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1 Inledning  

Den 11 december 2019, blev det klart att den altartavla som Elisabeth Ohlson Wallin skänkt till S:t 

Pauli kyrkan i Malmö ska tas ner. Ohlson Wallin menar att konstverket med HBTQ-motiv ansågs 

vara för kontroversiellt för kyrkan.1   

 

Än är inte teologin kraftlös. Elisabeth Ohlsons målning, ”Paradiset”, uppsatt i S:t Pauli kyrka i Malmö har 

råkat ut för de sista skolastikernas ansträngningar om att på något sätt upprätthålla den rena tron [...] Man har 

funnit den alltför gnostisk och dessutom har en betänklig orm ifrågasatts.2 

 

Så kommenterade Lars Vilks händelsen på sin blogg. Lars Vilks som fortfarande lever på okänd 

plats med ett pris på sitt huvud på grund av den provocerande konst som han själv skapat. Religion 

och konst har i flera år varit ett ämne som upprör många individers känslor.  

 

Men nu går vi lite i förväg, låt oss först gå tillbaka några år till när Vilks skapade de konstverk som 

senare ledde till dödshoten och ännu några år tidigare till när Ohlson Wallin skapade sitt första 

konstverk med HBTQ-motiv som skulle visas i en kyrka: Ecce Homo. 

 

Söndagen den 18 oktober 1998 kunde läsarna av Dagens Nyheter läsa följande rader:  

 

Via ”Ecce Homo” har den högkyrkliga toleransen spruckit och visat sig innehålla en varböld av fördomar och 

bögskräck. Man förnekar verkligheten och låter sig uppjagas av rykten. Knappt någon av de upprörda har ens 

sett fotona.3 

 

För den som följde dagstidningarna under september och oktober 1998 var detta ingen nyhet. 

Debatten om Elisabeth Ohlson Wallins omtalade fotoutställning Ecce Homo hade pågått i tid-

ningarna i över en månads tid. Fotoutställningen med nakna homosexualiserade bilder av Jesus 

hade visats i domkyrkan och ärkebiskopen K.G. Hammar hade tillåtit utställningen:    

                                                 
1 SVT Nyheter, ” Elisabeth Ohlson Wallin: Svenska kyrkan kommer att få skämmas”, 2019-12-11. SVT Nyheter 

skriver att anledningen till att tavla togs ner var för att den ansågs vara transfobisk. 
2 Lars Vilks, ”2904: Den gnostiska konsten kommen åter”, 2019-12-11, Vilks.net, besöksdatum: 23/12-19.  
3 Ingela Lind, ”Naivt, kitschigt och klassiskt. Fördomar och förstelnad kristendom förklarar oförmågan att uppfatta 

budskapet i Elisabeth Ohlsons fotografier”, Dagens Nyheter, 1998-10-18.  
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Då blev måttet rågat för kollegerna i Sveriges kristna råd, frikyrkoledarna och den katolska kyrkan som nu 

hotar att bryta det ekumeniska samarbetet. Frilansjournalisten Lisbeth Gustafsson skriver här om vad som 

kallats ”den största förtroendekrisen för ärkebiskopsämbetet under det här seklet”.4 

 

Debatten kallades för en kris av kyrkan och konstkritiker menade att bilderna i sig inte höll en hög 

konstnärlig standard. Starkt kontroversiella konstverk har genom tiden haft problem med den 

institutionella kvalitetsstämpeln skriver författaren och skribenten Dan Jönsson, det hade visats i 

samband med:  

 

Elisabeth Ohlsons fotografiska utställning Ecce Homo 1998, när bilderna av homosexuella som uppträdde i 

bibliskt inspirerade scener avfärdades av en enig kritikerkår som visserligen politiskt angenäma, men 

konstnärligt platta och schablonartade [...] Fenomenet återkom några år senare i skandalen kring Lars Vilks 

Muhammedkarikatyrer, som av de flesta kritiker brännmärktes som – rent kvalitetsmässigt – usel konst.5  

 

Ecce Homo-utställningen och den karikatyr som konstnären Lars Vilks skapade av profeten 

Muhammed som rondellhund avfärdades som dålig konst. Debatterna kring dessa två konstverk 

blev känslostormar som fyllde dagstidningarna. Året 2007 kunde läsarna av Svenska Dagbladet ta 

del av dessa formuleringar om Vilks Rondellhunden:  

