haben, von keiner praktischen Anwendung, keines Gebrauchs in der Erfahrung fähig 
sind.45 

De ideal som speglas i ovanstående högstämda citat har naturligtvis sällan, om någonsin, helt och 

fullt har realiserats i verkligheten: de är just ideal. Men som filosofen Sharon Rider skriver: ”this is 

precisely its virtue”, och hon understryker att dessa ideal än idag är högst levande.46 I slutet av 

1800-talet kom nämligen det Humboldtska idealet att prägla tyska, amerikanska och många andra 

länders universitet.47 Den preussiske filosofen och reformatorn Wilhelm von Humboldt (1767-

1835) menade att universitetet skulle sträva efter att uppfylla framförallt två uppgifter: akademisk 

frihet och att undervisning och forskning skulle praktiseras av samma personer.48 Med akademisk 

frihet menade han frihet från statens inblandning, både när det gäller forskningens syfte och 

innehåll men också att samma forskare ska ha friheten att undervisa om det den vill.49 

Studenterna var också inkluderade i denna frihet: studenten skulle fritt få välja kurser och sedan 

arbeta i sin egen takt. Han menade också att forskning och undervisning är två sidor av samma 

verksamhet: i och med att forskaren undervisade och forskade om samma frågor kom 

undervisning alltid att handla om pågående forskning. Idén var att forskarens aktiviteter skulle 

                                                 

44 “It is absolutely essential that the learned community at the university also contain a faculty that is independent of 
the government's command with regard to its teachings; one that, having no commands to give, is free to evaluate 
everything, and concerns itself with the interests of the sciences, that is, with truth: one in which reason is authorized 
to speak out publicly. For without a faculty of this kind, the truth would not come. To light (and this would be to the 
government's own detriment); but reason is by its nature free and admits of no command to hold something as true 
(no imperative ‘Believe!’ but only a free ‘I believe’).” Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten/The Conflict of the 
Faculties, engelsk översättning av Mary J. Gregor, Lincoln & London: University of Nebraska Press 1992, s. 26-29. 
45 ”vetenskapen upphör att vara vetenskap så snart den reduceras till att vara blott ett medel och inte samtidigt gynnas 
för sin egen skull. Och vetenskapen gynnas sannerligen inte för sin egen skull ifall exempelvis vissa idéer avvisas på 
grund av att de inte är till nytta för det vanliga livet.” Friedrich von Schelling, Vorlesungen über die Methode des 
akademischen Studiums, Project Gutenberg: http://gutenberg.spiegel.de/buch/vorlesungen-uber-die-methode-des-
akademischen-studiums-1933/3 (2015-12-08). I svensk översättning av Richard Matz: Föreläsningar om metoden för 
akademiska studier, Göteborg: Daidalos 1988, s. 35. 
46 Rider 2009, s. 86.  
47 Rider 2009, s. 86. 
48 Wilhelm von Humboldt, Om den inre och yttre organisationen av de högre vetenskapliga läroanstalterna i Berlin (översättning 
av Thomas Karlsohn), Psykoanalytisk tidskrift 2009:26-27. 
49 Det går att problematisera denna ”bild” av det Humboldtska idealet, Humboldt skrev samtidigt att staten skulle 
bevara utnämningen av universitetslärare eftersom det säkerligen inte är någon ”god lösning att ge fakulteterna ett 
större inflytande över denna procedur än vad ett förståndigt och rättvist kuratorium på eget initiativ kan erkänna 
dem”. Humboldt, s. 92. Syftet här är dock att presentera ett ideal som Humboldt ofta får stå förebild för. 
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inspirera både andra forskare och studenterna – och på så vis skulle verksamheten utvecklas. Mot 

bakgrund av det inflytande som det Humboldtska idealet haft på västerländska universitet är det 

värt att undersöka i vilken mån likartade idéer också framförs i de texter som under 1980- och 

1990-talet argumenterade för att retoriken skulle återetableras som universitetsämne. Förbinds 

denna strävan med några idéer om ett fritt kunskapssökande universitet eller är det andra typer av 

argument som skänker legitimitet åt idén om retoriken som universitetsämne?  

Under de senaste decennierna har debatten om universitetets utveckling framkallat en rad mer 

eller mindre politiska debattinlägg som hävdar att universitetet närmast har kommit att likna ett 

företag än den autonoma institution som beskrevs här ovan. Det kan vara provocerande att kalla 

universitetet för vårt lands äldsta ”företag”, men idag kanske lika många blir provocerade av 

citationstecknen som av själva benämningen. Bill Readings skriver till exempel i The University in 

Ruins att “the contemporary University is busily transforming itself from an ideological arm of 

the state into a bureaucratically organized and relatively autonomous consumer-oriented 

corporation”.50 Rider menar, likt Readings, att dagens universitet i första hand är intresserat av 

”the production of things: degrees, citations, innovations” medan “the classical university was 

originally conceived as a place where one formed, or produced, a certain kind of person: 

someone capable of sound judgement in, for instance, political issues”.51  

Detta omdöme – som Readings menar var en dygd i det klassiska universitetet – har enligt dessa 

kritiska röster idag förlorat mycket av sitt värde. Idéhistorikern Anders Burman menar i antologin 

Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter att humaniora har ”förlorat sin ställning i det 

akademiska landskapet” och anser att detta kan kopplas samman med ”akademins allmänna 

förändring under de senaste decennierna”.52 Denna förändring, argumenterar Burman, består i en  

successiv decentreringsprocess som skett parallellt med transformeringen av det gamla elituniversitetet 
till en masshögskola. Även om detta kan uttryckas mer positivt som en demokratisering av den högre 
utbildningen kvarstår faktum att akademin sakta men säkert har förvandlats till en utbildningsindustri. 
Det hela blir inte bättre av att det under senare år skett en successiv marknadsanpassning av 
universitet och högskolor, vilket bland annat tagit sig uttryck i att de blivit pådyvlade ett synnerligen 
fyrkantigt kvalitetssäkringssystem. Lärosäten handhas numera som vilka företag som helst, med fokus 
på resultat, effektivitet, transparens och ständiga utvärderingar. I regel ligger ett kortsiktigt ekonomiskt 
nyttotänkande till grund för resursfördelningen av såväl forskning som undervisning. […] Lärare på 
universitet och högskolor uppmanas hela tiden att tänka på den anställningsbarhet eller användbarhet 
som utbildningarna ska resultera i.53  

Och det är just därför vårt behov av vad Kant kallar den ”lägre fakulteten”, som en kritisk och 

autonom institution är grundläggande. Universitetet måste fortfarande verka för utbildningar med 

                                                 

50 Readings, s. 11.  
51 Rider 2009, s. 84–85. 
52 Anders Burman, ”Nyttan med nyttan”, Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, Göteborg: Daidalos 2013, s. 
143. 
53 Burman (2013), s. 143–144. 
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fokus på bildning – inte anställningsbarhet – och humanioras uppgift inför framtiden, menar 

Burman, blir att ”inte spela med i nyttospelet utan tvärtom att formulera alternativ till och göra 

motstånd mot det kortsiktiga nyttotänkande som genomsyrar vår tids samhälle”.54 

Det Burman beskriver är en mörk och liksom smygande utveckling mot en humanistisk 

fakultet som strävar efter att anpassa sig till samma nyttoideal som till exempel biomedicin. Men 

eftersom vi ”så att säga spelar på fel planhalva” är vi dömda att förlora.55 

I dessa inlägg går det alltså att utläsa en rädsla för att utbildningen, i och med universitetets 

förändringar, förändrar studentens syn på sin egen bildning: de som sökt sig till humaniora 

hamnar i en utbildningsindustri där målet är anställningsbarhet och nytta snarare än bildning och 

mening. 

Det kan betonas att det i inskränkt mening nyttoinriktade universitet som tecknas av 

ovanstående forskare kanske inte heller någonsin har realiserats fullständigt i verkligheten. Även 

detta skulle kunna beskrivas som ett ideal (eller anti-ideal om vi föredrar det): ett ideal vars 

karakteristika endast till vissa delar gör sig synliga i den dagliga universitetspraktiken. Men det är 

ett slående faktum att retorikens återetablering vid universitetet skett samtidigt som utvecklingen 

bort från humboldtuniversitetet och mot ett mer företagsliknande universitet enligt ovanstående 

forskare tagit fart. Det är därför intressant att undersöka också i vilken mån sådana mer 

ekonomiska och nyttoinriktade argument återfinns i mitt material.  

Ett tredje ideal har sin grund i en betydligt äldre utbildningsidé: de fria konsterna – artes liberales, 

som handlar om hur bildningsprocessen av en god samhällsmedborgare skulle se ut. Det här 

idealet har sina rötter tidigt i antiken, men det formaliserades under 400-talet av den romerske 

författaren Martianus Capella. Hans Artes liberales var sju ämnen som senare delades in i två 

grupper: de tre första, som var humanistiskt och språkligt inriktade, kallades trivium (ordet betyder 

egentligen ”de tre vägarna”, men dess betydelse framgår bättre av vetskapen att det har givit 

upphov till det svenska ordet ”trivialt”, som i sin tur i detta fall syftar till det ”grundläggande”) 

och de följande fyra, mer naturvetenskapligt inriktade, kallades quadrivium.56 De fria konsterna kom 

sedan att inspirera ett brett utbildningsprogram i, framförallt, USA: liberal arts education. Detta 

program utvecklas än idag men förespråkare för denna typ av utbildningsideal har under tvåtusen 

år ändå haft det gemensamma syftet att förbereda unga människor för ett gott medborgerligt liv, 

                                                 

54 Burman (2013), s. 145. 
55 Burman (2013), s. 144. 
56 Anders Burman, ”Tradition i förvandling”, Det goda lärandet: En antologi om liberal arts education, Lund: 
Studentlitteratur 2011, s. 35. 
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istället för att endast fokusera utbildningen vid att göra studenter anställningsbara i inskränkt 

mening.57  

Syftet med liberal arts education är att först och främst erbjuda studenten en så bred bildning 

som möjligt. Därför har utbildningarna oftast öppna examina och studenten ägnar (i regel) de 

första två åren åt studier i kärnämnen som i det amerikanska systemet brukar kallas general studies.58 

Lärare inom dessa program fungerar även som studievägledare och ska hjälpa och stötta 

studenten för att vidare kunna orientera sig i lärosätets utbildningsutbud. Genom ett nära 

förhållande mellan lärare och student ska studentens intellektuella utveckling stimuleras.59 Målet 

med utbildningen är dels att ”råda bot på bristande förkunskaper” och dels att ”skapa excellenta 

förutsättningar för såväl yrkesliv som studier på avancerad nivå”.60  

Den amerikanska liberal arts-traditionen har i hög grad inspirerat andra länders syn på vägen till 

bildning inom högre studier. Högskolan på Gotland (numera campus Gotland) har sedan några 

år tillbaka ett liberal education-perspektiv på sin undervisning (som 2013 utvecklades till ett liberal 

arts-program) och beskrevs 2009 på detta sätt: 

Utbildning för ett föränderligt arbetsliv och ett rikare liv. Studera det du har lust till och få det 
nödvändiga på köpet. En modell som skapar självständiga och flexibla individer, fria att själva kritiskt 
söka och utveckla kunskap i ett livslångt lärande.61 

På liknande sätt som det gick att ifrågasätta om det Humboldska idealet och det mer inskränkt 

nyttoinriktade idealet någonsin har realiserats går det nu att fråga sig ifall idén om liberal arts 

education någonsin varit eller kommer att bli verklighet. Men – just för att det är ett ideal – det är 

ändå värt att undersöka i vilken mån likartade tankar förs fram i mitt material.  

Min undersökning av argumenten för retorikämnets återetablering kommer alltså särskilt att 

fokusera på hur de förhåller sig till de tre ”idealtypiska” universitet som tecknats i det 

ovanstående: det fria kunskapssökande elituniversitetet, den nyttoinriktade och 

marknadsanpassade masshögskolan respektive det bildningsorienterade medborgarskolande liberal 

artsuniversitetet.62 

Men det är naturligtvis ganska ovanligt att dessa ideal nämns explicit i det material som jag valt 

att analysera. Ibland krävs ett ganska avancerat tolkningsarbete för att visa hur ett visst argument 

                                                 

57 Burman, 2011, s. 46. 
58 Patrik Mehrens, ”Vad är liberal arts education?”, Det goda lärandet: en antologi om liberal arts education, Anders Burman 
& Patrik Mehrens (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 18. 
59 Mehrens, s. 25. 
60 Mehrens, s. 24. 
61 Karin Bengtsson, ”Ett svenskt exempel – Högskolan på Gotland”, Det goda lärandet: En antologi om liberal arts 
education, Anders Burman & Patrik Mehrens (red.), Lund: Studentlitteratur 2011, s. 187. 
62 Idealtypsbegreppet är användbart därför att idealtypen betecknar en oftast ouppnådd företeelse, den ”markerar”, 
som idéhistorikern Gunnar Eriksson skriver, ”målet för en tendens, en medveten eller omedveten strävan”. Gunnar 
Eriksson, ”Om idealtypsbegreppet i idéhistorien”, Lychnos 1980, s. 289. 
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förhåller sig till dem. Idealen är med andra ord svåra att operationalisera i en analys. För det 

arbetet krävs enklare typer av begrepp. I Reclaim the Science! gör Sharon Rider en distinktion som 

kan vara till hjälp: 

Jag skilde mellan å ena sidan frågor angående finansiering, organisering och strukturering av 
vetenskapen, det vill säga vetenskap som institution, och å andra sidan vetenskapen som idé eller ideal. 
Ett annat sätt att se på samma distinktion är att skilja mellan externa frågor, dvs. frågor rörande vad 
som förväntas av vår verksamhet av dem som bekostar den, och frågor som står i ett internt 
förhållande till det vetenskapliga tänkandet som sådant (vad vi forskare och lärare hoppas och tror kan 
leda till ökad kunskap och förståelse inom våra områden).63 

Genom att skilja mellan externa och interna frågor är det sedan lättare att analysera och förstå de 

argument som fördes fram under retorikämnets uppkomst. Däremot kan en ”intern” fråga 

argumenteras för genom ”externa” argument och därför byter jag helt enkelt ut Riders begrepp 

interna och externa frågor och kommer istället, lite förkortat, att tala om interna och externa 

argument. Vidare kommer jag att benämna de interna argumenten som vetenskapligt akademiska 

argument och de externa som ekonomiska argument. Men i materialet framförs också en tredje typ av 

argument som inte helt kan inordnas i någon av dessa kategorier; de skulle kunna betecknas som 

förvaltningspolitiska argument eftersom de grovt talat handlar om hur retorikutbildningen skulle 

kunna ge förvaltningspolitiska fördelar (mer om detta nedan). Precis som de vetenskapligt 

akademiska argumenten respektive de ekonomiska argumenten förhåller sig till de två 

universitetsideal om det fria kunskapssökande elituniversitetet respektive den nyttoinriktade och 

marknadsanpassade masshögskolan förhåller sig de förvaltningspolitiska argumenten snarast till 

idealet om det bildningsorienterade medborgarskolande liberal artsuniversitetet. Dessa tre typer av 

argument kan i grova drag beskrivas på följande sätt: 

De vetenskapligt akademiska argumenten kommer ur idén att det finns ett slags vetenskaplig 

egennytta i retoriken, till exempel att vi med retorikens hjälp kan kasta nytt ljus över texter som 

tidigare inte har varit fullt förståeliga eller att retoriken har en vetenskaplig kärna som inget annat 

ämne vid universitetet har och att denna disciplin därför kan leda oss till nya typer av 

forskningsresultat. De vetenskapligt akademiska argumenten behandlar i Riders mening ”interna” 

frågor och riktar sig till ”de redan invigda”.  

Om de vetenskapligt akademiska argumenten behandlar ”interna” frågor så är de ekonomiska 

fokuserade vid ”externa” frågor. De ekonomiska argumenten kan till exempel handla om ett ökat 

söktryck av studenter eller att det finns en vilja att bemöta studenternas önskemål (både gällande 

studentplatser men även kursinnehåll). I den realitet som argumenten framfördes, där medel 

beräknas på antalet studenter, går det även att se ett slags ekonomiskt vinstintresse bakom dessa 

                                                 

63 Sharon Rider, Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering, Sharon Rider & Anders Jörnesten (red.), Möklinta: 
Gidlunds förlag 2007, s. 41–42.  
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argument. Därmed inte sagt att aktörerna själva argumenterade utifrån rent ekonomiska intressen. 

Poängen är endast att deras argument är utformade på detta sätt. 

Medan de ekonomiska och de vetenskapligt akademiska argumenten liknar Sharon Riders 

externa och interna frågor hamnar de förvaltningspolitiska argumenten någonstans mittemellan. 

Ibland går det som sagt i dessa argument att utläsa implicita eller underliggande hänvisningar till 

retorikämnets anrika historia, där idéer om retoriken som ett brett (ut-)bildningsämne för den frie 

medborgaren ska ligga till grund för att legitimera ett införande av retorikämnet på nytt. Men ofta 

handlar det i praktiken endast om att universitet ska förse samhället med goda, kritiska och 

bildade medborgare och att vi – inom och utom universitetet – har ett behov av människor som 

har just dessa retoriska färdigheter. Därför passar termen förvaltningspolitiska argument för 

denna typ. 

En noggrann läsning av källmaterialet visar att dessa tre typer av argument ofta existerar sida 

vid sida i en och samma text. Mot bakgrund av jämförelsen mellan de tre ideal jag redogjorde för 

här ovan kan därför klassificeringen av argumenten säga oss något om vilka typer av publiker 

som dessa respektive argumentationer riktar sig till.  

De polska och belgiska argumentationsteoretikerna Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-

Tyteca slår i sin bok Traité de l’Argumentation: La Nouvelle Rhetorique (1958) fast att för att 

överhuvudtaget kunna definiera en publik måste man först utgå ifrån att publiken är ”the 

ensemble of those whom the speaker wishes to influence by his argumentation”.64 Ordet 

”wishes” är viktigt. Den publik de talar om är med andra ord inte nödvändigtvis alla de personer 

som läser en text eller lyssnar till ett anförande, utan de som talaren önskar påverka. ”Målgrupp” 

skulle kunna vara en svensk term för samma sak. För att övertyga en publik måste talaren först – 

för sig själv - konstruera en idé om en publik som ligger så nära denna målgrupp som möjligt och 

sedan anpassa sitt tal efter denna och efter situationen talet ska hållas i. För som de konstaterar: 

”the important thing is not knowing what the speaker regards as true or important, but knowing 

the views of those he is adressing”.65 Att analysera de texter som på olika sätt innehåller argument 

för retorikens återinförande med en sådan utgångspunkt innebär alltså i en mening att 

rekonstruera vilken målgrupp som dessa texter är riktade till, och att se de ”åsikter” som framförs 

i texterna inte som beroende av talarens karaktär utan av den publik talaren önskar påverka och det 

sammanhang där de framförs.66  

                                                 

64 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, övers. John Wilkinson & 
Purcell Weaver, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame 1971, s. 19. 
65 Perelman & Olbrechts-Tyteca, s. 23–24. 
66 Perelman & Olbrechts-Tyteca, s. 19–20. 
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Perelman och Olbrechts-Tyteca skiljer sedan mellan å ena sidan det universella auditoriet och å 

andra sidan en oändlig mängd av partikulära auditorier.67 Inför ett partikulärt, eller specialiserat, 

auditorium kan vissa förkunskaper tas för givna och det går att förutsätta ”att vissa teser och vissa 

metoder tills vidare erkänns av alla”. Perelman tar i Retorikens imperium prästens predikan i kyrkan 

som exempel: prästen kan förlita sig på att församlingen som lyssnar förstår hans utgångspunkter 

och framställningar.68 Det universella auditoriet å andra sidan är snarare än ”appell till förnuftet” 

än ett tal riktat till en eller ett litet antal människor. Ur detta resonemang drar Perelman sedan 

slutsatsen om skillnaden mellan övertalande tal och tal som försöker vara övertygande, och menar 

att tal som är riktade till partikulära auditorier är övertalande medan tal som är riktade till ett 

universellt auditorium är övertygande.69  

Ur dessa resonemang går det att utläsa att det Perelman och Olbrechts-Tyteca undersöker är 

ett auditorium som talaren har tänkt försöka övertala eller övertyga med sina argument. 

Den amerikanske retorikvetaren Edwin Black utvecklar en liknande tanke i sin text ”The 

Second Persona” (1970), där han argumenterar för att en text alltid har en implied auditor.70 Han 

menar att vi omöjligen kan fastställa en faktisk publik; istället kan vi genom att noggrant syna 

texten söka utmejsla en tilltänkt publik. Men Black tar sedan detta ännu ett steg längre. Han 

menar att det sedan är kritikerns (alltså den som analyserar texten) uppgift att synliggöra vilken 

typ av ideologi som riktas mot denna tilltänkta publik genom texten: ”The critic can see in the 

auditor implied by a discourse a model of what the rhetor would have his real auditor become”.71 

Black ändrar på så vis perspektiv i jämförelse med Perelman och Olbrechts-Tyteca. I deras fall är 

publiken något som talaren hela tiden bör ta hänsyn till och lära sig så mycket som möjligt om för 

att sedan anpassa talet efter publiken och situationen. Det Black vill komma åt är på sätt och vis 

talaren eller författarens underliggande agenda: genom författarens tilltänkta publik går det sedan 

att komma åt vilken typ av ideologiska föreställningar som författaren producerar eller 

reproducerar på sin publik genom texten.  

I mitt arbete får detta två konsekvenser: för det första kastar det nytt ljus över argumenten för 

retorikämnets reetablering på så sätt att jag genom att studera argumenten kan jag försöka utläsa 

just en tilltänkt publik. Utifrån denna publik kan jag sedan se vilken typ av ideologisk grund 

argumenten baseras på och här kommer jag tillbaka till de tre argumenttyperna jag beskrivit ovan. 

                                                 

67 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, s. 30. 
68 Chaïm Perelman, Retorikens imperium, övers. Mats Rosengren, Ödåkra: Retorikförlaget 2013, s. 42–43. 
69 Perelman 2013, s. 43–44. 
70 Edwin Black, ”The Second Persona”, Contemporary Rhetorical Theory: A Reader, John Loius Lucaites, Celeste Michelle 
Condit & Sally Caudill (red.), New York: The Guilford Press 1999, s. 333. 
71 Black, s. 334–335. 
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Genom att försöka klassificera argumenten som något av dessa tre går det sedan att försöka 

utläsa en universitetspolitisk ideologisk bakgrund för respektive argumenttyp. 

Avslutningsvis vill jag poängtera att mitt mål inte är att undersöka huruvida en viss person 

argumenterar genom den ena eller andra typen. Jag vill undersöka argumenten och hur de olika 

argumenttyperna tar sig uttryck i en diskussion när ett nytt universitetsämnes föds. 

Ett sociologiskt perspektiv 

För att ytterligare fördjupa bilden av retorikämnets etablering vid universitetet kommer jag i slutet 

av uppsatsen att diskutera ämnesetableringen utifrån ett sociologiskt, relationellt perspektiv. Här 

lyfter jag blicken från såväl de rent kvantitativa uppgifterna som framgår av boktitlar och 

nyckelord, som de enskilda aktörernas upplevelser och de argument som framfördes under 

etableringsfasen. Frågan här handlar dels om i vilken mån retoriken som ämne alls kan sägas 

existera som en självständig vetenskaplig och utbildningsmässig disciplin, om det alltså existerar 

någonting sådant som ett retorikämne utöver själva den organisatoriska och administrativa enheten 

som erbjuder kurser från a- till forskarnivå, dels om hur relationerna mellan de personer som i så 

fall är engagerade i detta gemensamma projekt ser ut.  

Målet här är alltså inte att avgöra om retoriken som vetenskap lever upp till exempelvis några 

specifika rent vetenskapligt akademiska kriterier, utan om det är möjligt att hävda att det finns ett 

specifikt sammanhang av forskare, studenter och andra som tillsammans i någon som helst mån 

kan sägas utgöra en egen, särskild grupp, som i det avseendet kan sägas utgöra en verklig grund 

för universitetsämnet retorik. Här blir den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp om 

specifika (exempelvis vetenskapliga) ”fält” centralt. Kort sagt är ”fält” ett slags metafor för det 

sammanhang eller den ”gemenskap” där ett antal personer samarbetar men också konkurrerar 

om makt och inflytande, ett sammanhang som präglas av sina egna ”lagar” om vad som är viktigt 

och sant, om vilka typer av beteenden som betraktas som önskvärda eller rentav hjältemodiga 

och högstående eller tvärtom förkastliga. Han har beskrivit den franska modevärlden som ett 

”fält” i denna mening men också den litterära världen av författare, kritiker och litteraturforskare 

i 1800-talets Frankrike. I Texter om de intellektuella skriver Bourdieu att ett fält ”definieras bland 

annat genom att man bestämmer vilka insatser och intressen som är specifika för fältet, som 

endast kan uppfattas av den som formats för att träda in i fältet och som inte går att reducera till 

insatser och intressen inom andra fält.”72 Ett fält är på så vis en värld för sig och de aktörer och 

institutioner som verkar inom fältet är ”mer beroende av varandra än av omvärlden”.73  

                                                 

72 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, Stockholm: Brutus Östlings bokförlag 1992, s.42. 
73 Donald Broady, Kulturens fält – en antologi, Göteborg: Daidalos 1998, s. 11. 
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Däremot kan samma aktör rymmas inom flera olika fält och på så vis kan fält också överlappa 

varandra och vidare kan större fält inrymma flera mindre fält. Universitetet kan beskrivas som ett 

fält där den Humanistiska fakulteten är ett delfält. I vissa fall kan särskilda ämnen, som är 

tillräckligt autonoma, beskrivas som egna fält.74  

Bourdieu menar att det akademiska fältet definieras, i varje ögonblick, av maktrelationerna 

mellan aktörernas specifika kapital som de tillförskaffat sig vid tidigare strider.75 Det akademiska 

fältet är på så vis både socialt och historiskt konstituerat och är en plats för ”permanent 

konkurrens om sanningen om den sociala världen och om universitetsvärlden själv”.76  

För att kunna identifiera ett fält krävs det kännedom om fältets särskiljande egenskaper och 

karaktäristika, det vill säga fältets specifika kapital.77 Ett specifikt kapital har sitt värde i relation till 

ett bestämt fält och kan bara under ytterst speciella omständigheter omvandlas till en annan typ 

av kapital.78 Detta kapital finns även i förkroppsligad form, bland annat genom aktörernas insikt i 

tidigare strider inom fältet. Detta kapital är något som aktörerna på fältet värderar högt och ju 

mer specifikt kapital de själva besitter ju mer nedvärderar de alla former av ”kommersiell 

succé”.79  

Målet är alltså att antingen omvandla eller bevara samma struktur inom fältet. Men det är inte 

bara strategiernas effektivitet eller krafterna i positionerna som avgör stridigheterna inom fältet:  

Det sociala fältets allomfattande omvandlingar berör universitetsfältet, i synnerhet via morfologiska 
förändringar, varav den mest betydande är studenttillströmningen som till en del bestämmer den 
ojämna tillväxten av lärarkårens olika delar och därigenom omvandlingen av styrkeförhållandena 
mellan fakulteter och ämnen – och framför allt, inom varje ämne och fakultet, mellan de olika 
akademiska graderna.80 

Det är alltså även yttre faktorer som spelar in i fältformeringen. Och detta är något som min 

undersökning har som delmål att undersöka: vilka ytterligare faktorer som kan tänkas ha påverkat 

utvecklingen av ämnet än de faktorer som redan nämns i de schematiska överblickarna som finns. 

Jag är däremot inte intresserad av att diskutera och argumentera för huruvida och i vilken mån 

det retoriska fältet är fullkomligt eller autonomt. Precis som sociologen Donald Broady 

konstaterar så är den frågan ”tämligen ointressant”.81 Han argumenterar för att det fullkomligt 

autonoma kulturella fältet ändå är ”ett gränsfall som aldrig existerar i levande livet, även om 

                                                 

74 Donald Broady, Sociologi och epistemologi, HLS förlag: Stockholm 1990, s. 273-274. 
75 Pierre Bourdieu, “The Peculiar History of Scientific Reason”, Sociological Forum, 1991:6, s. 9-10. 
76 Bourdieu 1996, s. 257. 
77 Pierre Bourdieu & Loïc J. D. Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, Boston: Polity Press 1992, s. 107-108. 
78 Bourdieu 1992, s. 43. 
79 Broady 1998, s. 19. 
80 Bourdieu 1996, s. 159. 
81 Broady 1989, s. 20. 
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Bourdieu menar att den franska konsten och litteraturen i slutet av 1800-talet kom jämförelsevis 

nära.”82  

Nej, snarare kan Bourdieus tankegångar användas som viktiga hjälpmedel för att förstå och 

belysa vissa delar av retorikämnets komplexa sammansättning av aktörer. Broady menar att 

verktygen är som ”mest fruktbärande när de används för att utforska de krafter vilka stärker eller 

försvagar autonomin och därigenom skapar eller krossar fälten, och som under vissa 

omständigheter åstadkommer fullt utvuxna fält men som oftare verkar i sammanhang där 

autonomin är späd, vacklande, ambivalent.”83 

Bourdieus tankar och idéer om hur maktrelationer samspelar och utmanas inom ett fält 

kommer alltså att fungera som bakgrund till en diskussion om ett eventuellt retoriskt fält (utifrån 

mina tidigare undersökningar i uppsatsen) mot slutet av denna uppsats (även om idén om olika 

aktörers strategier och habitus i någon mån kommer att prägla hela min undersökning).84 Med 

strategier menar jag ”individers, gruppers eller institutioners försök att värna värdet på sitt 

kapitalinnehav och att försvara eller förbättra sin position”.85 Även habitus är ett centralt begrepp 

hos Bourdieu. Det betecknar ett slags förkroppsligat kapital, som grundlagts i människor från 

vanor ur familjen och skolan och som fungerar som ett ”ofta omedvetet handlingsmönster”.86 

Frågan är om den svenska retoriken kan sägas konstituera ett fält i Bourdieus mening – eller 

snarare i vilken mån det är fruktbart att anlägga ett fältperspektiv på de aktörer som i olika mån är 

verksamma inom retoriken. Även om diskussionen här kan bygga på allt som framkommit 

tidigare i undersökningen blir den med nödvändighet också mer spekulativ. Jag har inte haft 

möjlighet att göra den noggranna, kvantitativa undersökning som krävs för att förrätta en 

fältundersökning i egentlig mening. Individer eller grupper kommer därför inte stå i centrum för 

min analys utan snarast relationerna emellan dem. I och med detta blir ett av uppsatsens 

underliggande syften att söka visa hur de olika aktörerna och institutionerna hänger samman, 

påverkas av och strider mot varandra.  

Som jag nämnde tidigare så har Ylva Hasselberg diskuterat det akademiska fältet och 

argumenterar för att det vetenskapliga fältets doxa, det vill säga en föreställning som alla inom 

                                                 

82 Broady 1989, s. 16. 
83 Broady 1989, s. 17. 
84 Se diskussion om Bourdieus användande av begreppen agent versus aktör i Donald Broady, Sociologi och Epistemologi, 
s. 233-234. Broady menar att Bourdieu i senare verk använder sig främst av ordet agent, eftersom ordet aktör kan 
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85 Broady 1998, s. 13. 
86 Broady 1998, s. 13. Den norska litteraturvetaren Toril Moi undersöker i sin artikel ”Att erövra Bourdieu” utifrån 
ett feministiskt perspektiv hur habitus i sin tur kan kopplas samman med kön. Detta kommer dock inte studeras 
närmare i min egen undersökning då underlaget inte täcker den typen av studie. Toril Moi, ”Att erövra Bourdieu”, 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1994:1, s. 3–25. 
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fältet accepterar, i alla fall borde vara att vetenskapen har ett värde.87 Man kan helt enkelt inte vara 

aktör på det vetenskapliga fältet utan att anse att vetenskap är viktigt, men Hasselberg menar att 

de olika aktörerna definierar vetenskap på olika sätt.88 I diskussionen om retorikämnets legitimitet 

vid universitetet torde några av dessa vetenskapsdefinitioner kunna klargöras utifrån hur 

aktörerna argumenterar. På så vis går det kanske att tydliggöra hur doxan inom särskilt det 

”retoriska fältet”, men även i ett bredare vetenskapligt fält, sett ut. 

Mot bakgrund av undersökningens första delar kommer jag alltså i det avslutande avsnittet att 

diskutera och syna de maktförhållanden och relationer som kommit att påverka etableringen av 

retorikämnet vid universitetet utifrån ett slags fältperspektiv.  

En bakgrund: Universitetets moderna reformer  

För att förstå den kontext där retorikämnet etablerades är det nödvändigt att ha kunskap om 

några av universitetets mest omvälvande moderna reformer. Först och främst ökade antalet 

studenter kraftigt: från mitten av 1940-talet till 2006 steg siffran i Sverige från 14 000 till 340 

000.89 Denna massiva ökning av studenter har fört med sig en rad olika reformer för hur 

utbildningen ska bedrivas och finansieras. I Högskoleverkets rapport från 2006 slår de fast att det 

under denna period har ”skett en successiv övergång från detaljerad centralplanering på nationell 

nivå till mål- och resultatstyrning”, att ”[e]xterna finansiärer har fått ökat inflytande över 

forskningsresurserna” och att ”[s]amverkan mellan lärosätena och näringslivet och samhället i 

övrigt har utvecklats och funnit nya former”.90 

Högskolereformen 1977 slog fast att universiteten ska arbeta för att ”bredda och differentiera 

det samlade utbildningsutbudet, särskilt med hänsyn till anknytningen till arbetsmarknaden och 

förnyelsen av arbetslivet” och poängterar att även de filosofiska fakulteternas utbildning skulle 

”yrkesinriktas och ha hög relevans för samhället”.91 

Genom högskolereformen 1993 förändrades resurstilldelningen för den grundläggande 

utbildningen: 

Lärosätenas tilldelning av resurser baseras på per capita-ersättning för antalet helårsstudenter och 
helårsprestationer och maximeras genom ett s.k. takbelopp. Varje lärosäte får ett utbildningsuppdrag 
där mål och ramar i olika avseenden anges. Utbildningsuppdragen beslutas av regeringen. […] 

                                                 

87 Hasselberg 2005, s. 2.  
88 Hasselberg 2005, s. 4. 
89 Högre utbildning och forskning 1945–2005: en översikt, (Högskoleverkets rapportserie 2006:3R), Stockholm: 
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91 Högre utbildning och forskning 1945–2005, s. 11. 
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Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer fastställs årligen av statsmakterna. 
Beloppen är olika för olika utbildningsområden.92 

Detta innebär alltså att universitetens resurser baseras på antalet helårsstudenter (som senare i 

uppsatsen kommer att kallas ”studentpeng”) och bidrar till att fakulteterna och deras institutioner 

lägger kraft och pengar på att ”hålla kvar” studenter som förut kanske endast läst en enstaka kurs 

vid just deras institution genom att till exempel skapa färdiga kandidatprogram. 

                                                 

92 Högre utbildning och forskning 1945–2005, s. 14-15. 



32 
 

Del 1: Statistiska perspektiv på retoriken 1920–
2015  
Med bakgrund av uppsatsen syfte att skriva det moderna retorikämnets svenska historia med 

utgångspunkt i Uppsala universitets retorikavdelning vill jag först ur ett mer allmänt och 

nationellt perspektiv studera retorikens utveckling ur ett statistiskt perspektiv. Detta i sin tur kan 

användas som en bakgrund för uppsatsens mer djupgående avsnitt som mer specifikt ämnar 

besvara frågan om retorikämnets uppkomst vid Uppsala universitet. 

Det retoriska referensbiblioteket växer 

I den första figuren är siffrorna genererade från Kungliga Bibliotekets (KB) databas Libris 

(LIBRary Information System). KB är Sveriges nationalbibliotek och bevarar allt tryckt material 

som getts ut i Sverige sedan 1661. Libris infördes i början av 1970-talet och redigeras och 

uppdateras kontinuerligt. I denna databas finns beståndet på KB katalogiserat, men också annat 

material som är tillgängligt vid svenska forskningsbibliotek. 

Figur 1 visar antalet svenska publicerade verk med orden ”retorik*” eller ”retorisk*” i titeln 

eller undertiteln (den innehåller alltså även ett fåtal svenska verk som inte är publicerat i 

Sverige).93 I och med denna avgränsning får jag alltså inte med publicerat material som istället har 

ord som ”vältalighet”, ”övertyga” eller ”elocutio” med i titeln.94 Figuren innehåller vidare inga 

artiklar eller kapitel med ordet ”retorik” i rubriken utan endast hela verk. Statistiken bygger inte 

heller endast på ”akademiskt” material utan allt utgivet under tidsperioden 1920–2014. 

                                                 

93 Asterisk (*) används för att få med titlar med till exempel ordet ”retorikens” eller ”retoriska”. 
94 För en mer utvecklad framställning av svenska retoriska manualer se Jon Viklund ”Performance in an Age of 
Democratization: The Rhetorical Citizen and the Transformation of Elocutionary Manuals in Swedan ca. 1840–
1920”. 
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Diagrammet är sammanställt 2014-12-09 med data insamlat från Libris.  

En enda titel gavs ut under 1920-talet och det är Ivar A. Heikels Retorik eller handledning i 

talarkonsten som alltså publicerades 1924 i Sverige (den första utgåvan publicerades året innan i 

Helsingfors, därav antalet ”2” i tabellen). Heikel var en finländsk klassisk filolog och var mellan 

1888-1926 professor i grekisk litteratur vid Helsingfors universitet.95 Under 1930- och 40-talet 

publicerades inga verk med retorik i titeln. Efter Heikel dröjde det alltså ända till år 1950 då 

Phillips Hult publicerade den 49-sidiga skriften Akademiska porträtt och några andra: rimmad retorik 

och 1951 gavs Lars Jan Liedmans Oratio de laudibus Caroli Regis 8. Ett prov på profan latinsk retorik 

från 1400-talets Sverige ut. Under 60- och 70-talet låg antalet publicerade verk ganska jämnt fördelat 

men under 80-talet ökade utgivningen (14 verk publicerades under detta årtionde) och 

publiceringen ökade kraftigt med hela 92 verk under 90-talet. Bara under året 1997 gavs det ut 20 

verk med retori* i titeln, däribland Retorik för jurister (Mikael Persson), Retorikboken: svenska för 

gymnasieskolan (Mariann Landin), Huvudlinjer i retorikens historia (Peter Cassirer), Ledningsretorik: 

studier av ledarskapets retorik i strategiska förändringsprocesser (Tomas Müllern) samt två betydande 

avhandlingar med retoriska perspektiv: Att övertyga från predikstolen (Barbro Wallgren Hemlin) och 

Psychago  gia: konsten att leda själar (Mats Rosengren).96  

Bara ur detta axplock av verk som utkom 1997 skulle det kunna gå att dra slutsatsen att 

retoriken vid den här tiden var ett utbrett begrepp och forskningsämne som forskare från olika 

discipliner var intresserade av. 

                                                 

95 Blomqvist, Jerker, “Ivar A. Heikel”, Nationalencyklopedin, (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ivar-
a-heikel, hämtad 2015-01-17). 
96 Fullständiga titlar på avhandlingarna (och varför de finns med i urvalet ovan): Att övertyga från predikstolen: en 

retorisk studie av 45 predikningar hållna den 17:e söndagen efter trefaldighet 1990 och Psychago  gia: konsten att leda själar: om 
konflikten mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaïm Perelman. För fullständiga bibliografiska uppgifter för samtliga 
verk se källor och litteratur längst bak i uppsatsen. 
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Figur 1: Antal publicerade titlar med ordet ”retorik” eller 
”retorisk” i titel eller undertitel  

Antal titlar 

http://libris.kb.se/showrecord?q=tit%3Aretori*+spr%C3%A5k%3Aswe&r=;mat:(bok);srt2:1997&n=7&id=2287120&g=&f=ext&s=rc&t=v&m=50&d=libris
http://libris.kb.se/showrecord?q=tit%3Aretori*+spr%C3%A5k%3Aswe&r=;mat:(bok);srt2:1997&n=7&id=2287120&g=&f=ext&s=rc&t=v&m=50&d=libris
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Med nedslaget 1997 tyder siffrorna i figur 1 på att retoriken började bli ett mer utforskat 

perspektiv inom många olika vetenskapliga fält. Om vi ser utanför figur 1 finns det även tydliga 

tecken på att ett rent retoriskt fält är i vardande vid just denna tidpunkt: Det var även 1997 som 

tidskriften Rhetorica Scandinavica gav ut sitt första nummer och retoriskt intresserade forskare från 

hela Sverige samlades på Uppsala slott för att diskutera ett eventuellt retorikämnes vara och 

framtid. Mer om detta längre fram i uppsatsen. 

Retorikvetenskapliga avhandlingar 

I figur 2 vill jag visa antalet avhandlingar med retorikperspektiv disputerade mellan åren 1960–

2014 i absoluta tal. Dessa siffror är, åter igen, insamlade från databasen Libris samt hemsidan 

Avhandlingar.se.97 Datan i figur 2 grundas på sökorden ”retorik” samt ”retorisk” och det är 

endast godkända avhandlingar från svenska universitet som finns med i statistiken. Det betyder 

att ett litet antal avhandlingar med retoriska perspektiv, skrivna av svenska forskare, men 

framlagda vid utländska universitet inte ingår.98 

 

Figuren är sammanställd 2014-12-12 med data från Libris och Avhandlingar.se 

                                                 

97 Hemsidan Avhandlingar.se ingår i nätverket Academic Network som är ”ett nätverk med nyttoinriktade webbsajter för 
högskolestudenter och akademiker i Sverige”.  
98 Det gäller exempelvis först och främst Marie-Christines Skuncke, vars avhandling Sweden and European drama: a study 
of translation and adaptations from French and English 1772-1796 (1979) lades fram vid Cambridge. Hon är i övrigt en 
nyckelfigur i denna uppsats och kom sedan att arbeta med just retorikämnet vid Uppsala universitet. Mats 
Johanssons avhandling Stil som retorik och praxis: en musikantropologisk studie av nutida svensk folkmusik (2001) är framlagd 
i Bergen (men skriven på svenska), och saknar således också en plats i statistiken.  
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Figur 2: Antal avhandlingar i retorik samt med retorisk inriktning 
disputerade 1960– 2014  

Antal avhandlingar 

http://libris.kb.se/showrecord?q=retorik+avhandling&r=;spr1:swe&n=27&id=9991365&g=&f=simp&s=rc&t=v&m=50&d=libris
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Som det går att utläsa ur figur 2 ökar alltså antalet avhandlingar i absoluta tal från fem stycken 

under 80-talet till 23 stycken under 90-talet. Under 00-talet publicerades 49 stycken. Under första 

halvan av 2010-talet kom totalt 16 avhandlingar. Detta kommer jag inte att diskutera vidare då det 

är svårt att dra några slutsatser om detta innan årtiondet är slut och all data är komplett. 

Men först och främst en reservation som är viktig att ta med i beräkningen: är inte dessa 

kategorier ganska godtyckliga? Något som idag skulle kategoriseras som retorik kanske inte gjorde 

det för två decennier sedan och tvärtom – något som då inte kategoriserades som retorik kanske 

snarare skulle göra det idag. Visserligen uppdateras dessa register ständigt men det finns 

antagligen en rad avhandlingar som faller mellan stolarna. Därför har jag gjort en fullständig 

förteckning av de avhandlingar som visas i diagrammet. Denna förteckning finns med som ett 

appendix i slutet av denna uppsats.99  

Det är även nödvändigt att se detta enkla diagram ur ett större perspektiv: antalet humanistiska 

avhandlingar som totalt publicerats i Sverige har även de ökat. En enkel jämförelse med exakt 

samma sökmetod men med sökordet ”litteraturvetenskap” istället för ”retorik” visar att det under 

1960-talet publicerades 38 avhandlingar medan det mellan år 2000-2010 publicerades 124 stycken. 

Humanistisk forskning (och givetvis forskning generellt) har ökat under 1900-talet och in på 

2000-talet. Detta diagram säger med andra ord inte hur mycket den retoriska forskningen ökat i 

relation till annan forskning utan visar endast i absoluta tal den ökning som skett inom den 

retoriska forskningen.  

Det är naturligtvis möjligt att spekulera i orsakerna till den ökning som framgår av diagrammet 

– om den beror exempelvis på politiska eller ekonomiska faktorer eller på ett ökat generellt intresse 

för retoriken – men själva den statistiska undersökningen kan inte ge några svar därvidlag. Vad 

som däremot faktiskt går att säga är att i ett retorikvetenskapligt sammanhang så ökar i alla fall 

möjligheten att referera och citera ur retorikvetenskaplig forskning under 90- och 00-talet. Till 

skillnad från den förra figuren går det även av figur 2, med hjälp av den bibliografiska 

förteckningen i appendix I, att se att antalet retorikvetenskapliga forskare ökar. I figur 2 går det 

totalt att utläsa 99 stycken avhandlingar av 99 olika forskare som skriver ur ett retoriskt 

perspektiv. Det svenska retoriska forskningsfältet växer, i varje fall i absoluta tal. 

Med hjälp av den bibliografiska förteckningen går det även att mer i detalj diskutera 

avhandlingarnas ursprung och innehåll. Örebro universitet var det första universitetet i landet 

som fick disputationsrätt i retorik (2003) och Sveriges tre första avhandlingar i ämnet kommer 

just från Örebro: Gudrun Weiners Att strida med ord: en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i 

tysk tv (2006), Marie Gelangs Actiokapitalet: retorikens ickeverbala resurser (2008) samt Maria Wolrath 

                                                 

99 Se Appendix I. 
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Söderbergs Topos som meniningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom 

argumentation (2012). Därefter har en avhandling i ämnet lagts fram även i Uppsala: Peter Linds 

"Strunt alt hvad du orerar": Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden (2014). Men utöver 

dessa har det alltså lagts fram avhandlingar med en retorisk inriktning i andra ämnen vid ett flertal 

lärosäten. 

Om vi ser till vilket lärosäte avhandlingarna med retoriskt perspektiv kommer ifrån får vi 

ytterligare två figurer att diskutera. Avhandlingarna under 90-talet och 00-talet är fördelat på detta 

sätt: 

  

Figurerna är sammanställda 2014-12-12 med data från Libris och Avhandlingar.se. ”Övriga lärosäten” i figur 2b 
inkluderar: Linköping, Växjö, Högskolan i Dalarna, Karlstad, Malmö och Mittuniversitetet. Jag har valt att slå 
samman dessa eftersom de inte har någon data i 2a att jämföra med. Örebro universitet har dock fått en egen stapel 
eftersom, som jag nämnde ovan, de varit en viktig aktör i reetableringen av retorikämnet med en egen 
retorikavdelning sedan 1999 och var det första lärosätet med disputationsrätt i retorik. 

Under 90-talet går det att utläsa en ganska jämn fördelning mellan lärosätena med en liten 

övervikt på Uppsala och Lund. Dessa två är även de enda av de fem lärosätena i figur 2a som 

senare kommer att få avdelningar för retorik (liksom alltså Örebro och Södertörn, fast inga 

avhandlingar med retorisk inriktning kommer därifrån under 90-talet). Under 00-talet blev 

lärosätena som fick disputationsrätt fler i Sverige och det syns på statistiken även om de fem 

universitet från figur 2a fortfarande står för en stor majoritet av avhandlingarna. 

I Uppsala går avhandlingarna med retoriskt perspektiv i absoluta tal ner (endast fyra 

avhandlingar) under 00-talet medan det ökade i Lund (sexton avhandlingar). Av de fyra 

avhandlingarna från Uppsala arbetar tre av författarna idag på Avdelningen för retorik vid 
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Uppsala universitet: Janne Lindqvist, Jon Viklund och Ann Öhrberg. De skrev alla avhandlingar 

inom ämnet litteraturvetenskap.100  

Sammanfattande synpunkter 

Den statistiska undersökningen ger i varje fall vid handen att antalet publikationer med något 

slags retorisk inriktning ökade kraftigt under 1990- och 2000-talet. Det gäller inte minst 

doktorsavhandlingar. I och med denna ökning av publikationer och ökade forskning i absoluta tal 

så har i alla fall möjligheten att referera och citera ur retorikvetenskaplig forskning ökat under de 

senaste decennierna. 

Figur 1 visar att antalet titlar med ”retorik” eller ”retorisk” ökar i absoluta tal från 1980-talet 

med 14 titlar till hela 92 titlar under 1990-talet. Under 00-talet visar figuren att 170 verk 

publicerades. 

I Figur 2, med hjälp av den bibliografiska förteckningen i appendix I, går det även att se att 

antalet retorikvetenskapliga forskare ökar. Det retoriska forskningsfältet växer, åter igen i absoluta 

tal och det går att utläsa att det finns totalt 99 stycken avhandlingar av 99 olika forskare som 

skriver ur ett retoriskt perspektiv från 1960-talet till 2014. Med hjälp av figur 2a och 2b ser vi 

även vilka lärosäten som genererar retoriska avhandlingar under 90-talet och 00-talet och kan 

konstatera att tre av de fyra avhandlingar som kommer från Uppsala universitet under 00-talet 

idag arbetar på Avdelningen för retorik. 

Mot denna bakgrund går det nu att ställa ett antal mer kvalitativa och specifika frågor: hur gick 

det till när retoriken blev ett självständigt ämne vid Uppsala universitet? Vilka var de bärande 

mekanismerna för de enskilda aktörer som på nytt etablerade ämnet? Hur argumenterade de och 

vilka motgångar var de tvungna att parera? Dessa frågor är utgångspunkten för den 

sammanställning av intervjuerna med de viktigaste aktörerna under retorikämnets reetablering 

som följer närmast. 

                                                 

100 Janne Lindqvist, Dygdens förvandlingar: Begreppet dygd i tillfällesdikter till handelsmän före 1780 (2002), Jon Viklund, Ett 
vidunder i sitt sekel: Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815-1851 (2004) och Ann Öhrberg, Vittra 
fruntimmer: Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare (2001). Den fjärde avhandlingsförfattaren, sociologen 
Thomas Wahl, Motorikens retorik: Kroppsobservationer, översättningar och faktakonstruktioner: en diskursanalys (2006). Han 
arbetar idag som akademichef för ekonomi, samhälle och teknik vid Mälardalens högskola. Mälardalens högskolas 
hemsida: 
 http://www.mdh.se/personal/VisaPerson?fornamn=Thomas&efternamn=Wahl (2015-12-16). 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/5cde478f5b/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/acaf2acdce/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/acaf2acdce/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/179270a857/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/179270a857/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/ee36ddfa0f/
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Del 2: Reetableringen ur ett aktörsperspektiv  
Den andra delen av uppsatsens undersökande avsnitt baseras på intervjuer gjorda under hösten 

2014 och våren 2015 med några av de mest centrala aktörer som varit betydande för att legitimera 

retorikämnet vid de svenska universiteten.  

Först presenteras dock en kort översikt som finns till för att dels göra den fortsatta läsningen 

mer pedagogisk för läsaren men också för att visa hur ämnet retorik växer och utvecklas vid 

Uppsala universitet. 

Avsnittet som sedan följer växlar mellan olika lärosäten och är inte heller alltid kronologiskt 

berättad utan snarare tematisk. Detta ingår i syftet att försöka skapa en gemensam bild istället för 

att aktörerna ska berätta en enskild. Intervjuobjekten tar upp många intressanta spår men givetvis 

går det inte att kräva att de ska minnas exakta årtal när vissa kurser startade och så vidare. 

Intervjuerna har istället, som jag nämnt tidigare, varit mer informella samtal än strikta frågor där 

intervjuobjektet måste förbereda svaren i förväg.  

Denna historik över retorikämnets utveckling vid Uppsala universitet skulle alltså kunna 

fungera som en karta för läsaren att gå tillbaka till vid behov. 

Kortfattad historik – utvecklingen vid Uppsala universitet 

Kring 1980 – de första retorikkurserna började äga rum vid Litteraturvetenskapliga institutionen 

och leddes av Kurt Johannesson 

1983 – HSFR inrättade en personlig forskartjänst i retorik: Kurt Johannesson fick den och valde 

att positionera sig vid Litteraturvetenskapliga institutionen 

1987 – ämnesavdelningen Avdelningen för retorik grundades vid Litteraturvetenskapliga 

institutionen 

1988 – Kurt Johannessons forskartjänst gjordes om till en rådsprofessur 

1990 – tre kurser gavs: ”Grundkurs i retorik” (5 hp, lärare på kursen: Kurt Johannesson, Stina 

Hansson, Marie-Christine Skuncke och Christer Åsberg), ”Praktisk retorik” (10 hp, lärare på 

kursen: Kurt Johannesson, Christer Åsberg, Bertil Lundén, Per Nygren, Maria Wolrath [-

Söderberg] och Ulf Örnkloo) och ”Det politiska språket” (5 hp, lärare på kursen: Kurt 

Johannesson, Olle Josepson, Erik Åsard, Lance Bennett) 

1990-talets första år – Kurt Johannessons rådsprofessur flyttades över till litteraturvetenskapliga 

institutionen från HSFR 
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1992 – Två kurser tillkom: ”Retorikens historia” och ”Uppsatskurs i retorik” 

1993 – Kursen ”Arbetarrörelsens retorik” ges för första gången 

1995 – Kursen ”Kvinnors retorik” ges för första gången 

1996 – Ett första förslag angående inrättande av forskarutbildning i retorik lämnades till 

sektionsstyrelsen 

1997 – En första officiell retorikträff ägde rum på Uppsala slott och den första gemensamma 

ämnesbeskrivningen sammanfattades. 

1999 – Fler forskare och lärare knöts till retoriken genom en intern utbildningshelg, ”pedagogisk 

kurs i retorik”, som gavs av Kurt Johannesson 

1999–2003 – Uppdragsutbildning i Norrköping för ingenjörsstudenter gavs av en grupp lärare 

2000 – Kurt Johannesson gick i pension och ingen ny professur utlystes 

2001 – Fempoängskurserna i retorik gjordes om till A- och B-kurser och blev således ett 

självständigt ämne 

2002 – C-kurs plus magisterkurs i retorik gavs för första gången 

2007 – Den första doktoranden i retorik antogs 

2008 – Kandidatprogrammet i ”Retorisk och litterär kommunikation” startade under 

höstterminen 

Den svenska retorikens fader? 

I Jens E. Kjeldsens och Jan Grues inledning till Scandinavian Studies in Rhetoric beskrivs Kurt 

Johannesson som en ”key figure” och ”the founding father” för retorikens pånyttfödelse vid de 

svenska universiteten.101 Givna inspirationskällor var bland annat andra länders retorikforskning 

och undervisning (till exempel i Danmark och USA), likaså de många avhandlingar med retoriska 

perspektiv. Likväl är det beskrivningen av hur just Kurt Johannesson återinförde retoriken som 

akademiskt ämne i Sverige som är den allra vanligaste utgångspunkten i tidigare forskning.102 

Eftersom denna är bild är så pass etablerad och nästan oemotsagd blir Kurt Johannesson den 

naturliga start- och utgångspunkten även för följande undersökning.  

                                                 

101 Kjeldsen & Grue 2011, s. 12. 
102 Se till exempel Kjeldsen & Grue 2011 eller Hansson 1997. 
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För Johannesson väcktes intresset för retorik när han satt i handskriftsarkiven på 

universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. I marginalen på det kungliga 1600-talstal han 

för tillfället hade i händerna upptäckte han små markeringar. Vid närmare efterforskningar visade 

det sig att det var latinska termer som dessutom dök upp i en rad andra handskrivna tal. Det var 

termer ur den klassiska retoriken och Johannesson förstod att för att överhuvudtaget kunna 

förstå dessa tals dispositionsmodeller men i viss mån även dess innehåll så krävdes en inläsning 

av den klassiska retoriken, med utgångspunkt i dess viktigaste tänkare från Aristoteles till 

Cicero.103 Ur denna lilla, till synes betydelselösa upptäckt, föddes ett stort intresse för retorik som 

akademisk disciplin och redan 1969–1970 kom hans första artikel med retoriskt perspektiv som 

handlade just om svensk propaganda och politik under 1600-talet.104  

Men Kurt Johannesson var inte först med att ”återupptäcka” retoriken i Sverige. Som han 

själv sammanfattar i artikeln ”Trettio år av retorik i Sverige” (publicerad 1997 i det första numret 

av den vetenskapliga tidskriften Rhetorica Scandinavica) dök retoriken åter upp på de akademiska 

lärosätena redan i mitten på 60-talet, dock endast i periferin av litteraturvetenskapen och 

konstvetenskapen. Den tyske romanisten Ernst Robert Curtius demonstrerade redan 1953 hur 

olika topoi eller loci återkom i den västerländska litteraturen och, som Johannesson påpekar så 

tolkade forskare vid Warburg-institutet i London bildkonsten på samma sätt.105 På svensk botten 

var det sedan i Bernt Olssons och Sven Delblancs avhandlingar (1963 respektive 1965), vilka 

behandlar 1600- och 1700-talets litteratur, som retoriken fick en tydlig och till och med bärande 

plats i svensk akademisk forskning. Germanisten Birgit Stolt visade sedan hur Martin Luther 

konsekvent använder sig av retoriska strukturer genom sina predikningar och skrifter. Den 

generella slutsatsen av dessa studier var närmast självklar: då retoriken varit så given för diktare 

och författare under 1500-, 1600- och 1700-talen, som till och med läste retorik som ett 

obligatoriskt ämne i skolan, måste givetvis även de moderna litteraturforskarna lära sig retorik för 

att överhuvudtaget förstå detta litterära system. Då retoriken även behandlar texter utanför den 

mer traditionella romanen såsom politiska och religiösa texter kom den till en början framförallt 

att innebära en utveckling för den litteraturvetenskapliga forskningen. Johannesson nämner sin 

egen avhandling (1968) samt Stina Hanssons (1975), Leif Åslunds (1992) och Valborg Lindgärdes 

(1996) som alla berörde retoriken i 1600-talets litteratur, men även Carina Burmans (1988) och 

Marie-Christine Skunckes (1980) avhandlingar rörande 1700-talets litteratur.106 Redan år 1980 

skrev Alf Österdahl en översikt över västvärldens moderna retorikforskning i den 

                                                 

103 Intervju med Kurt Johannesson, Uppsala 2014-09-25. 
104 Kjeldsen & Grue 2011, s. 12. 
105 Ernst Robert Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages (1953).  
106 Kurt Johannesson, ”Trettio år av retorik i Sverige”, Rhetorica Scandinavica, 1997:1, s.6–9. 
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litteraturvetenskapliga tidskriften Samlaren och inleder med orden: ”[r]etorikens betydelse för 

litteraturvetenskapen och för förståelsen av litteratur överhuvudtaget är fundamental”.107 Men 

Johannesson hade högre ambitioner än att låta retoriken stanna i litteraturvetenskapens skugga. 