 

Debatten om huruvida publicister får skämta om profeten Muhammed är brännhet. De senaste veckorna har 

flera svenska tidningar publicerat konstnären Lars Vilks teckning av Muhammed som rondellhund. Bilden 

har väckt internationella protester och dödshot har riktats mot såväl Vilks som chefredaktören för Nerikes 

Allehanda, Ulf Johansson.6  

 

Teckningarna ansågs så pass kontroversiella att Vilks blev dödshotad och än idag lever konstnären 

under skydd från dessa hot. Vad var det som gjorde att dessa två konstverk väckte så starka känslor? 

Där den ena ledde till en ekumenisk kris i Svenska Kyrkan och den andra ledde till stora protester 

och dödshot. 

 

I fallet med debatten kring Lars Vilks Rondellhunden är det tydligt redan i en ytlig undersökning 

att debatten kan delas upp i två olika debatter. Den ena debatten kan vi kalla Rondellhunden där 

det diskuterades huruvida det var okej att avbilda profeten Muhammed, om konsten var en 

                                                 
4 Lisbeth Gustafsson, ”Tro och existens: Homosexualiteten hotar kyrkans enhet”, Dagens Nyheter, 1998-09-20. 
5 Dan Jönsson, Estetisk Rensning – Bildstrider i 2000-talets Sverige, Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoja 2012, s. 67-

68. 
6 TT, ”Tecknare gripen efter Muhammedskämt”, Svenska Dagbladet, 2007-10-18.  
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kränkning mot muslimer och om Lars Vilks var en dålig konstnär eller inte. Den andra debatten 

kan vi kalla Hoten mot Vilks. Efter att konstnären blivit dödshotad skiftade debatten till att handla 

om dödshot, yttrandefrihet och fiendskap mot muslimer. 

 

Elisabeth Ohlson Wallin och Lars Vilks skapade konst som provocerade människor så pass mycket 

att vissa individer var beredda att dödshota konstnärerna. Vad var det som ledde till dessa känslor? 

I denna uppsats kommer jag att undersöka känslostormarna i dessa tre debatter: Ecce Homo, 

Rondellhunden och Hoten mot Vilks.    

 

1.1 Bakgrunder  

Följande kapitel ger en kort bakgrund om Elisabeth Ohlson Wallins Ecce Homo och Lars Vilks 

Rondellhunden.  

 

Ecce Homo 

Elisabeth Ohlson (Wallins) fotoutställning Ecce Homo visades för första gången i Stockholm i juli 

1998.7 Fotoutställningen bestod av tolv fotografier inspirerade av texter ur Gamla och Nya 

testamentet. Konstutställningen väckte starka känslor eftersom bilderna hade tydliga homosexuella 

inslag. I en av bilderna var Jesus omgiven av homosexuella personer klädda i lack och läder. I en 

annan bild var Jesus tydligt sexualiserad och stod naken i Johannes döparens armar inför sitt dop. 

Elisabeth Ohlson som beskriver sig själv som homosexuell och troende ville skapa ett konstverk 

som anspelade på båda dessa identiteter. Konstverket skulle bli en eloge till homorörelsen i 

samband med Euro Pride 1998.8 Debatten kring fotoutställningen Ecce Homo blev riksom-

spännande när utställningen visades i Uppsala domkyrka den 19:e september 1998. Det var 

Uppsalas domprost Tuulikki Koivunen Bylund som hade bjudit in konstnären för att visa upp sina 

bilder i domkyrkan. Fotoutställningen väckte dock uppmärksamhet från media och religiösa 

samfund redan vid första visningen i Stockholm i juli samma år.  

 

                                                 
7 Elisabeth Ohlson heter numera Elisabeth Ohlson Wallin men för tydlighetens skulle kommer jag i denna uppsats 

använda konstnärens namn så som det var under 1998, eftersom alla artiklar som skrevs då hänvisade till henne som 

Ohlson.    
8 Gabriella Ahlström, Ecce Homo – Berättelsen om en utställning, Värnamo: Fälth & Hässler 1999, s. 41, 44.  
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Ecce Homo i Uppsala domkyrka 