I början av 1980-talet började Johannesson att undervisa de första renodlade kurserna i retorik 

vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala.108 Kurserna drog till sig många studenter: ”Det 

kunde vara hundra studenter i kö, så många sökte flera terminer i rad för att få läsa dem”, säger 

Johannesson. Detta uppmärksammades förstås på olika håll och år 1983 inrättade Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR, som senare skulle komma att bli Vetenskapsrådet) 

en personlig forskartjänst i retorik som gick till Johannesson. Intresset bland studenterna var 

stabilt högt och genomströmningen god, därför kunde Johannesson år 1987 bilda Avdelningen 

för retorik och 1988 gjordes forskningstjänsten om till en rådsprofessur. Men steget från en 

avdelning i retorik med enstaka småpoängskurser till ett eget självständigt ämne var fortfarande 

långt.  

Till att börja med krävdes ett ekonomiskt stöd. Och det var alltså inte pengar från 

litteraturvetenskapliga institutionen eller Uppsala universitetet som finansierade Johannessons lön 

på 17 500 kronor i månaden109, gästföreläsare eller andra utgifter i samband med hans 

undervisning. Däremot beslutade Uppsala universitets rektorsämbete, efter Johannessons egen 

förfrågan, den 6 april 1988 att ”professor Kurt Johannesson skall ha arbetsplats vid 

litteraturvetenskapliga institutionen.”110 Senare har detta strategiska val ifrågasatts, bland annat av 

Anders Sigrell (professor i retorik vid Lunds universitet): ”Kurts val att placera sin stol på littvet i 

Uppsala gynnade nog retoriken just då, men arvet av den placeringen har kanske inte alltid varit 

                                                 

107 Alf Österdahl, ”Nyare retorikforskning – en översikt och en kommenterad bibliografi”, Samlaren – Tidskrift för 
svensk litteraturvetenskaplig forskning 1980:101, s.103. 
108 Enligt Högskoleverkets rapport 2006:13 R gavs de första kurserna i retorik ”åren kring 1980”, s. 157. Den allra 
tidigaste skrivningen i retorik som jag funnit finns i Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv vid Uppsala 
universitetet. Den är från den 6 mars 1984 och är skriven av Kurt Johannesson. Skrivningen gäller ”Grundkurs i 
retorik” och innehåller tre frågor:  
1.Vilken inställning intar den klassiska retoriken till människans känslor? Är det tillåtet för en talare att vädja till 
dessa? Vilka språkliga uttrycksmedel kan man i så fall använda sig av? 
2. Hur definieras inom retoriken ”figur”? Vad kan man uppnå genom att använda olika slag av figurer i stället för ett 
”normalt” språk? 
3. Här nedan återges inledningen och mittenpartiet av det tal, som Esaias Tegnér höll på Oskarsdagen den 1 
december 1823, vid de festligheter som Lunds universitet arrangerade med anledning av kronprins Oscars och 
prinsessan Josephines bröllop som ägt rum under sommaren. Försök rekonstruera hur Tegnér utarbetat detta tal 
genom att a) samla olika argument och topoi eller loci communes lämpade att stödja den tes han vill förfäkta i detta 
tal = inventio; genom att b) ordna dessa så att talet får en lämplig komposition och logisk/naturlig utveckling = 
dispositio; c) genom att klä detta i den stil och de figurer som kunde anses passande för detta speciella tillfälle = 
elocutio. Vad kan sammanfattningsvis sägas vara talets politiska tendens? 
109 ”Skrivelse 1987-12-01”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, E1:6 Korrespondens, -in- 
och utgående skrivelser 1981-1989. 
110 ”Skrivelse 1988-04-06”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, E1:6 Korrespondens, -in- 
och utgående skrivelser 1981-1989. 



42 
 

det optimala”, menar Sigrell.111 Men även andra har funderat över de båda ämnenas koexistens: 

”ibland kan man fråga sig hur harmonisk denna samlevnad mellan retorik och litteraturvetenskap 

egentligen är” frågade sig till exempel Otto Fischer, Patrik Mehrens och Ann Öhrberg i en 

inledning till Tidskrift för litteraturvetenskap med retoriktema 2005.112 En sådan konflikt antyddes 

1995 då litteraturvetenskapliga institutionen visserligen inte hade några invändningar mot att 

retorik skulle bli ett självständigt ämne vid Uppsala universitet men samtidigt underströk att 

”antagningen till forskarutbildningen i retorik inte får begränsa institutionens möjligheter att anta 

forskarstuderande i litteraturvetenskap”.113 

Johannesson själv konstaterar att: ”Det var ingen som motarbetade mig, men det var inte 

heller någon som stöttade mig”.114 Johannesson söker kanske en del av förklaringen till denna 

inställning i artikeln ”Retorik – ett universitetsämne?” ur antologin Retorikkens relevans från 2003 

när han skriver:  

Denna distinktion mellan vetenskap och praxis kan förklara den skepsis som många forskare och 
lärare känner inför retoriken. I deras ögon förefaller retoriken alltför ovetenskaplig eftersom den alltid 
förenat teoretisk spekulation med praktiska övningar.115 

Just retorikens vetenskaplighet men även dess praktiska element är något som ständigt 

återkommer och förföljer debatten om retorikens existensberättigande vid de svenska lärosätena. 

Och frågan om huruvida retorik skulle vara ett inslag i den litteraturvetenskapliga undervisningen 

och forskningen eller om den kunde kräva eget existensberättigande vid universiteten blev till en 

början en av de mest centrala frågorna. År 1997 samlas akademiska retorikintresserade på slottet i 

Uppsala för att explicit diskutera just denna fråga och diskutera vad retorikämnet egentligen 

skulle innehålla. Detta ”första möte”, som Sigrell kallar det, mynnade ut i den ”Ämnesbeskrivning 

av Retoriken som akademisk disciplin Version 97-11-30” som publicerades i Rhetorica Scandinavica 

1999. Men alla var inte eniga om att retoriken skulle vara ett självständigt ämne: ”ett argument 

emot detta var att om folk disputerar i retorik – var ska de då sen få jobb?” säger Sigrell.116 Det 

fanns alltså en misstro mot retorikens forskningspotential och det ansågs vara bättre att disputera 

inom litteraturvetenskap som ju redan var ett etablerat ämne.  

                                                 

111 Intervju med Anders Sigrell, Stockholm 2015-02-18. 
112 Otto Fischer, Patrik Mehrens & Ann Öhrberg, ”Inledning”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2005:1-2, s. 5. 
113 ”Yttrande över förslag till studieplan för forskarutbildning i retorik”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska 
fakultetens arkiv, A II: 57 Historisk filosofiska sektionens protokoll 1995-1996. 
114 Johannesson, 2014-09-25. 
115 Johannesson, ”Retorik – ett nytt universitetsämne?”, Retorikkens relevans, Oivind Andersen & Kjell Lars Berge 
(red.), Oslo: Norsk sakprosa 2003, s. 136.  
116 Sigrell, 2015-02-18. 
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Retorikens fortsatt envisa expansion 

Trots att det alltså verkar ha funnits ett visst motstånd mot retoriken som akademisk disciplin så 

hindrade inte det retoriken från att expandera vid universitet och högskolor i Sverige under 80- 

och 90-talet. Det var inte bara i Uppsala som det startades en egen avdelning för retorikämnet 

utan även vid Örebro universitet och så småningom vid Södertörns högskola och Lunds 

universitet.117 Även vid Göteborgs universitet fanns det heltidskurser i retorik.  

Retoriken i Uppsala präglades kraftigt av litteraturvetenskapen och de litteraturvetenskapliga 

perspektiven. En av dem som var med tidigt i retorikens utveckling var Marie-Christine Skuncke, 

numera professor i litteraturvetenskap. Skuncke har definitivt varit en nyckelperson: Hon var 

aktiv inom undervisningen i retorik de första åren och åkte tillsammans med Johannesson med 

flera till Tours i Frankrike 1987 där International Society for the History of Rhetoric (ISHR) 

anordnade internationell retorikkonferens. Hon har även handlett tre doktorander i 

litteraturvetenskap som alla skrivit avhandlingar med starka retoriska perspektiv: Carina Burman 

(som disputerade 1988), Ann Öhrberg (2001) och Annie Mattsson (2010). Förutom att hennes 

mamma ständigt upprepat det essentiella i ”il faut que le message passe” (det vill säga att 

”budskapet ska gå fram”) fick Skuncke upp ögonen för retorikens vetenskapliga potential under 

föreläsningarna i en kurs vid namn ”Politik och ideologi i svensk litteratur” 1974. Kurt 

Johannesson var kursansvarig och ett av kursmålen var: ”att ge en allmän insikt i den klassiska 

retorikens system och uttrycksformer, som helt förbigås i nuvarande handböcker och 

kursplaner”.118 Det var under seminariet om Retorik och poesi, när Johannesson kopplade ihop 

Wivallius Klagevisa med den politiska kontexten som Skuncke fick en aha-upplevelse. ”Ett centralt 

argument för retorik när man arbetar med tidigmoderna texter är att den klassiska retoriken var 

en gemensam referensram för alla bildade vid denna tid. För att förstå texterna krävs ett retoriskt 

kunnande” säger hon själv. Samtidigt konstaterar hon också att ”Om man håller på med 1700-tal 

så gör man det för att man älskar det. Men inom retoriken fanns det makt och pengar vilket nog 

gjorde att jag uppfattade det som mer aggressivt där än inom 1700-talsforskningen.”119 Även här 

vittnas det alltså om en inte helt vänlig utan snarast prestigefylld inställning till vad retoriken 

skulle vara för något. 

                                                 

117 Avdelningen för retorik vid Uppsala universitet grundades 1987 och ämnet blev ett A- och B-ämne 2001. 
(Högskoleverkets rapport 2006:13 R, s. 156-157.) Örebro universitet var först i Sverige med att få en lärostolsprofessur 
2002 (Brigitte Mral) och har sedan 1999 erbjudit en retorikutbildning, sedan 2001 en kandidatutbildning och sedan 
2003 forskarutbildning. (Kjeldsen & Grue 2011, s. 14.) Södertörns högskola har utfärdat kandidatexamen i retorik 
sedan 2001 och magisterexamen sedan 2005. (Högskoleverkets rapport 2006:13 R, s. 152.) Avdelningen vid Lunds 
universitet etablerades 2008 (Sigrell, 2015-02-18.) 
118 Kursplan finns i Skunckes privata arkiv. 
119 Skuncke, 2014-09-25 
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Två år efter sin disputation fick Skuncke en anställning som forskarassistent vid 

litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala och säger om detta: ”Det var inte helt lätt att 

komma in som ung kvinna, och utan stöd från makthavarna.” Året därpå blev Skuncke ombedd 

att recensera Kurt Johannessons retorikhistoriska översiktsverk Svensk retorik. Från Stockholms 

blodbad till Almedalen. ”Jag blev mycket entusiastisk”, säger Skuncke själv om uppdraget. I 

recensionen skriver hon: ”det kunde lätt ha blivit en knastertorr läsning. Men Johannesson är 

själv en fulländad retoriker och pedagog, och hans lärdom känns aldrig tyngande” samt att 

”[b]redden i Johannessons framställning är imponerande”.120 Skuncke avslutar aktningsfullt sin 

recension med orden:  

”Ett första försök” kallar alltså Johannesson denna ovanligt perspektivrika och stimulerande bok. Med 
fransmannen Corneille vill man gärna utbrista, att denna ’coup d’essai’ blivit en ’coup de maître’!121 

”Det var nog de på institutionen som ansåg att jag borde ha varit mer kritisk”, säger hon nu i 

efterhand. Men samtidigt vittnar både hon och andra om en slags glädjeyra som också fanns runt 

retoriken vid den här tiden.  

Ännu en nyckelperson vid Kurt Johannessons sida var Karin Holmqvist. Holmqvist kom, som 

hon själv säger, som en ”udda fågel” till Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Som 

socionom hade hon arbetat inom kriminalvården och därefter läst medie- och 

kommunikationsvetenskap i Lund. ”Sedan skulle jag avsluta studierna med att läsa grundkursen i 

retorik för Kurt Johannesson”, säger hon. Men hon blev kvar. Hon anställdes i början av 90-talet 

som amanuens vid avdelningen för retorik på de medel som var knutna till Johannesson, ” Kurts 

pengar”, och hon beskriver sin egen funktion som ”en samordnande kraft för att bland annat öka 

genomströmningen vid kurserna”. Till detta kom annan administration inom avdelningen. Senare 

började hon även undervisa i Praktisk retorik och Modern retorik. ”Jag övertog då de så kallade 

kvartsamtalen med alla studenter i praktisk retorik som hölls två gånger per termin”, säger 

Holmqvist. Under mitten av 90-talet var de som var involverade i retoriken energiska och driftiga: 

det anordnades till exempel retorikcaféer med bland annat ärkebiskopen, skådespelare, 

journalister och akademiker. I kursen Modern retorik ingick flera studiebesök där studenterna i 

mindre grupper fick träffa allt ifrån präster, advokater (inklusive besök i rätten när dessa agerade), 

radio- och tv-journalister, politiker och pr-byråer. Gemensamt för dem alla var att de fanns i Kurt 

Johannesson kontaktnät. ”Många av dem hade han mött tidigare under de externa föreläsningar 

och kurser han hållit”, berättar Holmqvist.122  

                                                 

120 Marie-Christine Skuncke, ”Kurt Johannesson, Svensk retorik från Stockholms blodbad till Almedalen” 
(recension), Samlaren – Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 1983:104, s. 169. 
121 Skuncke, s. 170. 
122 Intervju med Karin Holmqvist, Stockholm 2014-11-12. 
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Det var alltså inte bara de interna akademiska krafterna som fick retoriken att växa åt alla 

möjliga håll. Kurt Johannesson berättar att ganska snart efter att han börjat undervisa i 5-

poängskurser (nuvarande 7,5 hp) i retorik så började människor från höger och vänster att höra 

av sig till honom. Allt från advokater och domare till, som nämndes ovan, pr-byråer och 

representanter från olika trossamfund ville att han skulle komma och föreläsa. Och samtidigt som 

detta sker började även media att höra av sig. ”Expressen ringde och ville att jag skulle lyssna på tal 

från Almedalen och sedan skriva kommentarer”, berättar Johannesson. Sedan skickade de en låda 

med kassettband hem till honom som han i lugn och ro fick lyssna igenom för att sedan 

återkomma med analyser av dessa. Han hade då inte mycket erfarenhet av vare sig modern 

retorik eller politik men eftersom han ville ha något vettigt att säga började han studera även den 

litteraturen. Vi kan alltså finna en del av förklaringen till Johannessons akademiska ”hopp” från 

1600-talet till modern politisk retorik genom bland annat kvällspressens nyvakna intresse för 

retorik.123  

Johannesson arbetade aktivt för att skapa kontakter utanför universitetet. Bland dessa fanns 

teleoperatören Telia. År 1990 delade Telia ut Svenska talarpriset för första gången, ett pris som 

gått till Hasse Alfredsson, Alf Svensson, Bodil Jönsson med flera.124 ”När detta delades ut 

anordnades det en stor tillställning i Stockholm och så småningom tillkom Lilla Talarpriset till en 

student som på något sätt utmärkt sig retoriskt. Johannesson, som hade god kontakt med Telia, 

var den som kom med idén till priset och satt i juryn under de år priset delades ut”, berättar Karin 

Holmqvist.125 ”Det var därför som det ingick i priset att föreläsa i Atterbomssalen på Uppsala 

slott med efterföljande postseminarium med buffé.” Till denna tillställning var alltid alla 

avdelningens lärare och de studenter som läste retorik i Uppsala inbjudna. Telia var med även 

andra gånger som sponsor, det kunde handla om mat och dryck vid olika evenemang och så 

vidare. Detta sågs inte bara med blida ögon från de universitetsanställda: ”Nä, man ska inte 

prostituera sig”, som Holmqvist, med sina egna ord ”lite skämtsamt” uttrycker det. Hon 

beskriver retoriken som ”en katt bland hermelinerna” och samtidigt drog retorikkurserna åt sig 

studenter på ett sätt som litteraturvetenskap inte kunde mäta sig med och de hade en god 

genomströmning. ”Man ville inte ha retoriken men man ville ju samtidigt ha retorikens pengar”, 

som Holmqvist enkelt konstaterar. Men hon är också snabb med att tillägga att denna motvilja 

var riktad gentemot disciplinen retorik och inte gentemot de enskilda forskarna eller lärarna. ”Det 

var en god stämning i fikarummet, om jag säger så.” På frågan om det också fanns en prestigefull 

                                                 

123 Johannesson, 2014-09-25. 
124 ”Telia ger ut Svenska Talarpriset för att bidra till att sätta retoriken i fokus och därmed skapa större insikt om 
vikten av att kunna tala för sin sak.” Hämtat från: http://news.cision.com/se/telia/r/talarpriset-till-sara-
lidman,e13453, (2014-11-18). 
125 Holmqvist, 2014-11-12. 



46 
 

stämning utbrister hon ”Prestigefull?! Jo, jag vet att det fanns de som upplevde de högre 

seminarierna i retorik som väldigt manliga, nedvärderande och ifrågasättande.” Själv uppfattade 

hon inte det så utan menar att med forskare från så vitt skilda ämnen med en mängd olika typer 

av kunskapssyn så kan diskussionerna givetvis bli skarpa.126  

Retorikämnets mångfasetterade bakgrund 

Kanske kan den prestigefyllda stämning som det vittnas om från flera olika håll ändå kopplas 

samman med den oenighet som fanns angående vilken typ av frågor retoriken kunde besvara eller 

om den till och med skulle hålla sig än mer i utkanten och komplettera svaren inom andra mer 

etablerade ämnen. År 1999 arrangerade Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 

ett symposium kring frågorna: ”Kan man använda retoriken som en metod bland andra inom den 

moderna vetenskapen? Kan det sägas att all vetenskap i sig rymmer ett retoriskt element? Och 

Kan retoriken på nytt bli en självständig vetenskap?” Detta symposium mynnade sedan ut i 

antologin Vetenskap och retorik där ett drygt tiotal forskare sökt besvara dessa frågor.127 

Och på liknande sätt söks det ytterligare svar år 2002 då Øivind Andersen och Kjell Lars 

Berge anordnade ett retorikseminarium i Oslo med utgångspunkt i frågan ”Hvor relevant er 

retorikken?”, som sedan mynnade ut i skriften Retorikkens relevans (2003). 

Med andra ord diskuterades samma frågor och problem som bland andra Stina Hansson hade 

diskuterat tretton år tidigare:  

Kärt barn har, sägs det, många namn. Det omvända tycks gälla för retoriken. Det är mycket som kallas 

retorik: ett enda namn står för en mångfald av innebörder. Retorik är tydligen inget kärt barn.128  

Och redan då kan Hansson konstatera att: ”Retorikens möjligheter sträcker sig dock […] långt 

utöver litteraturvetenskapens område.” Så samtidigt som den dokumenterade debatten om 

retorikens existensberättigande vid universitetet upplevs (i alla fall såhär i efterhand) befinna sig i 

något slags vakuum expanderade ämnet och intresset utvecklades åt alla möjliga håll.  

Uppsalas retorikämne präglades av litteraturvetenskapen men vid de andra lärosätena uppkom 

ämnet ur delvis andra perspektiv. Givetvis knöts dessa samman och påverkade ämnet även i 

Uppsala. Så varifrån kom då alla dessa människor, aktörer, och vilka perspektiv hade de med sig 

in i det som så småningom kom att bli ”retoriksverige”?  

                                                 

126 Holmqvist, 2014-11-12. 
127 Kurt Johannesson (red), Vetenskap och retorik – en gammal konst i modern belysning, Stockholm: Natur och Kultur 
2001. 
128 Stina Hansson, ”Vad är retorik? Introduktion till temasektionen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1987:3, s. 5.  
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Först i Sverige 

En viktig aktör var Brigitte Mral. Hon disputerade vid litteraturvetenskapliga institutionen i 

Uppsala 1985 med avhandlingen Frühe schwedische Arbeiterdichtung: Poetische Beiträge in 

sozialdemokratischen Zeitungen 1882-1900 och kom efter detta att arbeta med Johannesson i ett 

projekt om arbetarrörelsen och språket.129 Efter detta kom hennes framtida forskning att handla 

om retorik, inte litteraturvetenskap. Hon började undervisa vid dåvarande högskolan i Örebro 

1987 och utvecklade där en kurs i praktisk retorik vid avdelningen för medie- och 

kommunikationsvetenskap. I slutet av 90-talet gjordes högskolan i Örebro om till universitet och 

bland annat för att profilera det nya universitetet inrättades retorik som en självständig 

disciplin.130 1999 gavs den första A-kursen som sedan snabbt byggdes på till en hel kandidat- och 

magisterutbildning, samt, från år 2003, till forskarutbildning, vilket Örebro var först med i 

Sverige. ”Jag fick ett starkt stöd av prefekten och senare vicerektor då, Ingrid Åberg, som var 

historiker”, berättar Brigitte Mral, och poängterar att Uppsala universitet inte hade varit lika 

stöttande. Retoriken var till en början i Örebro mer inriktad mot mediekommunikation och 

pedagogik och därför, menar hon, ”var det bra att Anders Eriksson kom in i bilden”. På så vis 

fick den klassiska retoriken större plats och Örebro kunde ge ”en bred utbildning i retorik”. 

Retorikämnet inrättade 2008 även ett efterfrågat program: ”Retorikprogrammet – kommunikativt 

ledarskap”. 

För Mral har genusperspektiv alltid varit en viktig utgångspunkt och hon har knutit nära band 

med de amerikanska retorik- och genusforskarna Andrea Lunsford och Cheryl Glenn som skrivit 

betydande publikationer och drivit flera stora projekt inom ämnet.131 Mral själv har gjort liknande 

genusstudier som till exempel Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (1999).132  

En annan viktig uppgift för Mral har varit att få in retoriken i andra ämnen vid Örebro 

universitet och därför har de numera retorikkurser även för till exempel jurister, civilingenjörer 

och hälsoutvecklare. ”Däremot inte för pedagogerna, de utgår från att de kan det själva”. År 2002 

fick Mral landets första lärostolsprofessur i retorik vid Örebro universitet. I dagsläget (2015) har 

tre doktorander disputerat i retorik i Örebro och ytterligare fyra är på gång.  

                                                 

129 Intervju med Brigitte Mral (telefonintervju) 2014-09-01. 
130 Maria Wolrath-Söderberg ger än mer detaljer kring detta skeende nedan. 
131 Se till exempel Andrea Lunsford (red.), Reclaiming Rhetorica: Women in the History of Rhetoric, Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press, cop 1995 och Cheryl Glenn, Rhetoric Retold: Regendering the Tradition from Antiquity Through the 
Renaissance, Carbondale: Southern Illinois University Press 1997. 
132 Brigitte Mral, Talande kvinnor: Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Nora: Nya Doxa 1999.  
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Språkets praktiska betydelse 

Några viktiga aktörer som var engagerade i hur retoriken skulle definieras och användas var 

verksamma vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering: Nordplan. Det var en institution skapad av 

Nordiska rådet och hade som uppgift att vidareutbilda yrkesverksamma inom samhällsplanering. 

De hade en gemensam nordisk forskarutbildning i samhällsplanering och retoriken var något som 

undersöktes och diskuterades flitigt, framförallt med José Luis Ramírez i spetsen: ”Min roll blev 

att beakta samhällsplanering ur humanvetenskapligt perspektiv, där retoriken spelar en central 

roll, inte som vulgär övertygarkonst, utan som diskursivt instrument i planeringens deliberativa 

funktion”, säger han själv. 133 Och Ramírez perspektiv på retoriken skiljer sig från de tidigare 

nämnda definitionerna: han menar att retoriken är ”kunskapen om vad vi gör med språket och 

vad språket gör med oss.” Under uppväxten var han, säger han, ett av ”Madridbarnen” som alltid 

lekte med orden, vilket har satt sina spår i både hans forskning och undervisning med 

föredragstitlar som ”Ironins existens som existensens ironi” och ”Tystnadens betydelse och 

betydelsens tystnad”. ”Jag anser att retorik borde vara ett ämne i grundskolan. Det är viktigt 

också att vänja barnen att leka med ord. Det ger en medvetenhet om ordens uttrycksskapande 

som är oersättlig.”134
 

Och det var just genom det praktiskt yrkesmannamässiga som Ramirez menade att retoriken 

hade sitt berättigande. Kjeldsen och Grue formulerar det i Rhetorical Studies in Scandinavia som att 

Nordplan undersökte retoriken “as a theory of action in the humanities in order to find a deeper 

understanding of human acts as a language practice based on experience” och att “Rhetoric was 

perceived as a basic humanistic science of human knowledge and practice.”135 Och detta kan 

givetvis knytas till det politiska och samhälleliga där Ramírez menar att retoriken har en essentiell 

funktion eftersom ”en god demokrati också kräver retorisk medvetenhet.”136 

Nordplan anordnade i december 1991 ett nordiskt symposium om ”Retorik i 

samhällsplanering och offentlighet” som sedan blev till antologin Retorik och samhälle med Ramírez 

som redaktör. Ramírez beskriver denna konferens som en historiskt viktig markör för 

uppbyggandet av retorikämnet i Sverige.137 Konferensen fick ”överrumplande” nog ett 80-tal 

deltagare och pågick en hel vecka.138 Deltagarlistan, som finns bevarad längst bak i 

minnesrapporten, vittnar om de medverkandes uppseendeväckande olika bakgrund: där finns 

litteraturvetare, språkvetare, företagsekonomer, industriplanerare med flera, men även människor 

                                                 

133 Intervju med José Luis Ramírez, Stockholm 2014-10-24. 
134 Ramirez, 2014-10-24. 
135 Kjeldsen & Grue 2011, s. 14. 
136 José L. Ramírez (red.), Retorik och samhälle, Stockholm: Nordplan 1995, s. 13. 
137 Ramírez, 2014-10-24 
138 Ramírez 1995, s. 2.  
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utanför akademien såsom byrådirektören för Trafiksäkerhetsverket, journalister och arkitekter. 

Kurt Johannesson var däremot ensam representant från litteraturvetenskapliga institutionen i 

Uppsala vid denna konferens. 

”Motorn i retoriksverige” 

Ramírez kom sedan att träffa och arbeta med en annan av retoriksveriges centrala aktörer: 

Lennart Hellspong. Hellspong disputerade 1988 i nordiska språk vid Stockholms universitet med 

en avhandling om hur dialoger regleras mellan barn och vuxna. Efter disputationen undervisade 

han i svenska för bland annat lärarstudenter. Under den tiden ombads han av institutionens 

studierektor Lars Mellin att överta en kurs i muntlig framställning som givits vid institutionen 

sedan tidigare och att omforma den efter mönster av den retorikundervisning som bedrevs vid 

Göteborgs universitet under ledning av Peter Cassirer. ”Ja, han vände väl sig till mig som var 

nyanställd och påverkbar och även om jag var ängslig och inte visste så mycket så skulle jag alltså 

börja undervisa i muntlig framställning” berättar Hellspong.139 ”Och jag gjorde nog alla misstag 

man kan tänkas göra”. Det var en kvällskurs på 10 poäng där Hellspong undervisade vid inte 

mindre än 20 seminarietillfällen à tre timmar. Några år dessförinnan hade institutionen startat en 

språkkonsultutbildning som Hellspong också medverkade i: ”Det fanns ett behov både inom 

statlig förvaltning, men även inom företag, att få personal som studerat ändamålsenlig och 

publikanpassad kommunikation.” Sedan säger han med eftertryck: ”Så det var snarast ur svenska 

språkets pragmatik retoriken föddes, inte ur filosofin!” Detta språkkonsultprogram blev även ett 

sätt för institutionen att hålla kvar studenter, och inom detta fält av praktiskt orienterad 

språkundervisning kunde Hellspongs kurser utvecklas. ”Jag försökte hitta dess plats på kartan, 

och nu var det inte fråga om att det skulle bli ett självständigt ämne utan snarare försöka hitta 

dess plats inom nordiska språk. Det var svårt nog.” Kursen bestod då av en rad olika övningar, 

inte bara rena talövningar utan även samtals-, förhandlings-, och debattövningar. Från att vara en 

kurs i muntlig framställning blev det så småningom en kurs i retorik.  

När sedan Södertörns högskola inrättades 1996 (efter ett riksdagsbeslut 1995) ville ledningen 

att Lennart Hellspong skulle vara ämnesansvarig för svenska. Men vid det laget var han mer 

intresserad av retorik och tillsammans med Maria Wolrath-Söderberg som han redan arbetat 

länge med fick de starta retorikkurser som en del av svenskämnet. ”En 10-poängskurs blev till 20, 

till 40 och sedan avancerad nivå. Det ena följde det andra och vi hade rätt fritt spelrum”, säger 

Wolrath-Söderberg. Samtidigt som ämnet började blomstra på Södertörn blev Brigitte Mral i 

                                                 

139 Intervju med Lennart Hellspong, Stockholm 2014-12-15. 
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Örebro professor i retorik, och hon ville att retoriken skulle vara ett självständigt ämne. Men 

kollegiet där ansågs vara för litet. Södertörn och Örebro började då att samarbeta och backade 

upp varandra. Så Mral kunde på så vis räkna in samarbetet med Södertörn i sina ansökningar och 

fick på det sättet skapa ett eget ämne. När det väl var gjort kunde de på Södertörn hänvisa till 

Örebro och säga: ”de är mycket färre och mindre men de får ha ett eget ämne, därför borde även 

vi få…” ”Det var egentligen en ganska förslagen argumentation, eller vad man ska kalla det”, 

säger Wolrath-Söderberg. ”Men vi hade ett väldigt intensivt, förtroligt och generöst samarbete 

under många år. Det fanns kanske inte samma samarbetsintresse från till exempel Uppsalas sida. 

Vi hade alltid trevligt när vi träffades men det ledde inte till några mer omfattande samarbeten i 

praktiken.” Wolrath-Söderberg tror att detta också kan ha påverkats av ämnenas olika kulturer då 

retoriken i Uppsala växt fram ur litteraturvetenskap medan retoriken på Södertörns högskola 

samlade lärare och forskare till en interdiciplinär smältdegel från en mängd olika ämnen såsom 

latin, teatervetenskap, lingvistik, nordistik, filosofi, stadsplanering, engelska och 

litteraturvetenskap.” 140 Just detta menar Sigrell var Södertörns styrka: ”De var helt klart motorn i 

retoriksverige”.141 Så från och med 2001 har Södertörns högskola utfärdat kandidatexamen i 

retorik och från och med 2005 även magisterexamen vid samma institution som svenska och 

journalistik.142 

Lennart Hellspong hävdar dock att Kurt Johannesson var ”den främsta orsaken till att ordet 

retorik gick från ett skällsord till honnörsord” från allra första början. ”Hans böcker recenserades 

på kultursidorna och hans flotta framställning tillsammans med att han var en framstående 

akademiker gjorde mycket för ämnet.”143 Även Stina Hansson beskriver sig själv som ”blyg och 

respektfull” när hon tar kontakt med Johannesson efter att ha läst hans avhandling, vilken hon 

beskriver som ”omvälvande”.144  

Och det är just denna kontakt retorikintresserade emellan som sedan kom att vara så essentiell 

för retorikämnets fortsatta utveckling. Ovan nämndes konferenser, men givetvis skedde det även 

mindre sammankomster. Hellspong nämner till exempel att Wolrath-Söderberg var 

handlingskraftig när det gällde att föra samman alla dem som sysslade med retorik: ”Vi åkte till 

den prästgård på Lidingö som Maria [Wolrath-Söderberg] och hennes man hyrde i andrahand och 

                                                 

140 Intervju med Maria Wolrath-Söderberg, Stockholm 2015-02-09. 
141 Sigrell, 2015-02-18. 
142 Högskoleverkets rapport 2006 R, s. 152. 
143 Hellspong, 2014-12-15. 
144 Stina Hansson, ”Retoriken och dess bidrag till litteraturvetenskapen. En subjektiv betraktelse”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 2005:1-2, s. 12. 
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utbytte erfarenheter” och han understryker: ”Det sociala nätverkandet var otroligt viktigt i ett 

ämne som inte fanns.”145  

På detta sätt fortsatte retoriken att sprida sig och fram emot millennieskiftet fanns det som ett 

mer eller mindre etablerat ämne i Uppsala, Örebro och på Södertörn. 

”Den stora handuppräckningen” 

I Lund fick retorikämnet en annorlunda början i jämförelse med de andra svenska institutionerna. 

Framförallt är det en institution där retorikämnet blev ett självständigt ämne relativt sent (först 

2008) i jämförelse med Örebro, Uppsala och Södertörn. Eftersom Lund är ett av de fyra 

lärosäten som idag har en egen retorikavdelning och flera av aktörerna där har varit aktiva vid 

andra lärosäten finns det ändå en poäng i att ta upp Lunds retorikutveckling, trots att den sker 

senare. 

Rektor Göran Bexell som åren 1995-1999 var dekanus för den teologiska fakulteten vid Lunds 

universitet och sedan fick ordförandetjänsten i områdesstyrelsen för humaniora och teologi var 

en av de centrala personerna för att retorik skulle bli ett självständigt ämne i Lund. Och det blev 

det 2002, då fick Lunds universitet en A- och en B-kurs i retorik. Kvar återstod dock frågan: vilka 

ska undervisa i dessa kurser?  

Anders Eriksson som disputerade inom bibelforskningen kom för första gången i kontakt 

med retorik 1989 på sin forskarutbildning. Då handlade det om att tolka bibeltexter ur ett 

retoriskt perspektiv för att komma åt ”argumentationen i texten istället för att gräva fram 

historien bakom texten”. Eriksson berättar om när retoriken skulle bli ett ämne i Lund år 2002: 

”Jag brukar kalla det för ’den stora handuppräckningen’ och den började med en gång.” Alla 

ämnen ville ge retorikkurser: ”man var ute efter pengar, många hade inte tidigare sysslat med 

retorik”, berättar Eriksson. En kurs ”kneps” av en professor i semiotik, ”det var den mest 

obskyra av kurserna och gick ut på att han [semiotikprofessorn] föreläste på måndagen och 

sedan, på torsdagen samma vecka, fick en doktorand hålla seminarium för att berätta vad han 

hade menat.” Under höstterminen började Anders Eriksson själv undervisa i en 

introduktionskurs i retorik samt en kurs om retorikens idéhistoria, ”det var något som Södertörns 

högskola hade och det tyckte jag var viktigt.” För Eriksson är retorikens olika sidor än idag lika 

viktiga: ”Hela partes är viktigt: techne och fronesis, inte bara epistemedimensionen” säger han 

bestämt. Och menar med detta att det inte går att välja ut en liten del av retoriken idag, utan allt 

från inventio till minnestekniker och actio är lika viktiga. Retoriken kan inte heller endast ses som 
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vetenskaplig kunskap i Platons mening utan innefattar även ett slags praktiskt och medborgerligt 

förnuft. 

Eriksson fick sedan ett lektorat i Örebro, och menar att retorikundervisningen där skiljde sig 

en hel del från Lund. Retoriken vid Örebro gav många kurser utanför sin egen institution, bland 

annat för sjuksköterskor och ingenjörer. Eriksson menar även att det var många vid 

uppstartandet av det akademiska ämnet retorik som hade en alldeles för snäv uppfattning av vad 

retorik var för något, att det bara skulle ha handlat om ett analysverktyg och att retoriken måste 

ha med regelrätta tal att göra.146 Från 2012 har Eriksson varit tillbaka i Lund på heltid och 

retoriken i Lund har numera nio anställda varav fem doktorander.  

Denna snabba utveckling kan till stor del förklaras av att år 2006 donerade dåvarande ägaren 

till KappAhl, Christian W. Jansson, 25 miljoner kronor för inrättandet av en permanent professur 

i retorik vid Lunds universitet.147 Denna stol intogs av Anders Sigrell 2008 som då var ensam 

anställd på retorikavdelningen. Sigrell fick nu alltså ta över de fyra kurser om 7,5 hp på Lunds 

universitet som hittills varit utspridda på olika institutioner och ha ett inflytande på beslutet 

vilken institution retoriken skulle tillhöra. Sigrell var från början svensklärare och han 

doktorerade sedan i nordiska språk i Umeå, så det naturliga skulle kanske ha varit att lägga 

retoriken vid just nordiska språk, men så blev det inte. Han konstaterar att ”retorik är ett 

språkämne” men hävdar också att ”all retorikforskning finns till för att på något sätt förbättra 

undervisningen”. Han menar att det fanns en viktig poäng att inte placera retoriken under ett 

redan så etablerat ämne för att inte riskera att det endast skulle bli en del av det. Därför 

placerades retoriken på institutionen för kommunikation och medier där de samarbetar med tre 

andra ämnen: journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt mediehistoria. Sigrell 

menar att detta var ett noga överlagt och strategiskt val: ”på den här institutionen har retoriken 

aldrig behövts legitimeras.” Antagligen beror detta på att även de andra tre ämnena är så pass 

moderna och kan då ta stöd av varandra snarare än att jämföra och mäta sig med varandra. 

Och samtidigt menar Sigrell att retoriken skiljer sig från alla andra ämnen: ”Det handlar inte 

om att lära studenter att ställa rätt frågor. Retoriken formar snarare själva personligheten”, menar 

han och beklagar samtidigt att de som varit involverade i retorikämnets framväxt alltid har haft 

ett behov av att rättfärdiga retorikens existens. Och för att göra det, menar han, har man alltid 

funnit sig tvungen att avgränsa sig och fokusera på vad retoriken inte är snarare än vad den kan 

inbegripa. ”Medan andra ämnen har haft som självklarhet att ta med olika perspektiv så har 

retoriken snarare begränsat sig själv”, säger Sigrell. Anders Eriksson hävdar å andra sidan att 
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retorikämnet på senare tid har breddats: ”Retorik är huvudämnet i den humanistiska 

bildningstraditionen”, säger Eriksson och slår än en gång fast att retoriken innehåller både techne 

och fronesis.148 

”Teori” och ”praktik” 

Techne, fronesis, episteme, dessa tre begrepp är ständigt återkommande i debatten om retorikämnets 

substans. Därmed aktualiseras även diskussionen om huruvida retoriken skulle vara en praktisk 

eller en teoretisk verksamhet När kursplanerna i Uppsala började skrivas ihop, var en viktig 

poäng att kurserna skulle både vara praktiska och teoretiska och helst delas mitt itu mellan dessa 

båda perspektiv.149 Sedan fanns det såklart delade meningar om vad just ”teori” och ”praktik” 

egentligen betyder.150  

Rudolf Rydstedt som undervisade vid Göteborgs universitet i retorik i slutet på 80-talet och en 

bit in på 90-talet, och som numera är tillbaka i retorikundervisningen igen, menar att de hade, och 

fortfarande har, så kallade teoridrivna talkurser, ”det räcker inte att stå och låta, studenten måste 

förstå också”, menar han. Samtidigt poängterar han att studenterna upplever teorin meningsfull 

först när de kan tillämpa den. Rydstedts lärobok Retorik kom ut 1993 och han menar att den 

ganska väl sammanfattar hur Göteborg universitets retorikundervisning sett ut. I bokens 

inledning konstaterar han att ”det går inte att bli en bra teoretiker eller historiker utan att ha en 

god känsla för hur retoriken fungerar, och det skaffar man sig genom att lära sig använda den”.151  

Just nu har Göteborgs universitet en 30 högskolepoängskurs i retorik som är fristående. Så har 

det sett ut sedan retoriken gjorde sitt intåg. Rydstedt har ingen förklaring på varför retoriken inte 

blivit ett självständigt ämne ännu. ”Låt mig säga såhär: ingen har aktivt motarbetat det men visst 

har det funnits en brist på förståelse under vissa tider.”152 Idag har Göteborgs universitets 

institution för svenska språk fyra så kallade profilområden: lexikologi, grammatik, språkteknologi 

och text. ”En sak som har skett nu är att just profilområdet text anses som än mer viktig och fler 

ser idag retorik som vetenskap. Vi har dessutom en god genomströmning och ett högt söktryck. 

Retoriken verkar ligga i tiden nu”, säger Rydstedt. Så förhoppningen är att det så småningom ska 

bli ett självständigt ämne av retoriken även på Göteborgs universitet i en inte för avlägsen 

framtid. 

                                                 

148 Eriksson, 2014-12-16. 
149 Intervju med Lars Burman, Uppsala 2014-11-21. 
150 En djupare diskussion om detta följer nedan. 
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Rydstedt är dock noga med att konstatera att retorikämnets historia vid Göteborgs universitet 

skiljer sig från andra lärosäten: ”Vi har ju alltid skiljt oss åt från exempelvis Uppsala. I och med 

arvet efter Peter [Cassirer] har vi alltid haft en stiltyngd och mer fokus på elocutio. Under 90-talet 

kunde man inte läsa retorik vid Göteborgs universitet utan att stöta på stilistiska termer”.153  

Ur ett konstnärligt perspektiv 

Ett forskningsprojekt som fokuserade än mer på retorikens stilistiska verktyg utvecklades i början 

av 80-talet vid institutionen för bildpedagogik vid Konstfack i Stockholm. Där startade professor 

Gert Z. Nordström tillsammans med konstnärerna Björn Eneroth och Jockum Nordström 

projektet Rum Relation Retorik (förkortat 3 R, ibland också RRR). Projektet växte och forskare 

från olika discipliner anslöt: bild- och journalistlärare på gymnasieskolor, lärare vid 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet och Lars O Ericsson som då var docent i praktisk 

filosofi vid Stockholms universitet men även konstkritiker från Dagens Nyheter. Projektets primära 

syfte beskrivs i antologin Rum Relation Retorik – ett projekt om bildteori och bildanalys i det postmoderna 

samhället som att ”undersöka de kommunikativa egenskaperna hos bilden, uppmärksamma 

grammatiken samt att utveckla bildteori och bildanalys” med utgångspunkten att bild inte är 

”något isolerat utan ingår i kontexter; har relationer till rum och tid, texter, tal, musik etc.”154 och 

detta hade i sin tur sin utgångspunkt i viljan att försöka ”förnya skolans gamla teckningsämne till 

ett modernt bildämne.”155 En viktig inspiration var den franske litteraturteoretikern Roland 

Barthes välkända text ”Rhétorique de l’image” där Barthes, bland annat, menar att det går att 

tolka en bilds språkliga budskap genom att undersöka det både denotativt och konnotativt.  

Gert Z. Nordström har skrivit ett flertal böcker där han diskuterar bildens påverkan i dagens 

samhälle, ofta med retoriskt perspektiv.156 Han kom även att arbeta tillsammans med Kurt 

Johannesson under en tid med ”några projekt vid Styrelsen för psykologiskt försvar”.157 

Framförallt var RRR ”ett tvärvetenskapligt projekt” där retoriken ändå hade en central roll. På så 

vis kom retoriken att utveckla konstvetenskapen och har genererat publikationer i konstvetenskap 

med retoriska perspektiv. Huruvida dessa perspektiv i praktiken sedan kommit att influera 

retorikämnet i sig är svårt att dra några slutsatser om, men det som går att säga är att, precis som 
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statistiken ovan visade, bidrar RRR ändå med ett flertal referenser som retoriker i sin tur skulle 

kunna använda sig av.158 

Generationsskifte i Uppsala 

År 2000 gick Kurt Johannesson i pension och de fempoängskurser i retorik som fanns hade ännu 

inte blivit till ett eget självständigt ämne vid Uppsala universitet, men det var på väg. Vid det här 

laget hade Lunds universitet och Södertörns högskola etablerade retorikavdelningar, men det var 

bara vid Örebro universitet som retorik ännu blivit ett självständigt ämne.  

Men Johannessons pensionering innebar inte endast att ”retorikens fader” försvann från 

institutionen: hans professur återtillsattes inte överhuvud taget. Och flera av de viktigaste 

aktörerna hade, som vi har sett, vid det här laget lämnat Uppsala eller sökt sig till andra 

akademiska inriktningar. Därmed lades i det tysta grunden för ett slags generationsskifte i 

Uppsala. Det största ansvaret för att skapa retorikkurserna i Uppsala fick litteraturvetaren Lars 

Burman (som år 2001 anställdes som professor i litteraturvetenskap vid litteraturvetenskapliga 

institutionen). Men redan några år innan kom förfrågningar från andra lärosäten om 

uppdragsutbildningar i retorik. I september 1999 ordnades därför en intern utbildningshelg, 

”pedagogisk kurs i retorik”, med Kurt Johannesson för att förbereda de personer som valdes att 

så att säga ”ta över” och vidareutveckla retorikämnet. Huvuddelen av dem som engagerades 

skulle komma att delta i uppdragsutbildning av ingenjörsstudenter i Norrköping. Där gavs en 

kurs om 4 poäng som hette ”Retorik för ingenjörer” åren mellan 1999–2003.  

Det fanns nu en efterfrågan på kurser men få som kunde undervisa i dem. Hur skulle dessa 

personer väljas ut? Burman följde det han kallar ”Uppsalamodellen” och som han menar var ett 

led i den akademisering som skedde, det vill säga att det bör vara disputerade lärare hellre än 

adjunkter eller timanställda. I synnerhet var de som intresserat sig för äldre litteratur lämpade och 

som alltså hade en för retorikämnet relevant forskningsbakgrund, men givetvis kunde den 

”personliga drivkraften” även vara en stark faktor. På detta vis knöts, som jag nämnt tidigare i 

uppsatsen, ett flertal forskare disputerade i litteraturvetenskap till retorikämnet såsom Otto 

Fischer, Maria Karlsson, Janne Lindqvist, Patrik Mehrens, Håkan Möller, Annika Olsson och 

Ann Öhrberg.  

                                                 

158 För vidare läsning om retorikperspektivet utifrån Gert Z. Nordström med flera se till exempel publikationer från 
Styrelsen för psykologiskt försvar. I bland annat den 184:e rapporten undersöker Nordström kvällspressens agerande 
efter attentatet mot World Trade Center den 11 september 2001 utifrån ett retorikperspektiv som framförallt 
fokuserar på retorikens elocutio: ”Retoriken uppmärksammas inte utifrån några kriterier på vad som kan vara 
sanning eller lögn utan endast hur den är framställd, vilka språkliga medel som utnyttjas och i vilket sammanhang den 
framträder.” Terrorkriget i kvällspressen, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm 2002:184, s. 7. 
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Burman menar att det sällan fanns något problem med att förklara retorikens 

existensberättigande vid universitetet på grundnivå, men att forskningsnivån var svårare. Kanske 

hade de fåtal avhandlingar som skrivits inom retoriken kunnat skrivas inom andra ämnen? Nu 

fanns det i alla fall påtryckningar från universitetsledningen om att det skulle finnas en tydlig 

struktur, där man som student läste en kurs och kunde gå vidare till nästa, från A-nivå hela vägen 

till forskningsnivå. ”När jag började studera år 1979 var det en vildvuxen underbar värld av 

småkurser och sådana uppstod här och var, hela tiden. Utvecklingen inriktades sedan mer och 

mer mot terminskurser och så småningom även hela program.” säger Burman. Det fanns förstås 

ett mycket stort allmänt intresse för retorikämnets utveckling, många var intresserade av ett nytt 

starkt ämne. Och i och med införandet av studentpeng fick ämnet en extra skjuts. “Studenter 

kunde nu genom fötterna välja hur pengar skulle placeras och fördelas.” Söktrycket minskade på 

de litteraturvetenskapliga kurserna samtidigt som trycket på retorikkurser ökade och 

helårsstudenter gav mer pengar än enstaka småkurser. Alltså fanns det starka ekonomiska 

incitament för att nu skapa ett ordentligt akademiskt ämne av de retorikkurser som fanns. Något 

som också diskuterades på universitetet i stort var hur pass målinriktade studenterna var i sina val 

av kurser.159 Detta var något som den litteraturvetenskapliga institutionen diskuterade redan 1987 

då ett nytt program, den så kallade ”Litteraturlinjen”, skulle startas just för att ”stärka 

studiemoralen, locka fler kvalificerade sökande, minska studieavbrotten och underlätta 

övergången mellan yrkesområden där kunskaper om litteratur och dess produktionsvillkor och 

konsumtionsmönster är omedelbart nyttiga” eftersom, som man då konstaterade, att 

”[m]erparten av de studerande inom ämnet [litteraturvetenskap] förfaller sakna konkreta 

yrkesplaner och säger sig i allmänhet läsa det av ’personligt intresse’. Ett sådant intresse är i och 

för sig lovvärt och uppmuntrande för institutionens lärare och utgör en viktig förutsättning för 

framgångsrika studier, men de många avbrotten och avhoppen manar till nytänkande och 

praktiska åtgärder.”160 Detta var alltså något som diskuterats ett tag och det gemensamma målet 

vid Uppsala universitet var, och är, att erbjuda terminskurser från grundnivå hela vägen upp till 

forskarnivå.  

När Burman fortsatte att leda utvecklingen av retorikämnet i Uppsala ville han ”dra nytta av 

närheten till litteraturvetenskapen”, säger Lars Burman. ”Där fanns någon röst som var kritisk 

mot utvecklingen, framförallt vad gällde det praktiska inom retoriken, men denna röst var 

marginell.” Burman menade att litteraturvetenskapen redan hade redskapen att analysera text som 

ville uppnå mål så att samarbeta med litteraturvetare låg helt naturligt. ”Det fanns en övertro ute i 

                                                 

159 Burman, 2014-11-21. 
160 ”Förslag till inrättande av en ny utbildningslinje, Litteraturlinjen”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga 
institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – Vt 1988. 
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landet på vad man kan göra med ett nytt ämne. Några ville bygga sin egen lilla borg.” Samtidigt 

poängterar Burman att det fanns det ett stort samarbetsintresse och under 90-talet träffades 

flertalet forskare i flera ämnesmöten. 

Även i Uppsala skulle kurserna delas jämnt mellan teori och praktik. Det handlade om att 

popularisera: ”studenterna ville ha praktiska kurser. Som vi aldrig riktigt kunde tillfredsställa”, 

konstaterar Burman.161 ”Orsaken var naturligtvis den låga studentpengen. Även om vissa tillskott 

för de praktiska delarna kunde utverkas från fakulteten räckte medlen dåligt för anordnande av 

övningar i mindre grupper.” En annan viktig sak som hände med dessa kurser var att det tidigare 

kravet på att ha läst 40 poäng inom ett annat ämne innan man fick söka en retorikkurs togs bort 

och kurserna kunde nu sökas av studenter utan några som helst erfarenheter av högre utbildning. 

Detta gjorde att den variation av studenter från olika ämnen till stor del byttes ut mot studenter 

som kom direkt från gymnasiet vilket såklart förändrade undervisningsläget för de inblandade 

lektorerna. 

Något som alltså har bestått vid avdelningen för retorik vid Uppsala universitet är det nära 

samarbetet med litteraturvetenskapen. Som jag nämnde tidigare i uppsatsen har flera av dem som 

skrev litteraturvetenskapliga avhandlingar med retoriska perspektiv vid Uppsala universitet så 

småningom kommit att undervisa i retorik och fortsatt forska inom retorikens område. Men de 

allra flesta som undervisade under 00-talets första år var litteraturvetare.  

”Generationsskiftet” i det här sammanhanget bestod alltså snarast av en tillökning av lärare, än 

en ny grupp av aktörer som var ute efter att stöpa om retorikämnet. Åtminstone till en början. 

Sammanfattande synpunkter 

Retorikämnet utvecklades alltså ur en rad olika ämnen och perspektiv: Nordiska språk satte sin 

prägel, Nordplan likaså, filosofin och pedagogiken, i viss mån konstvetenskapen men även de 

klassiska språken och kanske framförallt, när det gäller just Uppsalaretorikens utveckling: 

litteraturvetenskapen. Alla dessa perspektiv och deras förespråkare har haft samarbeten och 

diskuterat med varandra och hela tiden krävt av varandra att tänka om och tänka nytt.  

De flesta intervjuade är eniga om en sak: den centrala aktören för framväxten av retorikämnet 

i Uppsala var Kurt Johannesson. Johannesson var, framförallt, en etablerad 1600-talsforskare och 

han ”upptäckte” retoriken just genom historiska artefakter på universitetsbiblioteket Carolina 

Rediviva. Retorikundervisningen präglades i viss mån av detta, åtminstone till en början. Det var 

framförallt litteraturvetenskapliga kurser som kunde ha ett eller två seminarier med retoriska 

                                                 

161 Burman, 2014-11-21. 
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perspektiv, och då handlade det oftast om att läsa äldre litteratur med ett slags ”retoriska 

glasögon”. Men när retoriken började ge egna kurser var Johannesson noga med att utveckla 

dessa utifrån dagens samhälle. Det innebar till exempel att deltagarna studerade hur språket 

kunde användas och påverka i bland annat rättssalar, predikstolar och i riksdagshuset. I och med 

att intresset växte och fler studenter strömmade till kunde han knyta fler engagerade personer till 

retoriken. 

 Såhär långt har de tidigare schematiska överblickarna över retorikämnets moderna historia 

inte varit felaktiga. Men med utgångspunkt i intervjuerna är det möjligt att komplettera den 

schematiska bilden på flera viktiga punkter.  

För det första var det betydligt fler aktörer än de universitetsverksamma forskarna och lärarna 

som bidrog till ämnets intåg i kurskatalogerna. Intresset för retorik ökade även utanför 

universitetet, och företag såsom Telia initierade, som framgick ovan, till exempel det Svenska 

Talarpriset. Ett senare exempel är företaget Kappahl som inrättade en professur i retorik vid 

Lunds universitet 2008. Kvällspressens vilja att med ett vetenskapligt akademiskt perspektiv 

studera och analysera offentligheten har dessutom fått människor att uppmärksamma retorik och 

på det sättet söka sig till universitetet för retorikstudier. Dessa yttre omständigheter har alltså 

bidragit med publicitet, kapital och ett högre söktryck av studenter. 

För det andra har de stora högskolereformerna bidragit till retorikämnets inträde vid 

universiteten. Högskolereformen 1993 innebar att universitet och högskolor fick större 

möjligheter att själva besluta om antagning av studenter, studieorganisation och utbildningsutbud. 

Samma reform innebar även att resurstilldelningen för grundläggande utbildning förändrades 

totalt: från och med nu baserades resurserna på ”per capita-ersättning för antalet helårsstudenter 

och helårsprestationer”.162 Detta i sin tur innebar att utvecklingen från enstaka fempoängskurser 

till terminskurser och så småningom hela program, fick ytterligare skjuts och var ännu ett sätt att 

hålla kvar studenter vid institutionerna. Detta kan också vara bakgrunden till ”den stora 

handuppräckningen” i Lund där de olika institutionerna bland annat såg retorikämnet som ett sätt 

att få in pengar. 

Och för det tredje, och kanske det viktigaste: det var betydligt fler personer än Kurt 

Johannesson som var involverade i att utveckla retorikämnet vid Uppsala universitet. I detta 

kapitel har jag intervjuat några av dem men listan med röster kan utvecklas och göras än längre. 

Jag har i min undersökning av utvecklingen vid Uppsala universitet intervjuat den första 

generationen av aktörer och begränsat tiden fram till att retoriken blir ett självständigt ämne 2001. 

För att beskriva utvecklingen efter det skulle intervjuer med de som ”tog över” efter detta (bland 

                                                 

162 Högskoleverket, Högre utbildning och forskning 1945–2005 – en översikt, s. 15. 
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annat de som åkte till Norrköping och undervisade) vara nödvändiga. Men utan kunskap om den 

första generationens grundläggande arbete och strävan är det lätt att missa att detta arbete var så 

tidskrävande och omständligt som det var.  

Enligt de tidigare schematiska överblickarna som finns över retorikämnets moderna svenska 

historia är vägen till ett legitimerat retorikämne vid universiteten enkel där det ena har lett till det 

andra. Genom intervjuerna går det att utläsa en mer komplicerad och splittrad bild där vi bland 

annat får syn på oenigheter retoriker emellan men också mellan retoriker och förespråkare för 

andra ämnen. Att inte erkänna denna mångfald och komplexitet bland retorikens första 

förespråkare är på sätt och vis ett nonchalerande av retorikämnets uppkomst. Mot bakgrund av 

den mer mångfasetterade bild som nu framträder är det också lättare att både förstå och erkänna 

betydelsen av de första retorikvetarnas tidigaste publikationer.  

Men den bild som har tecknats handlar ändå framförallt om hur dessa tidiga svenska retoriker 

tänkte, de mer eller mindre privata skälen till att de agerade som de gjorde. En viktig fråga 

återstår att besvara: vilka var de argument för retorikens återetablering som faktiskt framfördes 

till kollegor och universitetsledning? För att fördjupa bilden av utvecklingen ytterligare kommer 

jag nu undersöka vilka typer av argument som användes i några viktiga argument från 

uppstartandet av ämnet från litteraturvetenskapliga institutionens arkiv samt Uppsala universitets 

Humanistiska arkiv. 
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Del 3: Argumenten för retorikämnets reetablering  
Ett annat sätt att förstå retorikämnets legitimitetsanspråk är genom de bevarade dokument från 

retorikämnets etablering, och där studera deras implicita eller explicita argumentation för att 

ämnet bör (åter-) inrättas. Främst kommer dokumenten från arkiven vid Uppsala universitet och 

litteraturvetenskapliga institutionen. Frågan jag framförallt söker besvara är hur aktörerna 

argumenterar för att legitimera retorikämnet vid universitetet och varifrån de hämtar sina 

argument. 

Efter en kort presentation av det analyserade materialet kommer jag först att göra en 

granskning av argumenten på ett slags generellt plan: målet här är att karakterisera och diskutera 

argumenten oavsett i vilket sammanhang de framförts, vem som står bakom dem eller vem som 

är deras målgrupp. En sådan mer generell undersökning gör det möjligt att teckna en bred bild av 

hur retorikämnets legitimitet framställdes under perioden fram tills dess att det etablerades som 

självständigt ämne.  

Därefter kommer jag att studera argumentationerna enskilt, med utgångspunkt i de specifika 

sammanhang de framfördes. Visserligen kan jag här bygga vidare på och förutsätta en del av vad 

som sagts i den generella genomgången, men det innebär ändå att jag tvingas till vissa 

upprepningar. Vinsten är dock att argumenten i denna studie dessutom kan analyseras mot 

bakgrund av de mer specifika sammanhang där de framfördes: det blir enkelt sagt möjligt att se 

vilka typer av argument som betraktats som lämpliga för de skilda sakfrågor som diskuterats och 

de skilda publiker som de vänder sig till. Men först alltså en kort presentation av materialet. 

Materialet 

Materialet i detta avsnitt består av officiella dokument från Litteraturvetenskapliga institutionens 

arkiv och Humanistiska fakultetens arkiv samt den första officiella ämnesbeskrivning av retoriken 

som sammanställdes 1997 och publicerades i Rhetorica Scandinavica 1999. Detta sträcker sig från 

slutet av 1980-talet och fram till att retorikämnet etablerades vid Uppsala universitet 2001.  