Eftersom Ecce Homo tidigare väckt uppmärksamhet, både negativ och positiv, var varken 

konstnären Ohlson eller domprosten Koivunen Bylund säkra på hur utställningen skulle mottas. I 

och med att utställningen skulle visas i domkyrkan initierades ett samarbete med Uppsalapolisen 

som senare infann sig på plats utanför domkyrkan när visningen öppnades. Fyra olika grupper 

ansökte om demonstrationstillstånd i samband med visningen av utställningen och en grupp som 

kallade sig Kristen höger skickade ett bombhot till Jönköpings-Posten samt polisen i Jönköping.9 

Under den första visningen av utställningen var det inga demonstrationer trots att ansökningar om 

demonstrationer gjorts. Sammanlagt under de tre visningarna av utställningen i Uppsala domkyrka 

var det få protester. En källa skriver att det endast var en person utanför domkyrkan som 

demonstrerade, medan två artiklar angav att det var en mycket liten skara av folk som 

demonstrerade. I de bombhot som skickades till Jönköpings-Posten om Ecce Homo-utställningen 

stod det: ”Om utställningen äger rum kommer vi utan tvekan att planera ett bombdåd i Jesu 

namn”.10 Liknande hot skickades till TT: ”De som vill bevara sina liv uppmanas att inte besöka 

homosexutställningen”.11 Även domprost Koivunen Bylund fick hotbrev i samband med att 

utställningen skulle visas. Innan utställningen söktes domkyrkan igenom av polisen och 

bombhundar men ingen bomb hittades.  

 

Ecce Homo beskrevs efter visningen i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter som en succé och 

en lyckad utställning. Mellan 10 000-12 000 personer besökte domkyrkan för att se utställningen. 

Stämningen beskrevs som lugn, varm och behaglig och domkyrkan blev fullsatt flera gånger om. 

En skribent från Dagens Nyheter menade att: ”Stämningen i domkyrkan är varm och inbjudande, 

och kan knappast misstolkas. Maken till manifestation för de homosexuella får man leta efter, 

Europride i all ära”.12 Domprost Koivunen Bylund berättade i en intervju i Dagens Nyheter att 

hotbreven hon fått skakade hon av sig och att hon var nöjd över sitt beslut att bjuda in Ohlsons 

fotoutställning till domkyrkan.13  

                                                 
9 Ola Larsmo, ”Uppsala: Sikten har blivit klarare”, Dagens Nyheter, 1998-09-20. 
10 TT, ”Bombhot mot fotoutställning”, Dagens Nyheter, 1998-10-01. 
11 Per Alvant, ”Domkyrkan blev överfull tre gånger”, Upsala Nya Tidning, 1998-09-21.  
12 Larsmo, ”Uppsala: Sikten har blivit klarare”. 
13 Bengt Falkkloo, ”Uppsala: Bildvisning fyllde domkyrka. Bombhot avskräckte inte domprosten från att visa ’Ecce 

Homo’”, Dagens Nyheter, 1998-09-20.  
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Påven och K.G. Hammar  

Efter den 5 september 1998 exploderade debatten när offentligheten fick reda på att den dåvarande 

påven Sankt Johannes Paulus II hade ställt in sitt möte med K.G. Hammar på grund av Ecce Homo-

utställningen. Detta beslut ledde till att det som tidigare varit en småskalig diskussion om Ecce 

Homo bröt ut till att bli en rikstäckande debatt. De kritiska artiklarna blev fler och debatten skiftade 

fokus från att tidigare ha handlat om fotoutställningen till att handla om K.G. Hammars inställning 

till Ecce Homo, hans roll som ärkebiskop och huruvida han handlat rätt eller fel. Journalisten Hasse 

Boström skrev den 6:e september att: ”En sårad och besviken K G Hammar anser att hela Svenska 

kyrkan förödmjukas av Vatikanens agerande”.14 I och med det indragna besöket till Vatikanen 

publicerades det nya artiklar som var kritiska till Ecce Homo-utställningen. När det blev klart att 

mötet med påven blivit indraget gick K.G. Hammar ut och hävdade att ”[de] har, som det heter i 

beskedet från Vatikanen, fått ’katolska kretsar i Stockholm’ att utöva påtryckningar i Rom om att 

stoppa besöket”.15 K.G. Hammar menade att detta innebar ett kraftigt bakslag i de ekumeniska 

samtalen mellan kyrkorna.16  

 

Rondellhundar och Muhammedkarikatyrer  

Vilks Rondellhund kan ses som en sammanslagning av två olika konstdebatter: De svenska 

rondellhundarna under 2006 och den danska debatten om Muhammedkarikatyrer under år 2005-

2006. Rondellhundar som fenomen dök upp år 2006 i Sverige. Dan Jönsson beskriver i Estetisk  

Rensning – Bildstrider i 2000-talets Sverige att rondellhundarna var ett slags folklig civil olydnad. 