Jag har gått igenom allt arkivmaterial som finns att tillgå om retorikämnet från denna period. 

Härur har sedan de tre mest omfattande händelserna som finns dokumenterade valts ut inför 

undersökningen av retorikämnets reetableringsprocess.  

För det första har jag undersökt argumentationen kring ett ärende som startar med en 

skrivelse från Kurt Johannesson till sektionsstyrelsen 1988. I denna skrivelse argumenterar 

Johannesson för ökat medel till retorikkurserna han då gav vid litteraturvetenskapliga 
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institutionen. Därefter följer ett kort svar från sektionsstyrelsen, via Lennart Ståhle, som ber 

litteraturvetenskapliga institutionen att i en ny skrivelse berätta varför de inte kan bekosta 

retorikundervisningen själva. Efter det kommer ett sådant yttrande som är signerat av Lars 

Furuland, Bengt Landgren och Björn Sundberg. Slutligen kommer jag även nämna själva beslutet 

från sektionsstyrelsen. 

För det andra har jag analyserat och diskuterat de bevarade skrivelserna från det första 

försöket att etablera en forskarutbildning inom retorik. Detta skedde vid årsskiftet 1995/1996 

och består av tre dokument: först och främst själva studieplanen. Tillsammans med studieplanen 

kommer även ett ”Förslag ang. inrättande av forskarutbildningsämnet retorik” som är 

undertecknat av Lars Burman. Där finns också ett yttrande från dåvarande prefekten vid 

litteraturvetenskapliga institutionen: Bengt Landgren. 

Och slutligen, för det tredje, har jag studerat den skrivelse som Karin Johannisson skrev 1997 

till dåvarande rektor Bo Sundqvist för att få universitetsledningen att tänka om angående 

vakantsättandet av retorikprofessuren efter Kurt Johannessons kommande pensionering 2000.  

Dokumenten från dessa tre händelser är alla av deliberativ art, det vill säga, avsändarna 

argumenterar för en publik som i slutändan ska avgöra om de ska få ökade medel till 

kursutveckling, införa en forskarutbildning eller behålla retorikprofessuren. 

Men jag har också synat den första dokumenterade ämnesbeskrivning som finns för 

retorikämnet vid Uppsala universitet: ”Avdelningen för retorik – en presentation 1990”. Detta 

häfte är ett slags informationsblad och gavs bland annat till studenter för att ge en bred 

presentation och introduktion till ämnet retorik och till själva avdelningen vid universitetet. Detta 

informationsblad skulle nog inte omedelbart uppfattas som en argumenterande text men genom 

framställningen av retoriken i texten går det ändå att utläsa vad Avdelningen för retorik anser 

vara retorikämnets fördelar vid universitetet. Även om det explicita syftet med denna text alltså är 

att informera om vad retoriken och retorikkurserna innebär – och den snarast skulle kunna 

beskrivas som demonstrativ retorik snarare än deliberativ – blir således även den i en mening 

argumenterande. 

Utöver dessa fyra större viktiga händelser och dokumentgrupper kommer jag att hänvisa till 

annat källmaterial för att dels försöka täppa igen kunskapsluckor och dels för att kunna förtydliga 

vissa typer av resonemang och skapa en mer pedagogisk framställning. Exempelvis har jag 

konsulterat den studieplan som gäller för forskarutbildningen idag (2015) för att kunna göra 

kontrasterande jämförelser med det förslag som lades fram år 1995-1996. 

Närmast nu en kort presentation av de tre argumenttyperna.  
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De tre argumenttyperna 

I det material som valts ut för analys är det möjligt att urskilja tre olika typer av argument. Först 

och främst de vetenskapligt akademiska argumenten som lägger vikt vid retorikämnets unika förmåga 

att vetenskapligt analysera och förstå saker ur ett nytt perspektiv. Sedan har vi de ekonomiska 

argumenten som till exempel kan handla om ett ökat söktryck från studenter eller näringslivets 

efterfrågan på en viss typ av anställningsbara människor. Till sist har vi de förvaltningspolitiska 

argumenten som åberopar ett slags yttre efterfrågan som grundar sig i retorikens angelägenhet i det 

offentliga livet. Dessa tre argumenttyper kan illustreras med hjälp av avslutningsorden i 

ämnesbeskrivningen ur Rhetorica Scandinavica: 

I våra dagar har ämnet retorik fått en förnyad aktualitet av i huvudsak tre skäl. Den inrymmer en väl 
beprövad och effektiv pedagogisk metod att lära människor att tala och skriva väl; det finns ett stort 
behov av dessa färdigheter i många samhällssektorer idag. Den kan också bidra till en kritisk 
medvetenhet och debatt till språket och andra kommunikationsformer i det moderna samhället. 
Slutligen kan den infoga dessa i ett historiskt perspektiv genom ett komparativt studium av språket i 
andra epoker och samhällsformer. 

Att retoriken fått en förnyad aktualitet genom upptäckten av att vi genom att anlägga ett (retorik-) 

”historiskt perspektiv” på äldre litteratur (och ”språket” generellt) kan synliggöra sådant som 

tidigare varit dolt grundar sig i ett ideal om universitetet som en kunskapsbärande och 

kunskapssökande institution. Med retorikens hjälp kan vi undersöka ”språket i andra epoker och 

samhällsformer”. Detta kan klassificeras som ett vetenskapligt akademiskt argument. Att ”det 

finns ett stort behov” av retoriska färdigheter bygger å andra sidan på en idé om universitetet 

som en industri där studenter ska formas för ett arbetsliv som är aktuellt just nu. Detta skulle alltså 

kunna klassificeras som ett ekonomiskt argument. Och slutligen, att retoriken kan ”bidra till en 

kritisk medvetenhet och debatt till språket och andra kommunikationsformer i det moderna 

samhället” grundas i ett ideal om ett universitet vars utbildningsmodell ska försöka skapa 

självständiga och kritiska individer mot bakgrund av det (i det här fallet) ”moderna samhället”. 

Det finns alltså ett slags yttre påverkan eller efterfrågan som universitetet bör förhålla sig till och 

därigenom utveckla kurser som kan tillfredsställa detta behov. Detta skulle vi kunna klassificera 

som ett förvaltningspolitiskt argument. 

Jag kommer nu närmast alltså att studera källmaterialet mer generellt utifrån dessa tre 

argumenttyper och dess bakomliggande universitetsideal. Efter det kommer en mer kronologiskt 

baserad undersökning av materialet för att se hur de olika typerna av argument samverkar 

parallellt i de enskilda texterna eller textgrupperna samt hur förekomsten av argumenten, och 

deras samverkan, eventuellt skiljer sig åt mellan de fyra olika tillfällen som jag urskilde här ovan. 

Men närmast alltså en mer generell diskussion om de tre argumenttyperna, ett i taget. Och först 

av dem de vetenskapligt akademiska argumenten. 
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De vetenskapligt akademiska argumenten 

De vetenskapligt akademiska argumenten hänvisar alltså till retorikämnets inneboende 

vetenskapliga kvaliteter och hävdar dess plats vid universitetet genom att åberopa retorikens 

särskiljande egenskaper inom både undervisning och forskning. Ämnesbeskrivningen i Rhetorica 

Scandinavica inleds på detta sätt och kan fungera som ett första exempel:  

Retoriken är det allmänna studiet av mänsklig kommunikation som målinriktad och situationsanpassad 
handling. Därmed rör den frågor som angår även andra vetenskaper. Men det retoriska perspektivet 
har ämnesspecifika drag som utvecklats under en lång historisk tradition. 

Det är visserligen en bred beskrivning av vad retoriken är men den försöker ändå urskilja något 

som är specifikt med själva retorikämnet: i detta fall mynnar det ut i att retoriken har kvaliteter 

som utvecklats under en lång tid. Bara ur detta korta utdrag går det att i alla fall urskilja en vilja att 

vara något eget: retoriken rör frågor som angår även ”andra vetenskaper”, men (och detta ”men” 

är viktigt) det finns ”ämnesspecifika drag”. Dessa ämnesspecifika drag hämtar i detta exempel sin 

legitimitet i retorikens långa historiska tradition.  

Det bör ännu en gång påpekas att exemplet ovan snarast har ett demonstrativt genus än ett 

deliberativt men genom att framhäva retorikens ämnesspecifika drag söker den ändå argumentera 

för att retorikens plats vid universitetet är essentiell. På det sättet argumenterar exemplet mot 

bakgrund av ett ideal om att universitetet bör verka för att vara kunskapssökande. Den tilltänkta 

publiken – så som vi definierat detta begrepp ovan med utgångspunkt hos Edwin Black – blir en 

målgrupp som sätter ett värde vid detta kunskapssökande: ”The critic can see in the auditor 

implied by a discourse a model of what the rhetor would have his real auditor become”.163 Den 

tilltänkta målgrupp som tilltalas av resonemanget i citatet ovan – uttalandet om de 

”ämnesspecifika drag” som ”utvecklats under en lång historisk tradition”, och den ideologiska 

ståndpunkt som hävdar universitetets kunskapssökande som essentiellt – blir alltså, om vi får tro 

Black, en modell för hur texten försöker forma den faktiska publiken. 

Även om retoriken har tvärvetenskapliga drag (dess frågor ”angår även andra vetenskaper”) så 

har den ämnesspecifika drag som gör den unik: tvärvetenskapligheten är därmed inget hinder för 

att betrakta retoriken som ett eget självständigt studium. Men det går också att se retorikens 

tvärvetenskaplighet ur ett annat perspektiv utifrån mitt material. Generellt hävdas nämligen det 

tvärvetenskapliga draget som något positivt med just retoriken: 

                                                 

163 Black, s. 334–335. 
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Samtidigt visar erfarenheten att retoriken i sällsynt hög grad fungerar och har sin styrka just som ett 
tvärvetenskapligt ämne. Tydligen upplever man det som ett nyttigt komplement till de metoder och 
teorier som olika ämnen traditionellt använder i sin forskning och undervisning.164 

Här blir det tvärvetenskapliga snarast en rent positiv egenskap för retoriken. Argumentet 

använder det tvärvetenskapliga – kanske lite paradoxalt – som något ”i sällsynt hög grad” 

specifikt för retorikämnet: ämnet kan tack vare denna egenskap bidra med någonting nytt och 

därmed vara ett komplement till de mer traditionella synsätt som redan finns vid universitetet.  

Eftersom tvärvetenskapligheten här lyfts fram som en så pass viktig aspekt av retorikämnet är 

det värt att kort diskutera detta begrepp. Fredrik Sunnemark och Martin Åberg, forskare i 

idéhistoria och historia, menar att tvärvetenskap inte är en ”metod”, än mindre ett ”ämne”.165 

”Utmärkande för ett tvärvetenskapligt perspektiv är att betrakta ett givet problem eller en 

frågeställning med hjälp av de kunskaper och erfarenheter som inte bara den egna utan också 

andra discipliner erbjuder.”166 De menar att målet för tvärvetenskap bör vara ”systematisk 

integration av teori- och metodtraditioner från olika ’inomvetenskaper’” och under 

förutsättningen att de tvärvetenskapliga ansatserna är konsekvent och genomtänkt genomförda 

kan de ”tillföra något till vår förståelse av det senmoderna samhällets dynamik”.167  

Men i en rapport finansierad av Vetenskapsrådet från 2005 skriver Ulf Sandström 

(gästprofessorn i teknik och vetenskapsstudier vid KTH) att om tvärvetenskap ska kunna ge den 

akademiska världen något bör det framhållas ”att tvärvetenskap inte har ett egenvärde, utan 

istället bör ses som ett instrument för att åstadkomma önskade förbättringar av forskningens 

förmåga att lösa problem.”168  

Sandström pekar också ut ett problem med användandet av begreppet tvärvetenskap: 

I den forskningspolitiska diskussionen fungerar begreppet tvärvetenskap i stor utsträckning som en 
allmän etikett eller ett modeord utan precis betydelse. Många befarar att begreppet tvärvetenskap 
används på ett tvivelaktigt sätt för att påverka forskningens finansiärer i viss riktning.”169  

Mot bakgrund av dessa påpekanden kan vi konstatera att det inte alltid är helt klart varför det 

tvärvetenskapliga inom retoriken lyfts fram. Bengt Landgren skrev till exempel till rektorsämbetet 

den 17 januari 1989 för att ”på Litteraturvetenskapliga institutionens vägnar anhålla om ett anslag 

på 43 200 kronor […] för renovering och komplettering av universitetets återstående kateder från 

                                                 

164 ”Till sektionsstyrelsen” (brev daterat 1988-11-22), Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, 
A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – vt 1988. Fortsättningsvis sätter jag 
endast en not per ärende från arkiven, när jag nämner ett nytt dokument kommer således en ny not annars är 
samtliga citat hämtade från samma dokument. 
165 Fredrik Sunnemark & Martin Åberg, Tvärvetenskap – fält, perspektiv eller metod, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 11.  
166 Sunnemark & Åberg, s. 11. 
167 Sunnemark & Åberg, s. 12. 
168 Ulf Sandström, Tvärvetenskap – en analys, Vetenskapsrådet: Uppsala 2005, s. 18. 
169 Sandström, s. 14. 
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1700-talet.”170 Landgren ville framförallt ”understryka katederns utomordentliga användbarhet 

inom övningsmomenten i de tvärvetenskapliga [min kursivering] kurser i retorik, som leds av prof. 

Kurt Johannesson, innehavare av rikets enda professur i ämnet retorik”. Att använda sig av 

Johannessons professorstitel (”rikets enda”) och just begreppet ”tvärvetenskapliga” syftar i detta 

fall förvisso till att stärka argumentet för finansieringen av renoveringen snarare än att framhäva 

en egenskap hos retorikämnet. Det tvärvetenskapliga lyfts rimligtvis fram för att visa att katedern 

inte bara är till nytta för den litteraturvetenskapliga institutionen eftersom studenter även från 

andra institutioner kommer att kunna använda den. På detta vis blir renoveringen något som 

gynnar hela universitetet, inte endast institutionen där den kommer att ha sin plats. Begreppet 

tvärvetenskaplig här syftar inte till att beskriva något som utmärker retorikämnet i sig, utan 

snarare till att karakterisera dess heterogena studentkorpus: det handlar i en mening om att 

appellera till någonting utanför själva retorikämnet. Katedern blev hur som helst renoverad och 

har sedan dess använts flitigt av institutionens professorer och föreläsare. 

Även Kurt Johannesson åberopar retorikämnets tvärvetenskaplighet när han söker ökade 

ekonomiska medel från universitet för att utveckla retorikkurserna i Uppsala.171 Johannesson 

skriver att han sedan ett tiotal år tillbaka givit grund- eller introduktionskurser i retorik. Flest 

studenter kom från litteraturvetenskapen och de resterande från nordiska språk, olika moderna 

språk, historia, konst- och musikvetenskap, juridik, statskunskap och teologi. ”Detta visar att 

ämnet retorik i sig har en utpräglat tvärvetenskaplig karaktär inom hela det humanistiska och 

samhällsvetenskapliga fältet.” Johannesson slår även fast att ämnet  

har sin styrka just som ett tvärvetenskapligt ämne. Tydligen upplever man det som ett nyttigt 
komplement till de metoder och teorier som olika ämnen traditionellt använder i sin forskning och 
undervisning.  

Men återigen betyder ”tvärvetenskaplig” uppenbarligen framförallt det faktum att ämnet lockar 

studenter från många skilda ämnen och att retorikens ”metoder och teorier” uppfattas som 

viktiga ”komplement” till studenternas moderämnen, kanske för att till exempel öka studenternas 

anställningsbarhet. Vi bör ha i åtanke här att de som läste retorik vid Uppsala universitet 1988 

redan hade läst 40 poäng inom ett annat ämne och att retorikämnet ännu inte var en självständig 

disciplin: det gick således inte att ta en kandidatexamen i retorik vid denna tid. Den tilltänkta 

publiken i texten är alltså en målgrupp som först och främst behöver få veta vad studenterna ska 

ha dessa retorikkurser till. Genom att peka på retorikens användningsomåden inom andra 

                                                 

170 ”Till rektorsämbetet” (brev daterat 1989-01-17), Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, 
E1:6 Korrespondens – in- och utgående skrivelser 1981-1989. 
171 ”Till sektionsstyrelsen” (brev daterat 1988-11-22), Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, 
A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – vt 1988. 
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discipliner skapas också en syn på retoriken som just en tvärvetenskap. Det har dock inte mycket 

att göra med den systematiska ”integration av teori- och metodtraditioner från olika 

’inomvetenskaper’” som Sunnemark och Åberg talade om i passagen här ovanför. Snarare 

uppfattas retoriken som en sådan ”metod” eller ett sådant ”ämne” som de hävdar inte kan vara 

tvärvetenskapens signum. Termen fungerar i det här exemplet just som ett sådant ”moderord” 

som Ulf Sandström i sin tur talar om. Men genom att ändå åberopa ett slags (odefinierad) 

tvärvetenskaplighet blir det sedan rimligt för Johannesson att söka finansiering för sina kurser 

från fler fakulteter än just den humanistiska. Men lägg märke till hur argumentet att ”sådan 

undervisning gagnar universitetets verksamhet” bidrar till att texten samtidigt reser anspråk på att 

vända sig till en tilltänkt publik som sätter värde på universitetets vetenskapliga verksamhet. Detta 

argument påminner därmed i påfallande hög grad om de som användes vid ansökan om medel 

för renoveringen av katedern. Genom att använda termen ”tvärvetenskap” framställs bägge 

ärendena som angelägenheter för hela universitetet och detta används i sin tur som en 

förevändning för att hela universitetet borde vara med och bekosta dem, oavsett om det handlar 

om en kateder eller retorikkurser. Observera nu att detta naturligtvis inte måste innebära att 

Johannesson själv ser retoriken på detta sätt – vi har ju tvärtom sett i uppsatsens föregående 

avsnitt hur hans eget intresse för retoriken ursprungligen kom ur en rent vetenskaplig vilja att 

förstå äldre svensk litteratur: argumentet kan i en mening betraktas som en strategisk anpassning 

till en given situation och en given publik. Men den tilltänkta publik som texten därmed skapar 

(och som fungerar som en ”model of what the rhetor would have his real auditor become”172) blir 

ändå just en publik som uppfattar tvärvetenskap på de sätt som Sandström, Sunnemark och 

Åberg varnar för. 

Det tvärvetenskapliga inom retorikämnet lyfts även fram i den tidigaste ämnesbeskrivningen 

från Avdelningen för retorik vid Uppsala universitet (1990).173 Den inleds med en kort historik 

över ämnet i Sverige samt de olika kursernas upplägg och innehåll.174 Åter igen: detta häfte är 

ingen regelrätt argumentation för retorikämnets legitimitet vid universitetet utan beskriver snarast 

ämnet ur ett demonstrativt perspektiv. Men genom att undersöka vad texten lovordar inom 

                                                 

172 Black, s. 334–335. 
173 ”Avdelningen för retorik – en presentation 1990”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens 
arkiv, F5:1 Handlingar angående ämnet retorik, spridda år. Det kanske har funnits än tidigare ämnesbeskrivningar 
men dessa finns i så fall inte längre bevarade. 
174 De retorikkurser som jag funnit kursplaner på tidigare än denna beskrivning är endast enstaka mer 
litteraturvetenskapligt inriktade kurser, såsom en kurs som gavs 1987 och som i första hand handlade om ”att lära 
deltagarna definiera och analysera retoriska och poetiska ’figurer’ och mönster i skilda litterära texttyper från äldre 
och nyare tid”. Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och 
forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – vt 1988, s. 36–37. 
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retoriken går det att försöka komma åt vilken typ av ideologisk ståndpunkt som den så att säga 

appellerar till. Enligt detta häfte har retoriken två syften:  

För det första vill den studera den klassiska retoriken som teori och praxis, och bestämma dess 
inflytande på det västerländska samhälls- och kulturlivet under två tusen år. För det andra vill den 
skapa en syntes mellan den gamla retoriken och olika moderna vetenskaper, främst lingvistik, semiotik, 
psykologi, litteraturvetenskap och statskunskap. 

Det första syftet anspelar på idén att vi genom att undersöka retorikens inflytande på samhället i 

stort under två tusen år också kommer att kunna förstå samhället bättre och eventuellt på ett nytt 

sätt. Även här går det att utläsa ett vetenskapligt akademiskt argument där retorikämnet kommer 

att kunna frambringa ny kunskap som vi inte kan nå genom andra vetenskaper.  

Det andra syftet innebär att vi genom att länka samman den gamla retoriken med andra 

moderna ämnen även där kan nå fram till ny kunskap. Det ligger måhända närmare den definition 

på tvärvetenskap som framfördes av Sunnemark och Åberg. Även det bygger alltså på ett 

vetenskapligt akademiskt argument. Men de båda argumenten har olika grund: det första bygger 

på retorikens självständiga egenvärde medan det andra kommer ur en mer essentiell 

tvärvetenskaplig synvinkel. På detta sätt når argumentationen dem som är intresserade av 

retorikämnet per se men även dem som är intresserade av akademisk vetenskaplighet mer 

generellt.  

De argument som har diskuterats i det ovanstående kan säkert ha strategiskt värde: de 

appellerar till ideologiska föreställningar som på olika sätt var gångbara i samtiden. Men samtidigt 

kan vi lägga märke till att de – när vi ställer dem sida vid sida med varandra – ibland riskerar att 

säga emot varandra. Å ena sidan är det ”tvärvetenskapliga” inom retoriken, uppfattat som 

perspektiv som studenterna kan använda för att berika eller komplettera de perspektiv de får från 

sina moderämnen, lockande att använda i en argumentation när det gäller främst finansiering 

utifrån. Å andra sidan framhålls en annan typ av tvärvetenskaplighet när det sägs att ämnet 

retorik utgör en ”syntes” av den gamla retoriken och nya vetenskapliga discipliner. För det tredje 

finns det också en vilja att också peka på retorikens särskiljande egenskaper som inte är 

tvärvetenskapliga och som ofta hämtar legitimitet ur ämnets antika historia. 

En gemensam ideologisk föreställning i dessa (möjligen sinsemellan motstridiga) argument är 

dock den om universitetet som en någorlunda fri institution, där kunskap är det främsta målet 

oavsett ekonomiska incitament och yttre efterfrågan. 

De ekonomiska argumenten 

Den yttre efterfrågan är istället central i de ekonomiska argumenten. Om de vetenskapligt 

akademiska argumenten behandlar ”interna” frågor som argumenterar utifrån ämnets särskiljande 
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egenskaper så är de ekonomiska argumenten fokuserade vid ”externa” frågor. De ekonomiska 

argumenten handlar således inte om ämnets specifika kvaliteter utan åberopar snarare ett slags 

yttre påverkan i form av ett slags efterfrågan på arbetsmarknaden eller ett ökat söktryck av 

studenter. 

Till exempel skriver Kurt Johannesson så här i skrivelsen till sektionsstyrelsen 1988: 

Uppenbarligen finns det ett utbrett och växande intresse för undervisning i retorik inom och utom 
universitetet. Det är min bestämda uppfattning att en sådan undervisning i första hand skall stå öppen 
för studenter och forskare och anpassas efter deras behov. 175 

Det finns alltså en ökande efterfrågan (både ”inom och utom universitetet”) på retorikkurser. 

Genom att försöka bemöta denna efterfrågan, i varje fall den som kommer utifrån, reproduceras 

idealet om universitetet som en institution som i första hand bör tillmötesgå det övriga samhällets 

behov snarare än att verka för ett fritt sökande av kunskap. Sett ur Blacks perspektiv blir den 

tilltänkta publiken en målgrupp som förutsätts lägga stort värde vid ekonomiska argument.  

På liknande sätt argumenterar Lars Furuland, Bengt Landgren och Björn Sundberg i ett 

yttrande över Johannessons förslag på ökade medel. De inleder med att understryka ”att de 

kurser i retorik som hittills givits vid institutionen lockat ett mycket stort antal sökande […] och 

att intresset för de av prof Johannesson föreslagna kurserna kan förväntas bli betydande”.176 

Naturligtvis är det fullt möjligt att dessa studenter – eller i varje fall vissa av dem – söker 

retorikkurserna av strikt vetenskapligt intresse. Men det intressanta här är att själva söktrycket i 

sig blir ett argument för ansökan om ökade medel. Det är alltså inte kursernas vetenskapliga 

betydelse som framhålls utan det krassa faktum att de lockar många studenter. Att kurserna 

”lockat ett mycket stort antal sökande” skulle alltså kunna klassificeras som ett ekonomiskt 

argument eftersom det egentligen inte har någon bäring på om kurserna i sig skulle tillföra något 

till universitetet i ett vetenskapligt sammanhang. Snarare skulle det kunna läsas ur den realitet de 

befann sig i just då: nämligen den att institutionens inkomster beräknas på antalet studenter. 

Även förslaget från 1995 om att inrätta en forskarutbildning i retorik innehåller en liknande 

typ av argumentation:  

Ämnet retorik är i en expansiv fas. Tillströmningen av grundstuderande är stort, och grundutbildning 
bedrivs vid många av landets universitet och högskolor. […] Intresset för en forskarutbildning är stort 
från studerande inom flera fakulteter […].177 

                                                 

175 ”Till sektionsstyrelsen” (brev daterat 1988-11-22), Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, 
A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – vt 1988. 
176 Bilaga 100:2 till ”Protokoll, sammanträdesdatum 1989-03-21”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska 
fakultetens arkiv, A II:43 Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1988-1989. 
177 ”Förslag ang. inrättande av forskarutbildningsämnet retorik”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska fakultetens 
arkiv, A II:58, Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1995-1996.  
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Det är egentligen samma argument som i äskningen om höjda medel här ovan: ”Tillströmningen” 

av studenter är stor och ”intresset” för en forskarutbildning är stort, alltså finns det anledning att 

utveckla retorikämnet vid universitetet. Denna efterfrågan har dock, åter igen, ingen egentlig 

bäring på retorikämnets vetenskapliga legitimitet vid universitetet – det skulle lika gärna kunna 

ligga till grund för en privatpersons företagsplan. I det här sammanhanget skulle den här typen av 

argument kunna sägas härstamma ur ett universitetsideal där universitetet, på liknande sätt som 

ett företag, bör anpassa sin verksamhet efter yttre omständigheter, i detta fall efter en 

”tillströmning” av studenter.  

Det skulle kunna vara lätt att dra slutsatsen att alla dessa argument helt och hållet har 

anpassats till den rådande publiken, att se dem som rent strategiska val, utan särskilda 

konsekvenser för retoriken eller dess roll vid universitetet – och än mindre för universitetets roll i 

det moderna samhället. En sådan slutsats skulle också kunna motiveras utifrån den bild som Lars 

Burman tecknar av det universitetspolitiska läget vid 1990-talets mitt, och som jag har refererat 

ovan, i den del av uppsatsen som behandlar reetableringen ur ett aktörsperspektiv. Men utifrån 

Blacks perspektiv är det hela inte fullt så enkelt och oskyldigt: den faktiska publiken formas i viss 

mån av textens tilltänkta publik. Sett det ur detta perspektiv blir dessa texter och argument på så 

vis medskapare av ett universitetsideal där universitetet bör marknadsanpassa sin verksamhet och 

just därigenom ökar de ekonomiska argumenten på längre sikt sin bäring. 

De förvaltningspolitiska argumenten 

Medan de vetenskapligt akademiska och de ekonomiska argumenten utgår ifrån interna och 

externa argument är de förvaltningspolitiska argumenten något mer svårgripbara. Som en grund 

för dessa dessa går det snarare i vissa fall att utläsa ett universitetsideal som åberopar idén om att 

den högre utbildningen syftar till att förverkliga studentens utvecklingspotential till en fri och 

kritiskt tänkande medborgare. De förvaltningspolitiska argumenten bygger på föreställningen att 

det är just genom att skaffa sig retoriska färdigheter som människan blir en sådan fri och kritiskt 

tänkande medborgare. De skulle kunna härledas till idén om retoriken som en central del av de 

tidigare nämnda artes liberales, där retoriken, som vi minns, sedan antiken ingått i trivium 

tillsammans med grammatik och dialektik.178  

Men snarare än att explicit hänvisa till artes liberales och trivium (vilket endast sker 

antydningsvis) bygger argumenten i mitt källmaterial på en idé om att universitetets strävan bör 

vara att förse dagens samhälle – som har ett behov av människor med just retoriska färdigheter – 

med i detta avseende ”bildade” medborgare. 

                                                 

178 Burman 2011, s. 35. 
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Argumentet är inte helt olikt de tankar som framförs hos klassiska retoriker som både 

Isokrates och Quintilianus, även om det givetvis har ändrat karaktär: i de texter som jag har 

studerat handlar det om att vi lever i exempelvis ett ”informationssamhälle” (se nedan) där 

medborgarna både måste kunna förhålla sig kritiskt till de medieintryck de mottar och själva äga 

förmågan att göra sig hörda och förstådda för att överhuvudtaget kunna överleva såväl 

yrkesmässigt som privat och socialt.  

Frågan är bara vad som menas med en bildad medborgare i diskussionen om retorikämnets 

plats vid universitetet. I dessa sammanhang (i de förvaltningspolitiska argumenten) är det sällan 

den kritiska och självständiga förmågan som åberopas utan snarare ett slags efterfrågan av 

kunniga och insiktsfulla arbetare från ett närings- och yrkesliv som bör hörsammas. I samma 

dokument som jag nämnt ovan, där Kurt Johannesson vänder sig till sektionsstyrelsen 1988 för 

att söka ökade medel, ser det ut på bland annat detta sätt: 

Idag lever vi i det så kallade ”informationssamhället”. Inom speciellt näringslivet och massmedierna 
finns ett ständigt intresse för språket som arbets- och maktmedel. Det är möjligt att universiteten 
borde möta detta intresse.179 

Det finns alltså en yttre påverkan som borde påverka universitetets kursutbud. Men inte i form av 

ekonomiska incitament utan snarare utifrån universitetsidealet om att en högre utbildning ska 

förbereda studenter för ett förstående arbetsliv. Detta ”intresse” som universitetet ska tillmötesgå 

är en följd av utvecklingen av ”informationssamhället”, även om det – möjligen – utifrån idén om 

retorikämnet som ett klassiskt bildningsämne och det liberal artsinspirerade universitetsidealet – 

också går att ana en idé om ett slags samhälleligt universitetsansvar bakom detta påstående.  

Vad som däremot måste poängteras är att i diskussionen om retorikämnet så vrids det liberal 

artsinfluerade idealet och den goda medborgaren blir snarast detsamma som den anställningsbara 

människan – i alla fall i exemplet ovan. Retorikämnets förvaltningspolitiska argument söker alltså 

legitimitet vid universitetet genom att framhålla ämnets bildningskraft mot bakgrund av 

näringslivets (och kanske i viss mån statens) efterfrågan. Argumentet är därför av intern karaktär 

men riktar sig mot en extern publik: argumentet kläs i en språkdräkt hämtad från en antik 

bildningstradition men anpassas till en modern, karriärinriktad publik. 

På samma sätt går det att tolka ett avsnitt ur ämnesbeskrivningen från 1990: 

Det finns i dag ett stort intresse för retorik inom det svenska samhället, främst bland jurister, politiker, 
präster och lärare samt inom näringslivet, massmedierna och den snabbt växande 
informationssektorn. Det är därför nödvändigt att universiteten inrättar kurser som motsvarar detta 
behov i samhället på retorisk expertis och kunskap. 

                                                 

179 ”Skrivelse till sektionsstyrelsen, Uppsala den 22 november 1988”, undertecknat Kurt Johannesson, Uppsala 
universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens 
protokoll Ht 1987 – vt 1988, s. 94. 



71 
 

De förvaltningspolitiska argumenten hämtar alltså legitimitet i en yttre efterfrågan men på 

grundval av att det är ”nödvändigt” att universitetet ”inrättar kurser” som ska mätta det ”behov i 

samhället” som kräver ”retorisk expertis och kunskap”. Den tilltänkta publiken är således en 

målgrupp som sympatiserar med idén om att ett universitet i första hand ska tillgodose sina 

studenter med de redskap som behövs för att leva och överleva karriärmässigt i dagens 

samhällsklimat. Efter detta försöker texten belägga att det är just retoriska färdigheter som 

behövs för detta samhällsklimat. Detta görs genom att åter igen hänvisa till ett ”stort intresse” för 

retoriken ”inom det svenska samhället”. Den tilltänkta publiken ska därmed påverkas i två led: 

först och främst (och något mer implicit) ska målgruppen komma att inse att universitetets kurser 

bör återspegla samhällslivets ”intresse”. Efter detta ska de övertygas om att just ”retorisk expertis 

och kunskap” är något som samhällslivet har ett ”behov” av. 

Även i den första ansökan om att få till stånd en forskarutbildning i retorik går det att utläsa 

ett förvaltningspolitiskt argument. I studieplanen presenteras tre övergripande mål för 

utbildningen. Genom en grundutbildning i retorik och dessa tre mål  

bör denna forskarutbildning kunna tjäna som grund för undervisning i retorik inom skolan och andra 
områden av samhället och för olika uppgifter inom forskning, kommunikations- och 
informationssektorn, politik, reklam och medier.180  

Det fanns alltså en vilja att visa hur en forskarutbildning inom retorik kunde anpassas till ett 

yrkesliv ”inom skolan och andra områden av samhället” men även att en disputerad retoriker kan 

tänkas komma att arbeta med ”politik, reklam och medier”. Denna andra del av argumentet ligger 

ganska långt från den grundsyn som präglar idén om universitetets roll för att skapa fria, kritiska 

och aktiva samhällsmedborgare. Om argumentet betraktas som en strategisk anpassning till en 

given situation kan det antagligen (och mot bakgrund av den stämning som bland andra Lars 

Burman beskriver i de intervjuer som diskuterades ovan i uppsatsens andra del) ses som rationellt 

och ändamålsenligt. Men utifrån Blacks perspektiv blir saken ännu en gång lite mer problematisk. 

Återigen bidrar texten till att den faktiska publiken ser på retorikämnet som i första hand ett 

smart karriärval, ett sätt att uppnå starkare anställningsbarhet.  

Den historiska anknytningen till idéerna om liberal arts education – så som de framträder i mitt 

material – kan därmed möjligen beskrivas som närmast nominellt. De förvaltningspolitiska 

argumenten ”lånar” snarast legitimitet ur traditionen att universitetet bör eftersträva att skapa 

goda medborgare. Och genom de förvaltningspolitiska argumenten framhävs ännu en gång 

                                                 

180 ”Studieplan för forskarutbildning i retorik vid Uppsala universitet”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska 
fakultetens arkiv, A II:58 Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1995-1996. 
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retorikens (tillfälliga) användningsområden i samhället snarare än dess självständiga egenskaper 

som akademisk disciplin. 

Argumentationerna i fyra enskilda ärenden 

Ovan har jag gått igenom de tre argumenttyperna mer generellt. För att få en än tydligare bild av 

argumenttyperna vill jag undersöka om och i så fall hur de samspelar i en och samma text. Därför 

kommer jag närmast att gå igenom dokumentgrupperna från de fyra viktigaste händelserna var 

och en för sig: Kurt Johannessons ansökan om ökade medel för utveckling av retorikkurser 1988; 

det första försöket att få ge en forskarutbildning i retorik som skedde årsskiftet 1995/96; Karin 

Johannissons argumentation 1997 för att Uppsala universitet ska behålla retorikprofessuren efter 

Johannessons pensionering; och slutligen den första ämnesbeskrivningen från Avdelningen för 

retorik från 1990. Som jag påpekat tidigare skiljer sig denna text från de andra och det är därför 

lämpligt att behandla den sist, trots att den kronologiskt är den näst äldsta. I detta sista exempel 

kommer jag att diskutera retorikämnets framställning i första hand med utgångspunkt i 

påståendet att retorikkurserna innehåller både ”teoretiska” och ”praktiska” moment och försöka 

utröna vilken typ av publik denna uppdelning försöker appellera till. För att förtydliga 

resonemangen kommer jag i denna diskussion att exemplifiera även med andra dokument men 

utgångspunkten för diskussionen är alltså ämnesbeskrivningen.  

Johannesson äskar medel för retorikkurser 

I en skrivelse till sektionsstyrelsen argumenterar Kurt Johannesson för ökade medel till de 5-

poängskurser i retorik som han vid denna tid 1988 undervisar i och har ansvar över.181 Den 

verkliga publiken för denna skrivelse är alltså sektionsstyrelsens ledamöter, men genom att 

studera de argument som framförs häri kan vi med Edwin Blacks terminologi rekonstruera vilken 

implied auditor, alltså vilken tilltänkt publik som skrivelsen vänder sig till, och därigenom synliggöra 

vilken typ av ideologi som denna tilltänkta publik förväntas acceptera.182 Det blir därmed möjligt att 

med Perelmans och Olbrechts-Tytecas ord klargöra vilken typ av universellt eller partikulärt 

auditorium som skrivelsen ”wishes to influence”.183  

Johannesson skriver att han sedan ett tiotal år tillbaka givit grund- eller introduktionskurser i 

retorik. ”Avsikten har därmed varit att systematiskt gå igenom den klassiska retorikens termer 

                                                 

181 ”Till sektionsstyrelsen” (brev daterat 1988-11-22), Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, 
A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – vt 1988. 
182 Black, s. 333. 
183 Perelman & Olbrechts-Tyteca, s. 19 respektive 30. 
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och kategorier, ge en kort översikt av retorikens betydelse för samhälls- och kulturutvecklingen i 

Västerlandet samt att öva deltagarna att använda retorikens modeller och synsätt för att analysera 

klassiska och moderna texter.” Flest studenter kom från litteraturvetenskapen och de resterande 

från nordiska språk, olika moderna språk, historia, konst- och musikvetenskap, juridik, 

statskunskap och teologi. ”Detta visar att ämnet retorik i sig har en utpräglat tvärvetenskaplig 

karaktär inom hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet.” Som jag argumenterat för 

tidigare så kan innebörden i detta ”tvärvetenskapliga” argument problematiseras, men det 

används hursomhelst som en förevändning för att fler fakulteter än just den humanistiska ska 

finansiera retorikkurserna vid litteraturvetenskapliga institutionen. 

Skrivelsen beskriver att trots att det krävdes minst 40 högskolepoäng för att få läsa kursen 

fylldes kursen snabbt med 46 deltagare av långt fler sökande. Kursen dubblerades därför och 

bristen på liknande kurser i Stockholm gjorde att åtskilliga studenter reste därifrån till Uppsala för 

att tillgodose sig kurserna. Det är alltså angeläget att universitetet bistår studenterna med denna 

typ av kurser då efterfrågan är så pass stor: 

Att döma av det stora intresset och de ständiga förfrågningarna om nya kurser fyller tidligen [sic] 
denna undervisning ett stort behov just nu, inte bara vid Uppsala universitet utan även i många 
sektorer av samhällslivet. 

Universitetet borde alltså bemöta ”de ständiga förfrågningarna” och försöka avhjälpa det 

”behov” som finns vid universitetet, men även i ”samhällslivet”, som råder ”just nu” genom att 

finansiera retorikkurser. Johannesson påpekar vidare att studenter ”vid många tillfällen” efterlyst 

praktiska kurser i retorik. Detta resonemang säger egentligen ingenting om retoriken som 

akademisk disciplin utan hävdar endast en yttre efterfrågan. Det är inte vetenskapen som behöver 

de praktiska retorikkurserna, utan studenterna – och i viss mån ”samhällslivet”. 

Vidare exemplifierar Johannesson med amerikanska universitet som erbjuder liknande kurser 

men också genom att hänvisa till den svenska traditionens trivialskolor där ”en mycket stor del av 

undervisningstiden” gick åt för att ”ge dem en sann ’vältalighet’ efter det dåtida samhällets krav”. 

Här ser vi spår av ett bildningsideal som går tillbaka till idén om liberal arts. Därför skulle detta 

kunna klassificeras som ett förvaltningspolitiskt argument, men kanske snarast ur ett ”de gjorde 

det då, alltså borde vi göra det nu”-resonemang än att lyfta in retorikämnets egenskaper i 

förhållande till de svenska trivialskolorna. Vad denna ”vältalighet” skulle bestå i idag får vi inte 

heller något svar på vad retoriken skulle kunna bidra med. Johannesson fortsätter:  

Idag lever vi i det så kallade ”informationssamhället”. Inom speciellt näringslivet och massmedierna 
finns ett ständigt intresse för språket som arbets- och maktmedel. Det är möjligt att universiteten 
borde möta detta intresse. 
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På grund av att vi lever i detta ”informationssamhälle” finns det fog för att ”möta detta intresse”. 

Utifrån skrivelsens kontext är det rimligt att dra slutsatsen att det som behövs alltså är att 

utveckla retorikkurser. Han skriver även att denna undervisning i så fall bör finnas till för 

studenter och forskare och ”anpassas efter deras behov” eftersom intresset för retorik både inom 

och utom universitetet växer.  

Johannesson själv har noga beskrivit de rent vetenskapliga upptäckter som ledde honom till 

retoriken, men att studenter har ett ”behov” som universitetet bör anpassa sig efter är som vi har 

sett ovan ett argument som förutsätter att universitetet bör se sina studenter snarare som kunder 

än just studenter. Detta i sin tur skapar eller reproducerar en idé om universitetet som ett 

anpassningsbart företag som ser till vad som behövs ”just nu” i ”samhällslivet” snarare än en fri 

institution som baserar sin verksamhet utifrån grundläggande värden om vad vetenskap, 

undervisning och forskning bör vara. 

Argumenten som lyftes fram i denna skrivelse räcker inte för ytterligare finansiering. 

Sektionsstyrelsen vill ha ett yttrande från litteraturvetenskapliga institutionen och undrar ”i vilken 

mån kurserna kan anordnas via omprioriteringar av institutionens resurser eller om ett nytillskott 

av medel erfordras”.184 Det finns alltså fortfarande en ovilja att finansiera retorikkurser genom 

nytillskott från den högre instansen vid universitetet. 

Det härpå följande yttrandet från litteraturvetenskapliga institutionen inleds med att ännu en 

gång understryka ”att de kurser i retorik som hittills givits vid institutionen lockat ett mycket stort 

antal sökande […] och att intresset för de av prof Johannesson föreslagna kurserna kan förväntas 

bli betydande”.185 Att kurserna lockat ett stort antal studenter kan som vi har sett klassificeras 

som ett ekonomiskt argument, och har ingen bäring på om kurserna i sig skulle tillföra något 

unikt vetenskapligt till universitetet. På vilket sätt kurserna kan förväntas att bli betydande får vi 

heller ingen förklaring till. De (Lars Furuland, Bengt Landgren och Björn Sundberg) menar att 

Johannessons undervisning i hög grad skulle ”gagna universitetets verksamhet.” Den enda 

förklaringen vi får för detta ”gagn” är att de menar att på grund av kursernas ”tvärvetenskapliga” 

karaktär – ett argument som diskuterades mer ingående i föregående avsnitt – torde de vara en 

angelägenhet för hela humanistiska fakulteten. Precis som i inlägget innan argumenterar de för att 

finansieringen bör komma någon annanstans ifrån än moderinstitutionen: ”Kurserna kan inte 

                                                 

184 Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:21 Institutionsstyrelsens och 
forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1988 – vt 1989, s. 93. 
185 Bilaga 100:2 till ”Protokoll, sammanträdesdatum 1989-03-21”, signerat Lars Furuland, Bengt Landgren och Björn 
Sundberg, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska fakultetens arkiv, A II:43 Historisk-filosofiska sektionens 
protokoll 1988–1989. 
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komma till stånd genom en omprioritering av Litteraturvetenskapliga institutionens nuvarande 

resurser.”186 

De faktiska argument som förs fram (åtminstone i litteraturvetenskapliga institutionens 

skrivelse) är alltså att det finns ett högt söktryck samt att retorikkurserna är ”tvärvetenskapliga” 

(med den betydelse som just här läggs i termen) och därför bör bekostas av fler än 

litteraturvetenskapliga institutionen själv. Samtidigt är skribenterna måna om att behålla 

retorikkurserna: Det främsta argumentet för detta är visserligen att de skulle kunna ”gagna 

universitetet”. Men några egentligt vetenskapligt akademiska argument finns inte i det yttrandet. 

I detta ärende går det alltså att urskilja alla de tre argumenttyper som jag urskiljt i det generella 

materialet, men det är endast den första skrivelsen som innehåller dem alla tre. Yttrandet, som 

torde väga tungt (eftersom sektionsstyrelsen bad om ett sådant), innehåller framförallt 

ekonomiska argument. Vi kan därmed säga något om vilken tilltänkt publik som dessa texter 

vänder sig till: det är fråga om en implied auditor av relativt specifikt slag: en publik som räknar de 

ekonomiska argumenten som tunga, och som egentligen inte lägger särskilt stor vikt vid de rent 

vetenskapligt akademiska argumenten: ett auditorium som står för ett universitetsideal där målet 

framförallt är att locka många studenter.  

Det skulle vara frestande att konstatera att yttrandet, och argumentationen i ärendet som 

helhet, tycks ha varit strategiskt lyckat. Nu vet vi ju inte vad som fick sektionsstyrelsen att besluta 

sig för att avsätta 16000 kronor samt att begära att teologiska och juridiska fakultetsstyrelserna 

skulle avsätta 2000 kronor vardera och att samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen och 

språkvetenskapliga sektionsstyrelsen skulle avsätta 3000 kr vardera.187 Men utifrån de dokument 

som finns torde söktryck och retorikkursernas tvärvetenskaplighet ändå ha varit två ganska tunga 

argument: avsaknaden av rent vetenskapliga och akademiska argument verkar inte ha uppfattats 

som särskilt besvärande.  

Forskarutbildningens första försök  

Det andra viktiga ärende jag ska studera är när Avdelningen för retorik i Uppsala första gången 

argumenterade för inrättandet av en forskarutbildning i retorik år 1995-1996. Även i detta fall är 

det sektionsstyrelsen som utgör argumentationens verkliga publik, men dess tilltänkta publik 

skiljer sig, som kommer att framgå nedan, delvis från den som framträdde i de texter som 

analyserades här ovan. 

                                                 

186 Bilaga 100:2 till ”Protokoll, sammanträdesdatum 1989-03-21”, signerat Lars Furuland, Bengt Landgren och Björn 
Sundberg, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska fakultetens arkiv, A II:43 Historisk-filosofiska sektionens 
protokoll 1988–1989. 
187 ”Protokoll, sammanträdesdatum 1989-03-21”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska fakultetens arkiv, A II:43 
Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1988–1989. 
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Forskningsplanen inleder med att hänvisa till att ”Retoriken eller vältaligheten var ett eget 

ämne vid latinskolor och universitet från medeltiden till mitten av 1800-talet”.188 Det finns redan 

en historia av akademisk retorik vid universiteten och även om den försvann ett tag så har 

retoriken under de senaste decennierna ”på nytt blivit en självständig vetenskap”. Detta 

exemplifieras genom hänvisningar till andra universitet i Europa och Amerika som har en väl 

utvecklad och levande retorikforskning.189 I denna argumentation får alltså retorikämnet en 

självständig roll snarare än den tvärvetenskapliga som låg till grund för argumentationen i det 

förra ärendet, och åter igen bygger argumentets legitimitet på en tidigare historia vid universitetet.  

Det andra argumentet utgår från att Uppsala universitet ju redan har grundkurser och en 

professor i ämnet, därför borde det även finnas en forskarutbildning. Lars Burman, dåvarande 

utbildningsledare, skriver i ett utlåtande till sektionsnämnden vad som kan ses som bakgrund till 

det argumentet:  

Ämnet retorik är i en expansiv fas. Tillströmningen av grundstuderande är stort, och grundutbildning 
bedrivs vid många av landets universitet och högskolor. Tillgången på kompetenta lärarkrafter är 
däremot begränsad. Intresset för en forskarutbildning är stort från studerande inom flera fakulteter, 
och inrättandet av en forskarutbildning i retorik torde vara en förutsättning för retorikens framtid som 
akademisk disciplin.190 

Argumentet är ganska likt de tidigare argumenten i min undersökning: det finns ett stort intresse 

för retorikämnet (inom ”flera fakulteter” och ”vid många av landets universitet och högskolor”) 

och tillströmningen av studenter är god. Eftersom det redan finns retorikkurser och en professor 

i ämnet borde det även finnas en forskarutbildning för att mätta de begränsade ”tillgången” på 

”kompetenta lärarkrafter” som uppstått i och med ”intresset” och ”tillströmningen”. Ovan 

argumenterade jag för att detta ska klassificeras som ett ekonomiskt argument eftersom det utgår 

ifrån studenternas vilja att läsa retorikkurser. Men den tolkningen kan nyanseras: här påpekas 

också att kompetenta lärarkrafter är en bristvara. Som Burman skriver: sådana lärarkrafter är en 

”förutsättning för retorikens framtid som akademisk disciplin”. En möjlig tolkning skulle därför 

också kunna vara att se argumentet som ett försök att söka övertyga en tilltänkt publik där 

målgruppen sätter ett värde i att en akademisk disciplin bör ha både undervisning och forskning 

                                                 

188 ”Studieplan för forskarutbildning i retorik vid Uppsala universitet”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska 
fakultetens arkiv, A II:58 Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1995-1996. Det torde ha varit Kurt Johannesson 
som skrev den första studieplanen för en kommande forskarutbildning i retorik, även om institutionsstyrelsen stod 
bakom den. Utlåtandet, som följer med som bilaga, är dock undertecknat Lars Burman så en inte alltför vild gissning 
är att även han stod bakom och eventuellt skrev studieplanen. Hädanefter kommer jag att hänvisa till studieplanen 
även om det givetvis inte är själva studieplanen som argumenterar utan dess författare. 
189 Även vid Uppsala universitet hade retorikforskning bedrivits vid institutionen, till exempel fick Kurt Johannesson 
medel (31 000 kronor) från HSFR läsåret 1987/88 för att skriva den svenska retorikens historia. Uppsala universitet, 
Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll 
Ht 1987 – vt 1988, s. 47. 
190 ”Förslag ang. inrättande av forskarutbildningsämnet retorik”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska fakultetens 
arkiv, A II:58, Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1995–1996.  
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för att kunna vara ett självständigt ämne vid universitetet. Vad som däremot måste hållas i åtanke 

är det faktum att retoriken vid denna tid (1995/96) inte var ett ämne som gick att läsas på A- eller 

B-nivå. Retorikkurserna var fortfarande tillvalskurser som studenter kunde läsa efter att de läst 40 

poäng i något annat ämne. Hursomhelst finns där inga argument som pekar på retorikens 

särskiljande och vetenskapliga egenskaper utan hela resonemanget utgår ifrån att (det externa) 

”intresset” för en forskarutbildning är ”stort”. 

Vidare argumenterar studieplanen för att målet med en forskarutbildning är att ”ge den 

studerande goda insikter i forskningsmetodik och retoriska frågeställningar”, ”att bibringa den 

studerande kritisk skolning samt vidgade kunskaper i retorikens teori och historia”, samt ”att göra 

den studerande skickad att planera och självständigt genomgöra forskningsuppgifter inom 

ämnesområdet”. Här poängteras däremot alltså retorikämnets vetenskapligt akademiska värde 

och mot bakgrund av det är det möjligt att hävda att ämnet, och i längden de som ska undervisa i 

det, helt enkelt behöver en forskarutbildning för att äga auktoritet och legitimitet vid 

universitetet.  

Som vi har sett tidigare i uppsatsen så beskrev både Anders Sigrell och Lars Burman hur de 

mötte en viss tveksamhet gentemot en forskarutbildning i retorik: vad ska studenten med en 

sådan utbildning till? Var ska hon söka arbete efter avlagd examen? I studieplanen argumenteras 

det för att genom en grundutbildning och de tre övergripande målen som nämndes ovan ”bör 

denna forskarutbildning kunna tjäna som grund för undervisning i retorik inom skolan och andra 

områden av samhället och för olika uppgifter inom forskning, kommunikations- och 

informationssektorn, politik, reklam och medier”.191 Jag har ovan karakteriserat detta som ett 

förvaltningspolitiskt argument, men också visat hur argumentet faktiskt kan separeras i två, där 

det första ligger i linje med en klassisk idé om retorikens bildande funktioner och det andra är av 

betydligt mer ekonomisk typ: Här uttrycks både hur en högre utbildning inom retorik kan 

förbereda studenten för ”undervisning i skolan” och för arbetsuppgifter inom en rad andra typer 

av yrken, däribland ”politik, reklam och medier”. Genom det skulle det vara möjligt att hävda att 

texten riktar sig till två inte helt identiska typer av tilltänkta auditorier. Det är, för att använda 

Perelman och Olbrecht-Tytecas terminologi, fråga om två skilda specifika auditorier som 

adresseras: det ena står för en ideologisk hållning där idealet om det bildningsorienterade 

medborgarskolande liberal artsuniversitetet är centralt, medan det andra auditoriet snarare 

sympatiserar med idén om den nyttoinriktade och marknadsanpassade masshögskolan. I den 

studieplan för forskarutbildningen i retorik som så småningom kom att inrättas finns det endast 

                                                 

191 ”Studieplan för forskarutbildning i retorik vid Uppsala universitet”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska 
fakultetens arkiv, A II:58 Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1995–1996. 
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en formulering som bär på spår av den här typen av argument: doktoranden ska ”visa 

förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 

professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling [min kursivering] och stödja andras 

lärande”.192 De ekonomiska aspekterna är här frånvarande, eller i vart fall inte alls lika uttalade. 

Det tilltänkta auditoriet är här alltså mer entydigt, och i den mån som det riktar sig till två 

publiker så handlar det i varje fall snarare om två auditorier som sympatiserar med det fria 

kunskapssökande elituniversitetet, och det bildningsorienterade medborgarskolande liberal 

artsuniversitetet. Utifrån detta skulle vi kunna dra slutsatsen att de ekonomiska argumenten 

minskat i betydelse, eller i varje fall att de bedöms som mindre effektiva idag. Men vi måste också 

komma ihåg att universitets riktlinjer för hur sådana här studieplaner skrivs även har ändrats och 

formaliserats. Studieplanen för forskarutbildning i litteraturvetenskap ser till exempel likadan ut 

som den i retorik idag (2015).193  

I den förslagna studieplanen från 1995-1996 går det fortsättningsvis att läsa att för att ha 

behörighet att söka forskarutbildning krävs, först och främst, ”att den sökande har uppnått 

godkänt resultat på kurser om minst 40 poäng inom grundutbildningen i detta ämne samt 

kandidatkompetens i ett annat ämne”. Och doktoranden måste behärska minst två eller flera 

utomnordiska språk eftersom ”all retorikforskning måste bedrivas i ett internationellt och 

komparativt liksom i ett historiskt perspektiv”. Även kunskaper i latin eller grekiska är en merit. 

Något som ändå kan tänkas vara unikt för retorikämnet är att om den sökande ”äger praktisk 

erfarenhet från någon verksamhet med anknytningen till retorikens ämnesområde kan detta också 

betraktas som en merit”. Visserligen fanns det alltså ingen grundutbildning i retorik så möjligen 

var det inte så konstigt att behörighet kunde beräknas utifrån andra meriter. Samtidigt förstärker 

det faktum att ”praktisk erfarenhet” är något som betraktas ”som en merit” synen på retoriken 

som en yrkesinriktad utbildning snarare än en utbildning som syftar till rent vetenskaplig eller 

akademisk utveckling. I det avseendet vänder sig argumentationen till en tilltänkt publik som 

liknar den som Johannesson vände sig till när han sökte medel ett knappt decennium tidigare. 

Det är också värt att lägga märke till att det inte heller finns några spår av likartade formuleringar 

i dagens studieplan.  

I förslaget till studieplan för forskningsutbildning i retorik fanns även ett yttrande från 

Litteraturvetenskapliga institutionen som menade att ”antagningen till forskarutbildningen i 

                                                 

192 ”Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik, fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 
Uppsala universitet 2014-04-08”: http://www.littvet.uu.se/digitalAssets/77/77540_1asp-retorik-2014.pdf (2015-12-
01). 
193 ”Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Litteraturvetenskap, fastställd av historisk-filosofiska 
fakultetsnämnden, Uppsala universitet 2014-05-20”: http://www.littvet.uu.se/digitalAssets/77/77538_3asp-
litteraturvetenskap-2014.pdf (2015-12-01). 
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retorik inte får begränsa institutionens möjligheter att anta forskarstuderande i 

litteraturvetenskap” utan att ”ett kraftigt resurstillskott – uppskattat till 680 000 kr per år” måste 

skjutas till.194 

Den föreslagna studieplanen argumenterar alltså främst utifrån vetenskapligt akademiska och 

förvaltningspolitiska argument. Detta är kanske föga förvånande då det kan tyckas att just en 

forskarutbildning bör påvisa retorikämnets självständiga värde vid universitetet. Samtidigt finns 

det ekonomiska argumentet om ett högt söktryck på grundkurserna med som en bakgrund för de 

övriga argumenten. Som vi har sett betyder det att argumenten riktar sig till en relativt komplex 

typ av tilltänkt publik och att texterna därmed förespråkar en lika komplex och mångfasetterad – 

kanske rent av motsägelsefull – ideologi. Det mest förvånande är kanske att en argumentation för 

just en forskarutbildning inför en verklig publik bestående av sektionsstyrelsens ledamöter i så hög 

grad baseras på externa och ekonomiska argument. Rimligen kunde det förväntas att rent 

akademiskt vetenskapliga argument skulle förekomma i stort sett ensamma i ett sådant 

sammanhang. 

Studieplanen för forskarutbildning i retorik fick alltså avslag denna gång. Dock så finns det 

inget utlåtande från sektionsstyrelsen om varför. I litteraturvetenskapliga institutionens arkiv 

nämns inte ens avslaget i en kort notis i något som helst protokoll. Av pusslet ovan att döma kan 

vi kanske ändå våga oss på att gissa varför förslaget fick avslag: först och främst var inte 

retorikämnet ett självständigt grundämne vid den här tiden vilket borde ha haft en betydande roll 

i beslutet om avslag: kanske tycktes det konstigt att först inrätta en forskarutbildning innan 

studenter ens kunde ta en ordentlig kandidatexamen i ämnet. Kanske var själva retorikämnet 

något som universitetsledningen vid denna tid (januari 1996) helt enkelt inte trodde på som 

forskningsdisciplin. Med tanke på förekomsten av rent ekonomiska argument i ansökan tycks det 

dessutom som om rent vetenskapliga argumenten inte bedömdes som helt tillräckliga ens av 

författarna bakom ansökan. Men mest troligt handlade det ändå om resurser: det fanns inte 

tillräckligt med pengar för att inrätta en forskarutbildning i retorik. Under just dessa år 

förändrades reglerna och praxis för tillsättningen av doktorander avsevärt. Under vårterminen 

1997 antogs tre nya doktorander i litteraturvetenskap men ”som en följd av riksdagsbeslutet om 

ny forskarutbildning hösten 1997” fattades ett beslut om antagningsstopp inom sektionens alla 

ämnen från vårterminen 1998 tillsvidare.195 Om institutionen inte fick anta nya doktorander i 

litteraturvetenskap är det inte heller så konstigt om de inte hade möjlighet att anta några i retorik. 