Aktionen gick ut på att folk ställde ut hundar i olika material i rondeller. Vägverket försökte i början 

ta bort rondellhundarna men eftersom det hela tiden kom fler fick de till slut stå kvar.17  

  

Under 2005 och 2006 var en av de mest omdiskuterade debatterna den kring Muhammed-

karikatyrer. Den danska tidningen Jyllands-Posten hade i september 2005 publicerat flera 

                                                 
14 Hasse Boström, ”Ärkebiskopen får inte träffa påven”, Svenska Dagbladet, 1998-10-06. 
15 Hasse Boström, ”Vatikanen stänger dörren för homosexvänlig biskop”, Svenska Dagbladet, 1998-10-06.  
16 Boström, ”Vatikanen stänger dörren för homosexvänlig biskop”.  
17 Jönsson, 2012, s. 67-68.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Paulus_II
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karikatyrer av profeten Muhammed.18 Debatten var stor i Danmark men även svensk media följde 

debatten. Karikatyrerna ansågs koppla samman islam med kvinnoförtryck och terrorism. Ledare i 

fler muslimska länder, däribland Egypten, Iran och Pakistan fördömde karikatyrerna och bad den 

danska statsministern att be om ursäkt. Detta gjorde inte den danska statsministern vilket ledde till 

att dessa länder uppmanade till en bojkott av danska varor, vilket kom att påverkade den danska 

handeln.19       

 

Lars Vilks och Nerikes Allehanda  

Som ett svar på debatten om Muhammedkarikatyrerna skapade Vilks Rondellhunden. Vilks 

skapade ett konstverk som bestod av tre teckningar av en rondellhund med profeten Muhammeds 

ansikte. Dessa teckningar gjordes till en konstutställning i Tälleruds hembygdsgård i Värmland 

2007.20 Teckningarna publicerades med en text om yttrandefrihet och Vilks själv menade att han 

ville testa gränserna för den svenska yttrandefriheten och den politiska korrektheten i 

konstvärlden.21 Teckningarna togs ner av hembygdsgården efter en dag eftersom de ansvariga för 

konstutställningen ansåg att teckningarna var för kontroversiella. Vilks försökte att få teckningarna 

utställda på andra ställen men de som till sist publicerade teckningarna var tidningen Nerikes 

Allehanda. Detta var startskottet för Rondellhunds-debatten. Många svenska debattörer vände sig 

emot Vilks bilder och antydde att dessa teckningar var rasistiska och ville avfärda dem genom att 

hävda att de inte tillförde något nytt. Vilks menade däremot att ”det är nytt eftersom Jyllands-

Posten-dramat aldrig drabbade Sverige”.22 När nyheterna om Vilks Rondellhund nådde Irans och 

Egyptens ledare uppmanade dessa länder Sveriges regering att ta avstånd från teckningarna.23 

Protester skedde även i Pakistan och fler demonstrationer anordnades i Sverige av muslimer som 

protesterade mot Nerikes Allehanda och Lars Vilks publicering av teckningarna.24 Dåvarande 

statsminister Fredrik Reinfeldt höll möten med fler ambassadörer från muslimska länder och 

debatten tycks blivit lugnare efter dessa möten. Dock fick debatten fart igen och blev ännu större 

                                                 
18 Katarina Högfeldt, Åke Sander, Göran Larsson, Muhammed-karikatyrer och rondellhundar – Reaktioner, 

bakgrund och sammanhang, Göteborg: Göteborgs universitet 2008, s. 66.  
19 Högfeldt, s. 67-69.  
20 Jönsson, 2012, s. 79.  
21 Högfeldt, s. 79.  
22 Bo Madestrand, ”Vilks profethund har inget bett”, Dagens Nyheter, 2007-08-17.  
23 Dagens Nyheter, Ledare, ”Niklas Ekdal: Nej tack, Egypten”, 2007-09-07. 
24 Dagens Nyheter, Ledare, ”Global kortslutning”, 2007-08-31. 
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än den tidigare varit när terroristnätverket al-Qaida gick ut med ett dödshot mot Vilks och 

chefredaktören för Nerikes Allehanda.25 Efter detta kom debatten som tidigare handlat om att 

kritisera eller försvara Vilks att handla om vredesfyllda känslor mot muslimer och om att 

yttrandefriheten var under hot.  

  

Nästföljande kapitel kommer att behandla vad som tidigare sagts om dessa två debatter och om 

forskningen kring känslor.  

 

   

1.2 Forskningsläge 

Dispositionen för min beskrivning av forskningsläget ser ut på följande sätt: första kapitlet 

behandlar vad som skrivits om Elisabeth Ohlsons Ecce Homo-utställning och Lars Vilks 

Rondellhunden, därefter följer ett kapitel om känslor i kommunikationsforskning samt ett kapitel 

om retorikforskningen kring känslor i moderna debatter.  

 

1.3 Ecce Homo och Rondellhunden  

Diskussionerna som förts om Lars Vilks Muhammedkarikatyrer har framförallt handlat om hur 

bilderna förhåller sig till yttrandefriheten. Diskussionerna handlar alltså om konsten i förhållande 

till yttrandefriheten och var gränserna för den fria konsten skall dras. Det har även varit ett 

återkommande tema att undersöka rasism och anti-islamistiska värderingar i förhållande till Vilks 

bilder. Även om detta kan falla som intressanta frågor kommer dessa inte att diskuteras i denna 

uppsats eftersom min forskning är inriktad på att undersöka de känslor som utlöstes i sammanband 

med konstverken.  

 

Det finns två större studier om debatten och reaktionerna på Vilks Muhammedkarikerande 

konstverk, rapporten Skotten i Köpenhamn av journalisten Niklas Orrenius och monografin 

Muhammed-karikatyrer och rondellhundar av Katarina Högfeldt, Åke Sander och Göran 

                                                 
25 Maria Schottenius, ”Utslag på vad vår yttrandefrihet tål”, Dagens Nyheter, 2007-09-15. 



8 

 

Larsson.26 Orrenius reportage beskriver händelserna i samband med att Vilks valde att publicera 

sina Muhammedkarikatyrer och behandlar även händelser som involverat Vilks fram till år 2009, i 

senare upplagor tas även händelser efter 2009 upp.27 Undersökningen utredde främst händelserna 

om Vilks genom att titta på rasism och gränser för yttrandefriheten. En aspekt som undersökningen 

inte tar upp är att debatten inte handlade om yttrandefrihet till att börja med. Denna vändning i 

debatten skedde i och med att Vilks blev dödshotad. Debatten skiftade så pass mycket att jag har 

valt att dela upp undersökningen i två, där den första rör debatten om Rondellhunden och den andra 

rör Hoten mot Vilks. Detta för att jag ska kunna redogöra för hur dessa två debatter på olika sätt 

präglas av känslomässiga inslag.  

 

Monografin Muhammed-karikatyrer och rondellhundar av Katarina Högfeldt, Åke Sander, Göran 

Larsson skapades från en serie rapporter om mångkulturell utveckling. Undersökningen sattes 

samman av rapporterna samt två texter skrivna av professorerna Åke Sander och docent Göran 

Larson. Syftet var att skapa en mer nyanserad bild av reaktionerna från muslimer om händelserna 

efter att Vilks skapat sin Rondellhund. Undersökningen tar upp både Jyllands-Postens publicering 

av Muhammedkarikatyrerna 2005 och Lars Vilks publicering av Rondellhunden. Undersökningen 

kommer fram till att de intervjuade muslimerna upplevde att debatten kom att handla om 

yttrandefrihet, vilket de ansåg var synd, eftersom de intervjuade såg yttrandefriheten som självklar. 