                                                 

194 ”Yttrande över förslag till studieplan för forskarutbildning i retorik”, Uppsala universitets arkiv, Humanistiska 
fakultetens arkiv, A II:58 Historisk-filosofiska sektionens protokoll 1995–1996. 
195 Se dokumentet ”Verksamhetsplan för forskarutbildningen 1998-01-01–12 -31” samt ”Forskarutbildning”, 
Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:25 Institutionsstyrelsens protokoll, Ht 1995–ht 
2000. 
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Kanske var det helt enkelt vid en olycklig tidpunkt som det första försöket för en 

forskarutbildning i retorik lades fram.  

Den första doktoranden i retorik vid Uppsala universitet (externfinansierad från Södertörns 

högskola), Janna Svendsen, antogs drygt elva år senare: den första februari 2007.196 

Retorikprofessurens försvarare  

Fem år efter den första ansökan om forskarutbildning i retorik, alltså år 2000, gick Kurt 

Johannesson i pension. År 1997 var det känt att professuren antagligen skulle vakantsättas och 

det är väl knappast överdrivet att påstå att detta var ett av retorikämnet vid Uppsala universitets 

största bakslag. I det litteraturvetenskapliga arkivet finns det några korta repliker i 

verksamhetsplanerna för 1998 och 1999 undertecknade dåvarande prefekt Bengt Landgren samt 

ett löfte om ”att återkomma med en utförlig argumentation i nämnda återbesättningsärende i 

skrivelse till sektionen”.197 Någon sådan argumentation går dock inte att finna i något av arkiven.  

Men det finns en skrivelse bevarad från Karin Johannisson, professor i idé- och 

lärdomshistoria, till dåvarande rektor Bo Sundqvist där hon ifrågasatte vakantsättningen av 

retorikprofessuren.198 Den verkliga publiken är sålunda denna gång högst specifik: det handlar om 

en enda person. 

”Skälen anges vara dels besparingskrav, dels att kandidater för återbesättning saknas”, skriver 

Johannisson men påpekar att det visst finns kandidater såsom Marie-Christine Skuncke, Brigitte 

Mral med flera och nämner även att det då, 1997, fanns retorikavdelningar eller institutioner på 

flera håll i landet.  

”Uppsala är motorn och förebild för alla dessa centra, vilket understryker det egendomliga i att 

frysa moderinstitutionen.” Vidare skriver hon att Uppsala universitet representerar ett brett 

internationaliseringsperspektiv och är en kontaktyta med flera amerikanska political science-

institutioner. Retoriken är även själva kärnan för den argumentationsteknik som krävs i alla delar 

av den vetenskapliga processen på alla nivåer och att just Uppsala universitets retorikavdelning 

”besitter en unik kompetens vad gäller de språkliga koderna i det äldre samhället” då de är de 

enda i landet som forskar om retorik utifrån ett historiskt perspektiv. ”Utan sin historiska och 

teoretiska förankring riskerar ämnet att tunnas ut till ett – om än angeläget – praktiskt ämne.” 

Även hon argumenterar alltså för att retorikämnet inte endast bör vara ett ”praktiskt” ämne. 

                                                 

196 ”Brev till forskarutbildningsnämnden” daterat 2007-01-28, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga 
institutionen, på nuvarande ekonomiansvariges (Eva Rosendal Janssons) kontor.  
197 ”Verksamhetsplan för forskarutbildningen 1998-01-01 – 12 -31” samt ” Verksamhetsplan för forskarutbildningen 
1999-01-01–12-31”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:25 Institutionsstyrelsens 
protokoll, Ht 1995–ht 2000. 
198 Uppsala universitets arkiv, Humanistiska fakultetens arkiv, Historisk-filosofiska sektionens protokoll, E IV: 1527 
Diarieförda handlingar 1997. 
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Detta argument skulle kunna vara riktat att appellera en tilltänkt publik som sätter ett värde i en 

disciplins ”teoretiska förankring” snarare än dess eventuella praktiska moment. 

Hon lägger även stor vikt vid att man i Uppsala har undervisat i retorik sedan medeltiden och 

att den sista professorn innan Kurt Johannesson befriades från undervisningsplikten 1839. ”Att 

denna tradition nu återväcks är angeläget, men kräver den institutionella förankring som en 

särskild professur i retorik innebär.” Hon skriver att besparingskrav förvisso alltid är svåravvisade 

men avslutar skrivelsen med frågan ”varför skära bort en av den humanistiska fakultetens mest 

innovativa professurer?”  

Johannisson argumenterade emot de ekonomiska argument som fanns för att undgå att 

tillsätta en ny professor. Hon lyfte fram retorikens insyn i ”de språkliga koderna i det äldre 

samhället” och menade att ämnet ”riskerar tunnas ut” till ett praktiskt ämne. Hon använder 

retorikens historia och knyter den till Uppsala universitets plats i världen och menar att denna 

”innovativa professur” behövs för att kunna utveckla ämnet och som i sin tur kan vara nyttig 

inom alla ämnen vid universitetet. Detta argument, att retorik ligger som grund för alla ämnen, 

kan formuleras som ett förvaltningspolitiskt argument men i detta fall riktar det sig till 

universitetet i sig och menar att universitetet behöver detta ämne för att kunna utvecklas som 

universitet. På sätt och vis är det samma typ av argumentation när förespråkare för humaniora 

mer generellt argumenterar för dess roll vid universiteten. 

Johannissons argumentation skiljer sig intressant nog från de tidigare analyserade 

argumentationerna. Först och främst genom att faktiskt utgå ifrån att retorikämnet redan äger 

den legitimitet som krävs vid universitetet. Hon menar att genom att ta bort professuren begår 

universitetsledningen ett brott mot en av universitetets mest grundläggande uppgifter: nämligen 

den att vara kunskapsbevarande. Samtidigt argumenterar hon utifrån ämnets tvärvetenskaplighet, 

men kanske snarast ur ett liberal arts education-perspektiv där retoriken är en grundbult i varje 

students fortsatta lärande och utveckling inom andra ämnen. Hon vädjar till en tilltänkt publik 

som sätter ett värde i vetenskap snarare än genom ekonomiska argument, som hon ju snarare 

menar är svåravvisade. Hon nämner ingenting om ett högt sökttryck från studenter utan utgår i 

sin argumentation från ämnets egenvärde och universitetets ansvar att förstå och förbereda väg 

för att utveckla detta egenvärde. Därmed vänder skrivelsen sig till en tilltänkt publik där 

målgruppen förväntas lägga värde i att universitetets främsta mål bör vara kunskapssökande och 

kunskapsbevarande.  

Skrivelsen hade dock liten eller ingen effekt: när Kurt Johannesson gick i pension år 2000 

återtillsattes inte tjänsten. 
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”Avdelningen för retorik – en presentation 1990” 

Avslutningsvis vill jag återvända till den första ämnesbeskrivning som finns bevarad för 

retorikämnet i Uppsala.199 Den är från 1990 och innefattar en kort historik över ämnet i Sverige 

samt de olika kursernas upplägg och innehåll och är främst riktad till blivande studenter.200 Även 

om studenterna vid denna tid kom från en mängd olika håll är det alltså i just den meningen en 

relativt homogen verklig publik som skriften riktar sig till. Med tanke på att det är dess studenter 

som i någon mån måste tänkas utgöra ämnets framtid är det dock särskilt intressant att undersöka 

vilken tilltänkt publik som just denna text vänder sig till. ”The critic can” – och här framstår 

Blacks formulering som särskilt brännande – ”see in the auditor implied by a discourse a model 

of what the rhetor would have his real auditor become”.201 Vilken typ av människor är det 

meningen att retorikstudierna ska frambringa? 

 Som jag redan har nämnt tidigare innehåller häftet en beskrivning av retorikens två 

övergripande syften. Dessa syften utgår ifrån att retoriken dels ska ”studera den klassiska 

retoriken som teori och praxis, och bestämma dess inflytande på det västerländska samhälls- och 

kulturlivet under två tusen år” samt ”skapa en syntes mellan den gamla retoriken och olika 

moderna vetenskaper, främst lingvistik, semiotik, psykologi, litteraturvetenskap och 

statskunskap”. Som jag redogjorde för ovan går det att genom dessa två syften urskilja en tilltänkt 

publik som främst övertygas av vetenskapligt akademiska argument och sätter ett värde i 

retoriken som en vetenskap. Vidare fortsätter ämnesbeskrivningen:  

Det finns i dag ett stort intresse för retorik inom det svenska samhället, främst bland jurister, politiker, 
präster och lärare samt inom näringslivet, massmedierna och den snabbt växande 
informationssektorn. Det är därför nödvändigt att universiteten inrättar kurser som motsvarar detta 
behov i samhället på retorisk expertis och kunskap. 

Även detta argument har jag tidigare klassificerat som ett förvaltningspolitiskt argument. Genom 

påpekandet att det ”svenska samhället” har ett ”stort intresse” för retorik och att det finns ett 

”behov” av ”retorisk expertis och kunskap” blir den tilltänkta publiken en målgrupp som dels 

förväntas erkänna universitetets grundförutsättning att dess kurser bör återspegla samhällslivets 

”intresse”, samt erkänner att det är just ”retorisk expertis och kunskap” som samhällslivet har ett 

”behov” av. 

                                                 

199 ”Avdelningen för retorik – en presentation 1990”, Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens 
arkiv, F5:1 Handlingar angående ämnet retorik, spridda år. Det kanske har funnits än tidigare ämnesbeskrivningar 
men dessa finns i så fall inte längre bevarade. 
200 De retorikkurser som jag funnit kursplaner på tidigare än denna beskrivning är endast enstaka mer 
litteraturvetenskapligt inriktade kurser, såsom en kurs som gavs 1987 och som i första hand handlade om ”att lära 
deltagarna definiera och analysera retoriska och poetiska ’figurer’ och mönster i skilda litterära texttyper från äldre 
och nyare tid”. Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och 
forskarutbildningsnämndens protokoll Ht 1987 – vt 1988, s. 36-37. 
201 Black, s. 334–335. 
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Efter denna korta genomgång presenteras sedan tre kurser i detta häfte: ”Grundkurs i retorik”, 

”Praktisk retorik” och ”Det politiska språket”.202 Förkunskapskrav för kurserna i retorik var vid 

denna tid, alltså 1990, 40 högskolepoäng (vilket motsvarar 60 hp idag, 2015) i humanistiska, 

teologiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga ämnen.  

Den ”teoretiska” retoriken 

I ämnesbeskrivningen framhävs retorikens styrka i att vara både ”praktisk” och ”teoretisk”. Detta 

har varit en central del i retorikämnets legitimeringsprocess, som uppsatsen tidigare har visat. De 

allra flesta hävdar att retoriken måste vara både och. Att studenter upplever den retoriska teorin 

meningsfull först när de kan tillämpa den, är ett exempel på ett sådant argument.203  

Det är naturligtvis möjligt att problematisera begreppen ”teori” och ”praktik”. Den bild som 

går att utläsa ur mitt material är att kurserna där studenten själv får skriva ett tal och sedan hålla 

det inför publik brukar kallas för ”praktiska” kurser, medan, helt enkelt, ”de andra” kurserna 

antas vara ”teoretiska” och möjligen innehålla något eller några ”praktiska” moment. Samtidigt är 

ju alla kurser både teoretiska och praktiska på samma gång. Studenten måste ju kunna den 

retoriska teorin för att kunna komponera ett tal, för att förstå vilka argument som kan tänkas 

övertyga just den publiken i den situationen. Och samtidigt ingår det inom de ”teoretiska” 

kurserna nästan alltid olika typer av tillämpning av det som studenterna läst i form av högst 

praktiskt analysarbete av klassiska eller moderna artefakter. Men i materialet är det en annan, i en 

mening enklare, distinktion som avses: ”praktisk” åsyftar helt enkelt sådan typ av undervisning 

som syftar till träning i att skriva och hålla tal (oavsett vilka teoretiska begrepp som används i 

undervisningen) och ”teoretisk” åsyftar sådan undervisning som består i diskussion om de 

teoretiska begreppen eller träning i en mer analytisk och tolkande praktik. 

Därför finns det självfallet också skillnader i hur man beskriver och talar om de ”praktiska” 

respektive de ”teoretiska” kurserna, vilket gör det intressant att studera närmare. 

Grundkursens främsta syfte ”är först och främst att orientera om den klassiska retorikens 

grundläggande termer och modeller och dess särskilda sätt att betrakta människan, språket och 

samhället.” Detta knyter an till det första övergripande syftet: att försöka förstå den klassiska 

retorikens påverkan på samhället under två tusen år.  

 Kursens upplägg följer den klassiska partesmodellen: syftet med kursen är att först ”orientera 

om den klassiska retorikens grundläggande termer och modeller och dess särskilda sätt att 

betrakta människan, språket och samhället”, ”hur man disponerar och bygger upp ett tal eller text 

                                                 

202 Från och med 1992 tillkommer två kurser: Retorikens historia och Uppsatskurs i retorik, 1993 ges kursen 
Arbetarrörelsen retorik och 1995/96 finns en kurs vid namn Kvinnors retorik. Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga 
institutionens arkiv, F5:1 Handlingar angående ämnet retorik, spridda år. 
203 Rydstedt, 2014-12-05. 
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så att den övertygar så effektivt som möjligt”, hur man väljer ”ett språk och en stil som förstärker 

denna verkan” och slutligen ”hur rösten, kroppsspråket och hela framförandet eller talarens 

personliga utstrålning ingår som väsentliga delar i varje form av kommunikation”.  

Beskrivningen nämner även att seminarierna kommer att behandla de genrer som är centrala 

inom retoriken: det juridiska språket, den politiska debatten, lovtal eller panegyrik samt 

brevskrivning. Här poängteras också att även om vissa exempel kommer att hämtas från antiken 

och äldre tid så kan vi idag analysera även vår samtid, ”massmedieåldern” och 

”informationssamhället”, med hjälp av retoriken för att förstå språkliga processer. Genom detta 

är retoriken även ett dagsaktuellt ämne. Möjligen går det att spåra en likartad tankegång bakom 

titeln på en av de retorikhandböcker som långt senare skulle produceras av en av de lärare som 

skolats vid institutionen: Klassisk retorik för vår tid.204 Fokus på kursen är i någon mån framförallt 

på det praktiska analysarbetet: ”Kursen syftar alltså först och främst till att öva upp förmågan att 

kritiskt analysera tal, texter och andra språkliga eller symboliska handlingar med hjälp av 

retorikens verktyg.” Retoriken kan alltså med sina unika kvaliteter (”verktyg”) bidra med en ökad 

förståelse av tal och texter. Det skulle kunna klassificeras som ett vetenskapligt akademiskt 

argument men bäddas samtidigt in i en förvaltningspolitisk kontext: ”informationssamhället” och 

”massmedieåldern” har ett behov av retoriska färdigheter.  

På liknande sätt beskrivs kursen ”Det politiska språket”. Den ämnar fokusera på hur språket 

används i det politiska livet under 1900-talet. Seminarierna kommer att ägnas åt att studera olika 

typer av argument, det vill säga bilder, symboler och riter men även förstås texter och tal. Fokus 

kommer att ligga på mediernas växande betydelse. Artefakter för analys kommer att hämtas från 

valrörelser, politiska debatter, tidningsartiklar, ledare, tv och radio. Huvudmålet är att ”skapa en 

kritisk medvetenhet inför det politiska språket och en förmåga att analysera tal och texter, med de 

metoder som utvecklats inom modern statskunskap eller political science, sociologi, retorik och 

lingvistik”. Här beskrivs det tvärvetenskapliga samarbetet retoriken och andra ämnen emellan 

som en fruktbar metod för att ”skapa en kritisk medvetenhet inför det politiska språket” och ska 

alltså ligga till grund för sökandet av ny kunskap. Det ligger nära det ideal för tvärvetenskap som 

framfördes av Sunnemark och Åberg. Argumentet söker säga något om retorikämnets egenvärde 

och går alltså att klassificera som ett vetenskapligt akademiskt argument. 

Den ”praktiska” retoriken 

Den första (?) ”praktiska” kursen på 10 poäng vid litteraturvetenskapliga institutionen som gavs 

1990 lade istället fokus på röstbehandling och kroppsspråk samt hur man övervinner sin 

                                                 

204 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008. 
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talängslan, utformar manuskript eller improviserar. Men även hur man håller egna tal och deltar i 

debatter samt hur man uppträder i massmedierna. Kursen går ut på att hålla tal och få kritik på 

dessa. Undervisade på kursen gjorde Kurt Johannesson, Christer Åsberg, Bertil Lundén, Per 

Nygren, Maria Wolrath [-Söderberg] och Ulf Örnkloo. I presentationen av kursen poängteras 

även att Lundén är skådespelare, Wolrath är konsulent och Örnkloo är producent på Sveriges 

radio. Avsikten är inte att forma alla studenter utefter en mall utan snarare att göra dem medvetna 

om ”de grundläggande mekanismerna och problemen i talandets konst”. Kursen är utlagd på 

halvfart över hela terminen i syfte att studenten ska hinna utveckla sin talfärdighet.  

Man kan fråga sig huruvida att övervinna sin talängslan är något som studenter ska ha 

universitetspoäng för. Det finns såklart inget sätt att komma över sin talängslan på genom strikt 

”vetenskapliga” eller i traditionell mening ”akademiska” studier utan det handlar snarast att 

studenten helt enkelt får öva på situationer som de förväntas kunna hantera i ett förestående 

arbetsliv.205  

Samtidigt måste det poängteras att det kanske är just här som retoriken framstår som sitt mest 

”självständiga” jag i dessa tidiga dokument. De ”teoretiska” kurserna är ofta av tvärvetenskaplig 

karaktär där texter från mediekommunikationsvetenskap, språkteori och filosofi med mera, 

blandas med retorikvetenskapliga texter medan de ”praktiska” kurserna strikt förlitar sig på en 

”väl beprövad och effektiv pedagogisk metod att lära människor att tala och skriva väl” och att 

det ”retoriska perspektivet har ämnesspecifika drag som utvecklats under en lång historisk tradition 

[min kursivering]” som ämnesbeskrivningen i Rhetorica Scandinavica konstaterar.206 

Men samtidigt som ämnet här alltså framstår som mest unikt och självständigt är det också 

främst inom de ”praktiska” kurserna som retorikämnet riktar blicken utåt mot arbets- och 

näringslivet:  

Idag lever vi i det så kallade ”informationssamhället”. Inom speciellt näringslivet och massmedierna 
finns ett ständigt intresse för språket som arbets- och maktmedel. Det är möjligt att universiteten 
borde möta detta intresse. Därför planerar vi att ge en kurs i ”Vältalighet” vårterminen 1990, för att se 

                                                 

205 Sådana övningar finns inte sällan presenterade i den kurslitteratur som används på de praktiska kurserna, 
exempelvis Lennart Hellspong, Konsten att tala: Handbok i praktisk retorik, Lund: Studentlitteratur 1992, s. 158-159 och 
Kurt Johannesson, Tala väl: 10 lektioner i praktisk retorik, Stockholm: Norstedts förlag 2001, s. 94. Att ”öva” är ett 
vanligt råd som studenter vid olika utbildningar även idag, 2014, får. Till exempel skriver utvecklingsledaren Richard 
Nordberg, kursansvarig för retorikkurserna vid Kungliga tekniska högskolan att du måste förbereda din presentation 
”genom att öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, öva, 
öva, öva, öva, öva, öva och ÖVA!”.205 Minst tjugoåtta gånger ska man öva lyder alltså rådet. Richard Nordberg, 
Muntlig presentation och retorik: En handledning, Akademiskt resurscentrum, Centrum för akademiskt skrivande, Kungliga 
tekniska högskolan: https://www.kth.se/polopoly_fs/1.362074!/Menu/general/column-
content/attachment/Muntlig%20presentation%20och%20retorik.pdf (2015-12-13). 
206 Appendix II. 
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hur formella eller praktiska övningar skulle kunna integreras med teoretiska studier av det talade 
språkets väsen och skilda funktioner i dagens samhälle.207 

Det är kanske framförallt genom denna typ av kurser i ”Vältalighet” som retorikämnet träder 

fram som en villig partner gentemot ”dagens samhälle”. Detta kan vi, åter igen, klassificera som 

ett förvaltningspolitiskt argument. Den här typen av argumentation bygger dock samtidigt på ett 

slags akademiskt argumentationsförsök där praktisk ”vältalighet” får stå som något unikt för just 

retorikämnet. Däremot är argumentet typiskt förvaltningspolitiskt eftersom den tilltänkta 

publiken snarast är av extern karaktär: det riktar sig främst till och yrkesinriktade studenter eller 

till en universitetsledning som vill ha ett starkt och profilerat universitet men som också vill locka 

fler studenter. 

Den första ämnesbeskrivningen argumenterar alltså främst med vetenskapligt akademiska och 

förvaltningspolitiska argument. De vetenskapligt akademiska argumenten för de ”teoretiska” 

kurserna utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv vilket kanske inte är så konstigt med tanke på 

den verkliga publiken som beskrivningen tilltalar: vilken består av studenter som redan läst 40 

poäng inom ett annat ämne vid universitetet. De ”praktiska” kurserna åberopar istället 

förvaltningspolitiska argument. Sett utifrån övriga dokument som diskuterar denna typ av kurser 

går det att utläsa en tilltänkt publik som främst ämnar tillgodogöra sig retorikkurserna för att 

sedan ta med sig de ”praktiska” lärdomarna till ett förstående arbetsliv. Mot bakgrund av att det 

är just dessa studenter som ska tänkas komma att bli retorikämnets framtid är detta aningen 

uppseendeväckande: genom textens tilltänkta publik går det ju, med Blacks ord, att se “a model 

of what the rhetor would have his real auditor become”.208 Utifrån denna tolkning ämnar 

ämnesbeskrivningen påverka de kommande studenterna att tro att retoriken finns till som ett 

nyttigt yrkesinriktat komplement snarare än ett kritiskt och kunskapssökande humanistiskt ämne. 

Sammanfattande synpunkter 

Ett av analysens mål har varit att undersöka källmaterialets olika typer av argument utefter min 

indelning av vetenskapligt akademiska argument, ekonomiska argument och förvaltningspolitiska 

argument. Denna uppdelning av argument är givetvis en efterhandskonstruktion precis som alla 

andra kategoriseringar av liknande art. Men genom att söka besvara frågan om hur aktörerna 

argumenterade för att legitimera retorikämnet vid universitetet följer att ett argument alltid kan 

placeras in i någon av dessa tre argumenttyper. Och även om argument ibland är 

                                                 

207 Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens 
protokoll Ht 1987 – vt 1988, s. 94. 
208 Black, s. 334–335. 
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svårkategoriserade går det att med hjälp av dessa tre argumenttyper urskilja och synliggöra sådant 

som tidigare varit underförstått eller implicit närvarande. 

Analysen har visat att de tre argumenttyperna ofta finns representerade i en och samma text, 

men det går att dra tre övergripande poänger om de tre typerna av argumenten mer generellt: 

För det första går det att se ett mönster i hur de vetenskapligt akademiska argumenten 

koncentrerar sig vid retorikämnets ”inneboende” kvaliteter och utgår från, eller reproducerar en 

uppfattning om att ämnet är unikt, både forsknings- och undervisningsmässigt. Retorikämnet 

behövs bland annat för att förstå texter som tidigare varit oförståeliga tack vare bristen på 

retoriskt kunskap, för att retoriken når dit andra självständiga ämnen inte når eller för att 

retoriken kan ta sig an andra typer av artefakter för analys än de ämnen som redan finns 

etablerade vid universitetet. Många gånger får retorikens ärofyllda och urgamla historia stå som 

ett slags garant för den här typen av argumentation och det är framförallt en tilltänkt akademisk 

publik som adresseras, en publik som sympatiserar med en idé om det fria kunskapssökande 

elituniversitetet. Men dessutom söker de vetenskapligt akademiska argumenten legitimitet i 

retorikämnets tvärvetenskapliga drag. Det kan handla om att bredda ett perspektiv för att locka så 

många intresserade som möjligt för att sedan kunna specialisera och hävda sitt egenvärde. På ett 

elementärt plan är det samma typ av tilltänkt publik som dessa argument vänder sig till. Men 

ibland riskerar dessa argument ändå att framstå som (delvis) självmotsägande: det kan, som vi har 

sett, ses som aningen motsägelsefullt att hävda retorikens egenvärde och samtidigt beskriva ett av 

dessa värden som tvärvetenskaplighet. 

Den andra poängen innebär istället att de ekonomiska argumenten först och främst riktar sig 

till en verklig publik bestående av universitetsledning, institutionsstyrelse eller till de som har 

ekonomiskt ansvar i den givna situationen. Detta är ganska självklart men säger ändå en del om 

det klimat som var (är) rådande vid universitetet att dessa argument samtidigt vänder sig till en 

tilltänkt publik som snarare sympatiserar med idén om den nyttoinriktade och 

marknadsanpassade masshögskolan. Som resultaten av analysen antyder får de ekonomiska 

argumenten många gånger en överordnad roll vid universitetet. Att denna typ av argument 

förekommer så pass ofta visar att texternas tilltänkta publik är en målgrupp där ekonomiska 

argument väger tungt. Detta i sin tur skulle, utifrån Blacks idé, kunna påverka den faktiska 

publiken att just lägga värde vid denna typ av argument och på så vis vara medskapare till ett 

universitetsideal där ekonomiska incitament har ett högre värde än ett fritt kunskapssökande. 

Att de ekonomiska argumenten hade en så pass framträdande roll kan kanske kopplas samman 

med den kontext som universitetet befann sig i just då, under 1990-talet. Idéhistorikerna Sverker 

Sörlin och Anders Ekström beskriver införandet av den så kallade ”tredje uppgiften” vid svenska 
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universitet år 1997 som något som ”i praktiken handlade om att näringslivet skulle få en villigare 

partner.”209 Det är ur detta som argumenten för retorikämnet under åren kring millennieskiftet 

gror och finner sin näring. För här passade ju retoriken väldigt väl in i de krav som fanns (och 

fortfarande finns) på universitetsämnen överlag; den så kallade ”samhällsnyttan” och allt vad det 

innebär är knappast något som gått en lagom medveten student eller universitetsanställd förbi. 

Denna bild går att koppla samman med det antiideal som jag nämnde tidigare i uppsatsen, där 

universitetet beskrivs mer eller mindre som en fabrik som anpassar sin industri efter rådande 

efterfrågan.  

Och detta leder in till den tredje och sista övergripande poängen som går att läsa ur de 

förvaltningspolitiska argumenten. Dessa argument formulerades ofta mot bakgrund av att dagens 

samhälle idag är ett ”kommunikationssamhälle” eller ”massmediesamhälle”210 där just denna typ 

av samhälle kräver av sina medborgare att de ska kunna uttrycka sig klart och tydligt i tal och text 

och att det rentav är universitetets skyldighet att ge studenterna det de behöver inför ett yrkesliv i 

en värld där kommunikation är den absolut viktigaste aspekten i de flesta yrken. På så vis blir 

retorikämnet ett aktuellt ämne även utanför universitetet. Och detta tas givetvis upp genom en 

rad olika samarbeten mellan retorikavdelningar på olika lärosäten och svenskt näringsliv och kan 

på så vis åter igen kopplas samman med ”den tredje uppgiften”. Genom dessa samarbeten fångar 

retorikämnet upp inte bara de studenter som har ett mer specifikt retoriskt intresse (hur än detta 

definieras) utan vänder sig även till studenter som inte har humaniora som bas i sin utbildning. 

För hur ska en matematiker kunna presentera sina matematiska komplexiteter för en publik om 

hon inte har läst retorik? Eller hur ska läkaren kunna kommunicera med patienten utan att ha läst 

retorik? Detta kanske är en cyniskt förenklande bild, men mot bakgrund av den tredje uppgiften 

kunde företrädarna för retorikämnet argumentera för att retoriken skulle kunna fylla en 

självständig funktion vid universitet och högskolor. Tidigare kunde retoriken underordnas andra 

humanistiska ämnen, såsom litteraturvetenskap eller nordiska språk, och på så vis snarare ses som 

ett perspektiv än som ett självständigt ämne, men nu blir retoriken så pass ”användbar” i 

samhället i stort att det finns anledning att investera i retorikens framtid som självständigt ämne. 

Dessa argument har en mer svårgripbar publik. Dels är det en i akademiska sammanhang mer 

accepterad typ av argument än de ekonomiska eftersom de appellerar till universitets roll som 

medskapare till goda samhällsmedborgare (med implicita inlägg hämtade från idéerna om liberal 

                                                 

209 Sverker Sörlin & Anders Ekström, Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle, Stockholm: Norstedts 
förlag 2012, s. 19. 
210 Se till exempel Kurt Johannessons skrivelse ”Till sektionsstyrelsen” (brev daterat 1988-11-22), Uppsala universitet, 
Litteraturvetenskapliga institutionens arkiv, A1:20 Institutionsstyrelsens och forskarutbildningsnämndens protokoll 
Ht 1987 – vt 1988.  
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arts education), samtidigt är det ett populistiskt argument på så sätt att man försöker övertyga 

genom att implicit lova studenter en högre grad av ”anställningsbarhet”.  

Utifrån materialet går det även att utläsa vissa mönster i hur aktörerna argumenterade i de fyra 

skilda sammanhang som dokumenten är hämtade ifrån. 