Dock menar de intervjuade att Vilks hade missbrukat yttrandefriheten och att de som protesterade 

mot Rondellhunden inte kom till tals i debatten.28 En aspekt som inte tas upp i denna undersökning 

är hur muslimer beskrevs i debatten. En av slutsatserna av forskningen var att det går att ifrågasätta 

om Vilks enda intention med publiceringen av karikatyrerna var att skapa en debatt om 

yttrandefrihet. Det antyds av författaren att Vilks intentioner kanske egentligen var att provocera 

muslimer.29 Om Vilks intention var en debatt om yttrandefrihet eller om teckningarna gjordes för 

att provocera muslimer går inte att svara på. Det vet endast Lars Vilks själv. Det som dock är 

intressant att undersöka är hur dessa teckningar användes i debatten, av skribenterna, för att skriva 

                                                 
26 Monografin Muhammed-karikatyrer och rondellhundar var en del i en serie rapporter om Mångkulturell 

utveckling; 2008:1.  
27 Niklas Orrenius, Skotten i Köpenhamn: ett reportage om Lars Vilks, extremism och yttrandefrihetens gränser, 

Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2009.   
28 Katarina Högfeldt, Åke Sander, Göran Larsson, Muhammed-karikatyrer och rondellhundar – Reaktioner, 

bakgrund och sammanhang, Göteborg: Göteborgs universitet 2008.  
29 Högfeldt, s. 81  
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om muslimer. Även om Vilks intentioner inte var att visa förakt mot muslimer användes debatten 

för att frammana vrede och hat mot muslimer vilket kommer att visas i analysen nedan.  

 

Tidigare forskning som gjorts om Ecce Homo har varit svårare att finna. Ett exempel är Ecce Homo 

– Berättelsen om en utställning av Gabriella Ahlström, men detta kan snarast beskrivas som en 

berättande essäistisk rapport om Ecce Homo-utställningen med fokus på Elisabeth Ohlson och vad 

som hände efter utställningen. Enligt rapporten handlade utställningen om bilden av Jesus, gränsen 

mellan helighet och hädelse, de kyrkliga företrädarnas roll och ekumenikens betydelse. Målet med 

utställningen var att blottlägga de ambivalenta känslor som präglar kyrkans syn på homosexuella. 

Den slutsats undersökningen kommer fram till är att utställningen kom att handla mer om bilden 

av Kristus än om homosexuella.30 Rapporten ägnas inte alls åt att analysera de känslor som jag är 

intresserad av att undersöka. Ahlström undersöker heller inte aspekten att debatten inte handlande 

om Elisabeth Ohlson utan främst kom att handla om K.G. Hammar.  

   

Det finns däremot fler studentuppsatser som undersökt liknande material som min uppsats, 

exempelvis en kandidatuppsats av Cecilia Westergård och en magisteruppsats av Hanna 

Danielsson och Lisa Gerhardsson.31 Magisteruppsatsen behandlar debatten om Lars Vilks 

Rondellhund utifrån en rasistisk diskurs och kommer fram till att debatten till stor del handlade om 

att yttrandefriheten måste försvaras från hot om våld.32 Kandidatuppsatsen behandlar debatterna 

om både Lars Vilks Rondellhund och Elisabeth Ohlsons Ecce Homo-utställning utifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv. Uppsatsen kommer fram till att i Ecce Homo-debatten så diskuteras 

                                                 
30 Gabriella Ahlström, Ecce Homo- Berättelsen om en utställning, Värnamo: Fälth & Hässler 1999. 
31 Det finns fler studentuppsatser som undersökte ett liknade material som jag i denna uppsats, några av dessa är: 

Emma Eleonorsdotter, Politik och ideologi i samtidskonsten – Rondellhundsdebatten 2007, Malmö högskola, 

kulturvetenskap med samtidsinriktning 2008. Emma Fredriksson, Spår från en rondellhund: Nio praktiserande 

muslimers personliga upplevelser, tolkningar och påverkan av Lars Vilks Muhammedteckningar, Umeå University, 

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2014. Hannes Ewehag, Debatten kring Lars Vilks Muhammedteckning: 

Tidningarnas hanterande av en debatt som berör dem själva, Linköping University, Samhällsutveckling och kultur 

2008.  

32 Hanna Danielsson och Lisa Gerhardsson, Konstlad yttrandefrihet? – En undersökning av yttrandefrihetens 

betydelse och användning i tidningsdebatterna om Lars Vilks och Lars Hillersbergs konst, Linköping Universitet, 

Samhällsutveckling och kultur 2008. 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1232&pid=diva2%3A696299&c=3&searchType=SIMPLE&language=en&query=rondellhund&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1232&pid=diva2%3A696299&c=3&searchType=SIMPLE&language=en&query=rondellhund&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1232&pid=diva2%3A18387&c=2&searchType=SIMPLE&language=en&query=rondellhund&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1232&pid=diva2%3A18387&c=2&searchType=SIMPLE&language=en&query=rondellhund&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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inte temat yttrandefrihet medan i debatten om Vilks så diskuteras nästan enbart yttrandefriheten.33 

Inte heller i dessa mindre undersökningar görs emellertid några studier av debatternas mer 

känslomässiga aspekter.  