I skrivelsen som äskar medel för utvecklingen av retorikkurser och dess påföljande dokument 

från sektionsstyrelsen och litteraturvetenskapliga institutionen går det först och främst att utläsa 

alla typer av argument. Samtidigt visar yttrandet från institutionen ett närmast ovilligt intresse för 

retorikkurserna där främst ekonomiska argument används. Detta skulle kunna tolkas som att 

litteraturvetenskapliga institutionen egentligen inte har något rent vetenskapligt intresse för 

retoriken men samtidigt inte kan blunda för det faktum att kurserna hittills ”lockat ett mycket 

stort antal sökande”. 

I den första ämnespresentationen går det genom uppdelningen av det ”teoretiska” och det 

”praktiska” inom retorikämnet att se två olika typer av tilltänkt publik. Genom användandet av 

vetenskapligt akademiska argument för den ”teoretiska” delen av retoriken har ämnet kunna 

övertyga om sin plats vid universitetet för framförallt en akademisk publik. Samtidigt är det inom 

de ”teoretiska” kurserna som retorikämnet är som mest eklektiskt tvärvetenskapligt rent praktiskt: 

kurslitteraturen är ofta densamma som för andra discipliner såsom statskunskap, sociologi och 

lingvistik. Genom att argumentera framförallt utifrån förvaltningspolitiska argument för den 

”praktiska” delen av retoriken blir den tilltänkta publiken av en annan art: dessa argument riktar 

sig till studenter som vill studera för att sedan gå vidare ut i arbetslivet men även till en 

universitetsledning som ser att dessa argument gör att fler studenter söker sig till just deras 

universitet.  

Genom att undersöka hur de tre argumenttyperna (de vetenskapligt akademiska, de 

ekonomiska samt de förvaltningspolitiska) använts för att legitimera retorikämnet vid 

universitetet så går det att utläsa vilka typer av målgrupper som dokumenten söker övertyga. Som 

analysen har visat används ofta alla tre typerna av argument i samma material. Det visar att den 

tilltänkta publiken visserligen inte kan karakteriseras som universell i Olbrecht-Tytecas och 

Perelmans mening men samtidigt sällan är av en enda specifik art. Istället söker dokumenten 

övertyga en heterogen tilltänkt publik som till synes urskillningslöst eller osystematiskt 

sympatiserar med alla de tre typerna av ideologiska föreställningar om vad ett universitet bör vara 

som presenterades i uppsatsens inledning, det vill säga det fria (”autonoma”) universitetet, det 

nyttoinriktade universitetet och det liberal artsinfluerade universitetet. I det analyserade materialet 

tycks det närmast omöjligt att endast argumentera utifrån en av dessa ideologier. Det dokument 
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som främst ändå gör detta är Karin Johannissons skrivelse där hon argumenterar för att 

retorikprofessuren bör finnas kvar efter Kurt Johannessons pensionering. 

Ur materialet som undersökts och studerats går det alltså att säga att förespråkarna för 

retorikämnet vid den här tiden förhåller sig i sina argumentationer närmast ambivalent för sitt 

eget ämne. Denna ambivalens och osäkerhet för retoriken visar sig i deras vilja att hävda 

ekonomiska argument istället för vetenskapligt akademiska argument. Därigenom reproduceras 

dels synen på retoriken som – framförallt – ett mättande av ett ”behov” och ”intresse” än en 

akademisk självständig disciplin, men även synen på universitetet som ska finansiera detta ämne: 

härigenom reproduceras ett universitetsideal som utgår ifrån ekonomiska incitament och 

samhälls- och näringslivets efterfrågan än en strävan efter att söka ny kunskap. 

Den enda som inte argumenterade genom ekonomiska och förvaltningspolitiska argument, 

utan istället sökte retorikens legitimitet vid universitetet genom vetenskapligt akademiska 

argument var alltså en idéhistoriker som utöver denna skrivelse egentligen inte hade så mycket 

med retorikämnet att göra. 
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Del 4: Retoriken som ett fält 
Tidigare i uppsatsen presenterades en bild av universitetets utveckling i allmänhet och 

humanioras i synnerhet under de senaste decennierna som kunde karakteriseras som ett slags 

anti-ideal. I flera mer eller mindre politiska inlägg är det många som är snabba att peka på 

universitetets förfall och ivrigt förespråkar en omedelbar förändring mot ett mer ansvarsfullt 

lärande och autonomt universitet självständigt från statens och näringslivets begär, tyckande och 

kortsiktiga nyttotänkande.211 Vissa av de argument som framfördes under retorikens 

återetableringsfas, och som har diskuterats här ovan, riktar sig däremot till en tilltänkt publik som 

i någon mån förutsätts sympatisera med detta (anti-) ideal. Frågan om i vilken mån det verkligen 

har realiserats vid universitetet idag är något som denna uppsats inte ämnar besvara men det finns 

de som menar att universitetet bör eftersträva att i alla fall försöka undfly dessa tendenser. 

Sörlin och Ekström menar till exempel att det inte är en god idé att inrätta en egen disciplin 

med grundutbildning och professur för varje nytt forskningsprojekt. De tycker istället att 

utvecklingen skulle vinna på att anordnas utifrån en mer multidisciplinär struktur där de nämner 

de så kallade ”noderna” vid Uppsala universitet som ett gott exempel. I noderna knyts 

ämnesföreträdare från olika institutioner samman för att gemensamt initiera forskningsprojekt 

utifrån olika teman istället för ämne. Projekten finansieras av universitetet självt – inte av ett 

hungrande näringsliv eller en regering som tävlar mot andra länder för att uppnå ”excellens” 

inom forskning och undervisning.212  

Argumenten för retorikens moderna återetablering har, som framgår i denna studie bland 

annat, sin grund i en mängd olika inriktningar och perspektiv där olika universitet, olika 

institutioner och olika personer har definierat och argumenterat för retorikämnet på olika sätt. På 

så vis kan man säga att retorikämnet uppstått ur ett flertal projekt som sedan kommit att bli en 

självständig disciplin. I det avseendet skulle man kunna misstänka att retorikämnet är ett exempel 

på den typ av ämnesetablering som Sörlin och Ekström alltså avråder från. Men kanske är det 

möjligt att hävda att de skilda forskare och lärare som på olika sätt bidragit till ämnets etablering – 

eller som idag är verksamma inom någon av retorikämnets många svenska avdelningar – trots 

sina olikheter tillsammans ändå utgör något slags särskild grupp som faktiskt motiverar ett eget 

ämne. 

Då ett av uppsatsens syften är att belysa vilka typer av strategier och mekanismer som format 

det moderna retorikämnet, samt analysera de legitimitetsanspråk som präglat retorikens 

                                                 

211 Se min inledning där jag hänvisar till bland annat Readings, Rider, Burman med flera. 
212 Sörlin & Ekström, s. 247–250. 
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akademiska framväxt kan sociologen Pierre Bourdieu och hans centrala teoretiska begrepp fält 

vara en intressant utgångspunkt för en diskussion. Enligt Bourdieu kan ett fält definieras ”genom 

att man bestämmer vilka insatser och intressen som är specifika för fältet”.213 Dessa intressen och 

insatser värderas inte inom andra fält utan är helt beroende av de aktörer som befinner sig inom 

det specifika fältet.214 

Det finns tidigare exempel på att retoriken beskrivs som ett fält i Bourdieus mening: 

I den svenska utgåvan av Chaïm Perelmans L’Empire Rhetorique skriver Mats Rosengren i 

förordet till den andra utgåvan (2013) att ”det retorikvetenskapliga fältet i Sverige vuxit i 

omfattning och styrka”.215Erik Bengtson och Frida Buhre (båda doktorander i retorik vid Uppsala 

universitet) menar å sin sida att det finns ”flera tecken på att fältformeringen [min kursivering] idag 

befinner sig i ett nytt skede” i antologin Förledd och förtjust – andra generationens retorikvetare tar ordet. 

De menar att de senaste tio årens tillströmning av professorer och doktorander i retorik, 

antologin Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys (2014), samt deras egen antologi bör bidra 

med att ”få en tydligt förenande effekt för de olika utbildningarna i ämnet och därmed för 

fältformeringen”.216 Genom att författarna gemensamt utnämner sig till den ”andra generationen” 

(något som de själva problematiserar i antologins andra del) bidrar de till att synliggöra ett möjligt 

retoriskt fält. 

Men att tala om retoriken som ett fält är verkligen inte oproblematiskt, Litteraturhistorikern 

Bengt Landgren menar att litteraturämnet under första halvan av 1900-talet var alldeles för litet 

och hade för få aktörer för att en bourdieusk fältanalys skulle vara framgångsrik.217 Detsamma 

gäller egentligen i närmast ännu högre grad det ”retoriska fältet” under 1980-talet. Men efter min 

undersökning och analys av retorikämnets legitimeringsförsök vid främst Uppsala universitet som 

slutar i ämnets etablerande vid universitetet menar jag att det sedan dess finns visst fog att tala 

om ett ”retoriskt fält”. Även om orden ”späd, vacklande, ambivalent” är ganska träffande 

angående fältets autonomi, så finns det indikatorer som påvisar detta.218 

Sverige har idag fyra institutioner där ämnet retorik finns som ett självständigt ämne (Lund, 

Södertörn, Uppsala och Örebro). Ämnet finns också som 7,5 hp-kurser inom en rad olika ämnen 

vid olika fakulteter. Ämnet har sex professorer och två professorer emeriti. Nordiska konferensen 

                                                 

213 Bourdieu 1992, s.42. 
214 Bourdieu 1992, s.42. 
215 Mats Rosengren, ”Förord till 2:a utgåvan”, Chaïm Perelman, Retorikens imperium, (övers. Mats Rosengren), Ödåkra: 
Retorikförlaget 2013, s. 18. 
216 Erik Bengtson & Frida Buhre (red.), Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet, Stockholm: 
Södertörns högskola 2015, s. 8. 
217 Claes Ahlund & Bengt Landgren, Från etableringsfas till konsolidering: Svensk akademisk litteraturundervisning 1890–1946, 
(Acta universitatis Upsaliensis Historia Litterarum:24) Uppsala universitet: 2003, s. 123. 
218 Broady 1989, s. 17. 
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för retorikforskning (NKRF) startade i sin nuvarande form 1999 i Örebro och anordnades för 

femte gången 2014 i Lund.219 Den retorikvetenskapliga nordiska tidskriften Rhetorica Scandinavica 

släppte sitt första nummer 1997.220 Idag (år 2015) finns det sjutton doktorander i retorik vid fyra 

svenska lärosäten.221 I och med yngre generationer retorikvetare växer även lärarkompetensen 

konstant inom ämnet och studenter får i allt högre grad lärare som själva studerat retorik istället 

för till exempel litteraturvetenskap. Dessa är några indikatorer på ett fält – åtminstone i vardande. 

Ett ytterligare tydligt tecken på att ett fält konstituerats är uppkomsten av en grupp människor 

som ägnar sig åt ämnets historieskrivning och söker bevara det som producerats inom fältet och 

på så vis även sig själva.222 På så sätt kan de historiska översikter av retorikämnet, såsom 

Johannessons, Kjeldsen och Grues och för all del min egen undersökning, ses som tecken på att 

ett retoriskt fält verkligen har etablerats. 

Trots detta måste det konstateras att det retoriska fältet – i den mån det är klokt att tala om ett 

sådant – är ett ovanligt komplext fält. Det retoriska fältet innefattar såklart de akademiska 

retorikvetarna, doktoranderna, lektorerna, professorerna, den skandinaviska tidskriften Rhetorica 

Scandinavica, Retorikförlaget med flera, men även de retoriker och retorikexperter som finns utanför 

universitetsvärlden: entreprenörer som föreläser för näringslivet, skriver retoriska utlåtanden i 

dags- och kvällspress samt medverkar i tv-program och sitter i tv-soffor. De senares motiv kan 

nog sällan sägas vara att öka det specifika retoriska kapitalet utan de använder sig snarare av det 

de har (det kan handla om att framhäva en kandidatexamen i retorik eller be en aktör med högt 

specifikt kapital som de känner att skriva ett förord till sin egen mer kommersiellt utgivna bok) 

för att öka sitt vad som skulle kunna kallas ekonomiska eller kommersiella kapital. Det finns ingen 

möjlighet (och oftast inte heller något intresse av) att detta kommersiella kapital skulle kunna 

omvandlas till det fältspecifika kapitalet. Till dessa grupper av aktörer går det, med utgångspunkt i 

universitetets förändringar de senaste decennierna, att lägga till ytterligare en grupp: nämligen de 

som bekostar forskningen eller företag som på ett eller annat sätt varit med och bekostat kurser, 

professorer och liknande. 

Men även om retoriken inte uppfyller samtliga kriterier på att vara ett autonomt fält i Bourdieus 

mening – och i varje fall definitivt inte gjorde det under den tidiga delen av etableringsfasen som 

                                                 

219 Kjeldsen & Grue, s. 17. 
220 Kjeldsen & Grue, s. 7. 
221 Vid Uppsala universitet finns det idag sex doktorander i retorik: http://littvet.uu.se/forskning/Pagaende/ (2015-
12-13), vid Örebro universitet finns det fyra stycken: 
http://www.oru.se/Forskning/Forskningsamnen/HumUS/Retorik/Retorik/Forskningsprojekt-inom-Retorik/ 
(2015-12-13), vid Södertörns högskola finns det två: 
http://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=om_amnet_1299234127665#!/p3/ext/content.nsf/ag
et?openagent&key=personal_1299234077632 (2015-12-13) och vid Lunds universitet finns det fem stycken: 
http://www.kom.lu.se/forskning/retorik/forskare/forskarstuderande/ (2015-12-13), Bengtson & Buhre. 
222 Bourdieu 1992, s. 46–47. 
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det har handlat om i denna uppsats – så kan ett slags fältperspektiv hjälpa till att undersöka de 

maktrelationer som funnits inom fältet. Mot bakgrund av den undersökning jag gjort här går det 

att peka ut vissa specifika mönster för det retoriska fältet. 

När retorikämnet uppstod på nytt i Uppsala var det först och främst genom en person som, 

genom tidigare ”strider” på det litteraturvetenskapliga fältet, samlat tillräckligt mycket legitimitet: 

Kurt Johannesson. Utifrån min undersökning går det ur ett sociologiskt perspektiv tolka 

händelseutvecklingen från när Johannesson så att säga ”upptäckte” det retoriska perspektivet till 

att ämnet blev en självständig disciplin. Kanske var inte hans främsta mål då att retoriken skulle 

bli ett eget ämne, utan snarare ett delfält inom det litteraturvetenskapliga fältet.  

Därmed fanns det alltså inte till en början aktörer som slogs om ett kapital som var för dem 

gemensamt och ointressant för andra. Till en början handlade striden snarare om att söka vinning 

och erkännande inom andra fält, i Uppsala snarast det litteraturvetenskapliga. När 

retorikperspektivet så småningom blev större och när det under den senare delen av 90-talet 

började anordnas konferenser i retorik och diskussionen om hur retorikämnet skulle definieras 

och praktiseras blev högst levande, växte antalet aktörer (och kanske det kapital som stod på 

spel). Genom att aktörerna började få mer gemensamt med varandra, snarare än med sina forna 

ämnesinstitutioners aktörer, flyttades striden och möjligen skulle vi kunna tala om att ett fält då 

började etableras. Då ökar också striderna om vad retoriken ska vara, och en del av de skilda 

meningar som framförs i intervjuerna skulle rentav kunna tolkas som aspekter av denna 

fältetablering: det är först när det finns ett specifikt kapital att slåss om som sådana strider kan 

uppstå.  

Denna bakgrund kan också användas för att ge en förståelse för hur (eller rentav varför) 

aktörernas sätt att argumentera för retorikämnet har förändrats över tid. När de från början sökte 

definiera retorikämnet gjordes det nästintill försiktigt utifrån tvärvetenskapliga kvaliteter och ofta 

med retorikämnets goda samhällsnytta som ett slags bakgrund för dessa argument. I mina 

intervjuer går det även att utläsa ett visst trevande, där aktörerna själva inte riktigt visste hur de 

skulle ta sig an ämnet och disciplinen. Lennart Hellspong berättar öppet hur han ängsligt tog sig 

an undervisningen i talkurserna vid Stockholms universitet och Maria Wolrath-Söderberg berättar 

om hur retorikämnet vid Södertörns högskola mer eller mindre kom till genom att den ena 

kursen ledde till den andra. Det fanns också ett visst motstånd gentemot retorikämnet, något som 

Rudolf Rydstedt och Kurt Johannesson antyder i sina intervjuer. Allt detta skulle kunna betraktas 

som en naturlig följd av att retorikämnet inte formerats som ett fält – ens i ganska vaga termer. 

Men samtidigt tycks retoriken ganska tidigt ha kunnat generera ett slags ”kapital” (av både 

ekonomisk och kulturell art – kanske i andra ämnen eller på andra fält), vilket yttrat sig i 
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konkurrens både mellan de personer som på olika sätt intresserat sig för retoriska frågor och 

mellan olika andra ämnen och discipliner som gjort anspråk på att ”äga” dessa retoriska frågor. 

Marie-Christine Skuncke vittnar om en viss aggressivitet inom ämnet som hon inte uppfattade 

inom den litteraturvetenskapliga 1700-talsforskningen och Anders Eriksson beskriver olika 

discipliners vilja att just ”äga” retoriken när han talar om den ”stora handuppräckningen” vid 

uppstartandet av retorikämnet vid Lunds universitet.  

Men så småningom är det nog möjligt att (med vissa starka förbehåll) tala om att ett eget fält 

formerar sig, med ett eget någorlunda fältspecifikt kapital. År 1997 framstår som ett märkesår. 

Det är kanske inte så anmärkningsvärt att det krävdes ett långt och tåligt meningsutbyte innan 

den första ämnesbeskrivningen kunde sammanfattas just det året. De medverkande kom ändå 

från olika vetenskapliga bakgrunder. Men även om denna ämnesbeskrivning, till synes, på många 

sätt är rätt allmängiltig och inte säger så mycket om retorikämnets egenvärde vid universitetet så är 

ämnesbeskrivningen i sig ett startskott för retorikämnets fortsatta utveckling mot en egen 

disciplin. Som vi minns var det även 1997 som Rhetorica Scandinavica grundades och släppte sitt 

första nummer och samma år kom även betydande forskning inom ämnet från aktörer som sedan 

skulle ha betydelse inom det retoriska fältet.  

Samtidigt har Bourdieu påpekat att även ”morfologiska förändringar” berör universitetsfältet, 

”varav den mest betydande är studenttillströmningen som till en del bestämmer den ojämna 

tillväxten av lärarkårens olika delar och därigenom omvandlingen av styrkeförhållandena mellan 

fakulteter och ämnen – och framför allt, inom varje ämne och fakultet, mellan de olika 

akademiska graderna”.223 Sådant som antal studenter som vill läsa ämnet är en variabel som 

retorikämnet ofta använt som argument för att söka vinning på ett eller annat sätt och på så vis 

varit med och format och utvecklat fältet. Uppsatsen har visat att studenttillströmningen och den 

ökade efterfrågan på externa retorikkurser (i Norrköping till exempel) har påverkat antalet lärare. 

I Uppsala var det ju så att de flesta som började undervisa i retorik hade en litteraturvetenskaplig 

doktorsexamen vilket torde ha påverkat ”styrkeförhållandena” mellan retoriken och 

litteraturvetenskapen på institutionen.  

Vi har tidigare sett att även om retorik som modeord, vetenskaplig metod och så vidare blir 

vanligare under den period som har undersökts här så kan vi egentligen inte säga att de argument 

som framförs för retorikämnets legitimitet endast baserats på en argumentation som utgått från 

retorikämnets unika egenvärde vid universitetet. Det är en av flera typer av argument som anförs. 

Däremot har analysen visat att materialet även söker legitimitet genom ekonomiska argument 

som hänvisar till ett ökat söktryck från studenter med mera. Det visar i sin tur att den tilltänkta 

                                                 

223 Bourdieu 1996, s. 159. 
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publiken är en målgrupp som inte nödvändigtvis behöver tro på retorikens potential vid 

universitetet: det påverkar snarare den faktiska publiken att övertygas om att ett universitet bör 

inrättas efter den efterfrågan som finns idag. På detta vis produceras en bild av retorikämnet som 

ett hjälpmedel att för att råda bot på en tillfällig brist, istället för en bild av ett retorikämne som 

förtjänar en självständig plats vid universitetet på grund av dess unika vetenskapliga karaktär.  

Däremot så går det att mot bakgrund av ovanstående diskussion om retoriken som ett fält 

argumentera för att det finns åtminstone sociologiska skäl att tala om att en specifik retorisk 

identitet hos en grupp av forskare och lärare uppstod i slutet av 1990-talet. I ett sådant perspektiv 

finns det kanske grund för att tala om ett slags retorikämnets legitimitet. Men i så fall återstår det 

att utforma denna identitet utifrån vetenskapligt akademiska kriterier. Retoriken finns, så mycket 

kan vi säga. Men det kvarstår att visa att den äger en självständig legitimitet som akademisk 

disciplin.  
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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att skriva historien om det svenska 

retorikämnets återetablering med utgångspunkt i Uppsala universitets retorikavdelning. 

Uppsatsen har sedan sökt teckna detta med hjälp av fyra delundersökningar. 

I uppsatsens första del har fyra statistiska figurer visat att retoriska publikationer och 

retorikvetenskapliga avhandlingar ökar i absoluta tal från 1920–2014. Det går alltså att se att ett 

retoriskt material ökar i omfång och att det därmed i allt högre grad potentiellt går att referera 

och citera till detta material inom vetenskaplig forskning vid universitetet. Dessa figurer har fått 

fungera som en bakgrund för uppsatsens mer kvalitativa delar. perspektiv med början av 1980-

talet.  

Uppsatsen har också haft för avsikt att undersöka och återberätta retoriketableringens så 

kallade ”fotarbete” genom intervjuer med de aktörer som varit bärande för retorikämnets 

uppkomst, främst vid Uppsala universitet men även med utblickar mot Göteborg, Lund, 

Södertörn och Örebro. Detta har presenterats i den andra delen av uppsatsen. Genom dessa 

intervjuer med några av de centrala aktörerna för retorikens etableringsprocess har en nyanserad 

bild av retorikämnets strävan efter att bli en egen vetenskap vuxit fram. Tidigare har bilden 

präglats av ett fåtal aktörer och dess avhandlingar och yrkestitlar. Jag har visat att processen var 

betydligt mer komplex. 

I Uppsala var visserligen Kurt Johannesson, Sveriges första retorikprofessor, den främsta 

förespråkaren för ämnets utveckling. Däremot visar min undersökning att han, knappast 

förvånande, inte var ensam i sin strävan. Bakom, eller kanske snarare bredvid, honom fanns ett 

nät av aktörer som varit med och utvecklat ämnet: sådana som varit verksamma i Uppsala och 

sådana som varit verksamma vid andra lärosäten. De har inte alltid varit eniga och de har inte 

alltid varit uppskattade men målet har i viss mån alltid varit detsamma: ett eget universitetsämne. 

Men dessa individer har inte heller varit ensamma inom det retoriska fältet. Retoriken har 

utvecklats av andra yttre faktorer. Offentlighetens och näringslivets efterfrågan på människor 

med retorisk kompetens har varit en av dem. Universitetets reformer har bidragit till att ”bjuda 

in” ämnen som samarbetat med samhällets behov och genom den så kallade ”studentpengen” har 

universitetet och de enskilda institutionerna velat få fler studenter vid lärobänkarna. 

I den tredje delen har uppsatsen sökt finna vilka typer av argument som användes under 

återetableringen av retorikämnet vid Uppsala universitet med utgångspunkt i tre universitetsideal. 

De vetenskapligt akademiska argumenten fokuserar på ämnets inneboende kvaliteter och appellerar till 

ett universitetsideal där vetenskapen i sig har ett unikt värde och bör få vara det grundläggande 
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incitamentet för hur ett universitet ska bedrivas. De ekonomiska argumenten lägger sin vikt vid 

retorikens popularitet och höga söktryck från studenter och åberopar och reproducerar i sin tur 

ur ett slags (anti-) ideal om universitetet som ett nära på marknadsanpassat företag. De 

förvaltningspolitiska argumenten anspelar ofta på samhällets ”behov” av medborgare med retorisk 

kompetens och anknyter till – men propagerar också indirekt för – en idé om att universitetet bör 

verka för att bilda unga vuxna till kritiska och självständiga medborgare. Analysen visar att 

argumenten för retorikämnets återetablering främst hänför sig till de förvaltningspolitiska och 

ekonomiska argumenten, även om vetenskapligt akademiska argument också finns där, främst i 

form av rätt odefinierade hänvisningar till retorikens tvärvetenskapliga potential. I ett vidare 

perspektiv ger detta resultat också en fingervisning om vilken typ av implied audience eller tilltänkt 

publik argumenten riktade sig till: de vänder sig till en målgrupp som sätter ett värde i 

ekonomiska incitament och utgår från ett universitetsideal där samhälls- och näringsliv bör ha 

ganska omfattande bestämmanderätt över vilka kurser som ska finnas vid ett universitet. Genom 

att på detta sätt undersöka argumentens tilltänkta publik har jag utifrån vissa teoretiska 

antaganden som presenteras hos retorikvetaren Edwin Black sökt en grund för att kritiskt granska 

argumentens ideologiska bas. Han menar att genom att studera ett arguments tilltänkta publik går 

det att söka komma åt vilken ideologi som texten appellerar till, och som han menar i sin tur 

påverkar den faktiska publiken. Därmed blir de argumentationer som jag har undersökt ett slags 

medskapare till föreställningen om att retorikämnet främst är ett tvärvetenskapligt ämne som har 

bäring just idag eftersom det finns en efterfrågan från samhället i stort – inte för att retorikämnet 

äger unika vetenskapliga egenskaper. 

Slutligen har uppsatsens fjärde och sista del utifrån de tidigare delarna mer prövande 

diskuterat retoriken ur ett sociologiskt perspektiv med stöd av Pierre Bourdieus fältbegrepp. Flera 

indikatorer tyder på att ett retoriskt fält började formeras under slutet av 1990-talet. Dock visar 

min undersökning att ämnet inte på något sätt kan sägas ha formerat en gemensam och 

vetenskapligt förankrad identitet varur det kan finna sin plats i ett mer essentiellt vetenskapligt 

perspektiv.  
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Appendix II  
– Ämnesbeskrivning 

”Ämnesbeskrivning av Retoriken som akademisk disciplin Version 97-11-30” 

Rhetorica Scandinavica 1999:12, s. 48. 

 

”Retoriken är det allmänna studiet av mänsklig kommunikation som målinriktad och 

situationsanpassad handling. Därmed rör den frågor som angår även andra vetenskaper. Men det 

retoriska perspektivet har ämnesspecifika drag som utvecklats under en lång historisk tradition: 

 

1) Retoriken utgår från det talade språket som urform för all mänsklig kommunikation. 
Utifrån detta försöker man förstå övriga kommunikativa fenomen, som skrivna texter, 
bilder, musik, riter och andra meningsbärande handlingar.  

2) Retoriken har en helhetssyn på kommunikationen. Det innebär att retoriken intresserar sig 
för alla moment i den kommunikativa handlingen, till exempel hela förloppet från en talares 
intentioner över hans argumentation och kroppsspråk till åhörarnas reaktioner, och att den 
fattar och förklarar varje enskilt inslag utifrån dess funktion i helheten. Helhetssynen 
innebär också att retoriken inte bara beaktar det i kommunikationen som riktar sig till 
förnuftet utan också det som vädjar till våra sinnen, känslan och viljan, och att den betonar 
dessa förmågors oupplösliga samspel.  

3) Retoriken försöker alltid förena praktik och teori. Den utgår från vår konkreta erfarenhet 
att tala och lyssna, skriva och läsa, och vill till denna foga en kritisk medvetenhet om 
effekten av olika språkliga uttryck och om generella regler och strukturer inom språket.  

4) Retoriken betonar att formen och innehållet är oupplösligt förenade med varandra i all 
kommunikation. Utifrån den grundsynen söker den visa hur människans kunskapssökande 
och åsiktsbildning betingas av det språk hon har till hands. Och detta språk är i sin tur 
präglat av en viss tid och kultur.  

5) Retoriken intresserar sig särskilt för kommunikationens persuasiva sida, alltså för strävan att 
övertyga i situationer där mer än en mening är möjlig. Den studerar en rad skilda språk ur 
denna aspekt: det juridiska, politiska, religiösa, litterära, vetenskapliga, massmediala, reklam 
etc. den framhåller argumentationens betydelse men även det ständiga samspelet mellan 
rationella och irrationella element språket liksom de manipulativa möjligheter det rymmer.  

6) Retoriken har alltid rymt en diskussion om människans ansvar för sitt språk och sina 
handlingar. Däri ligger förutsättningen för att utveckla ett etiskt förhållande till 
kommunikationen och en kritisk granskning av det offentliga meningsutbytets former och 
innehåll.  

I våra dagar har ämnet retorik fått en förnyad aktualitet av i huvudsak tre skäl. Den inrymmer en 

väl beprövad och effektiv pedagogisk metod att lära människor att tala och skriva väl; det finns 

ett stort behov av dessa färdigheter i många samhällssektorer idag. Den kan också bidra till en 

kritisk medvetenhet och debatt till språket och andra kommunikationsformer i det moderna 

samhället. Slutligen kan den infoga dessa i ett historiskt perspektiv genom ett komparativt 

studium av språket i andra epoker och samhällsformer. 