 

1.4 Känslor i kommunikationsforskning 

Vad är en känsla? Detta är ingen lätt fråga att besvara, ändå är känslor en stor del av vår vardag. 

Att försöka förklara vad en känsla är eller består i är inte helt oproblematiskt. Svaret kommer även 

att skilja sig åt beroende på vilket fält som studerar frågan. Sedan år 1980 har forskningen om 

känslor fått ett uppsving inom både psykologiska studier och teoretiska analyser om mänskliga 

emotioner. Dagens forskning om känslor intresserar forskare inom många olika fält som 

exempelvis statsvetenskap, sociologi, kommunikationsvetenskap, kulturstudier, antropologi och 

datavetenskap.34 Forskningen om känslor har även en lång tradition inom retoriken där man har 

studerat begreppet pathos som är den grekiska termen för känslor.35Att forskning om känslor fått 

ett uppsving inom både retoriken och i andra fält tyder på vikten av att analysera känslor.36 I 

samhället där vi ofta ser debatter som bygger på hur individer känslomässigt förhåller sig till 

problem och händelser är det viktigt att analysera känslor i offentliga debatter. 

 

Tidigare forskning om känslor inom kommunikationsforskningen har tagit fasta på att det i hög 

grad är medierna som påverkar människors känslor. Ett exempel är Katrin Döveling, Christian von 

Scheve, Elly A. Konijns antologi The Routledge Handbook of Emotions and Mass Media. Där utgår 

de från Niklas Luhmanns kända citat: ”What we know about society, or indeed about the world in 

                                                 
33 Cecilia Westergård, Konsten och yttrandefriheten – En diskursanalys av debatten om Elisabeth Ohlsons Ecce 

Homo och Lars Vilks Muhammedbild. Högskola i Gävle, Media och kommunikation 2010. 
34 Katrin Döveling, Christian von Scheve, Elly A. Konijn, The Routledge Handbook of Emotions and Mass Media, 

New York: Taylor & Francis e-Library 2010, s. 24.  
35 Arthur E. Walzer, Michael Tiffany, and Alan G. Gross, Aristotle’s Rhetoric: A Guide to the Scholarship, Alan G. 

Gross and Arthur E. Walzer, Rereading Aristotle's Rhetoric, Illinois: Southern Illinois University Press 2000, s. 194.  
35 Walzer, Tiffany, Gross, s. 195.  
36 Se exempelvis: Janne Lindqvist, ”Känslans platser. Topikerna för pathos i Aristoteles Retoriken”, Rhetorica 

Scandinavica, Nr 78, 63-74, 2018, s. 72, Margaretha Fahlgren, Birgitta Wistrand, Älska eller älskas: makt och 

känslor i politiska biografier, Stockholm: Appell förlag, 2018, Jens Ljunggren, Den uppskjutna vreden: 

socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet, Lund: Nordic Academic Press, 2015, Starrin, Bengt, et al, 

Emotionssociologiska uppsatser - ”Papers” från forskarutbildningskurs i emotionernas sociologi, Karlstad: 

Universitetstryckeriet 2003, s. 1, Döveling, s. 2 och Ben-Ze'ev, s. xiii.   
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which we live, we know through mass media”.37 Utgångspunkten för antologin är att massmedia 

och känslor är en del av många människors liv. Redaktörerna menar att vi får kunskap om vår 

omvärld genom olika typer av media. De beskriver media som tekniskt konstruerat för att förmedla 

budskap och känslor, men media i sig har inga ”egna” känslor. De menar att det är viktigt att 

analysera känslor och media tillsammans eftersom massmedia idag når ut till miljontals individer 

och det är för många det enda sättet att få nyheter om världen. De har därför skrivit om Luhmanns 

citat till följande: ”how we feel in and about our society, or indeed about the world in which we 

live, is affected by our experiencing this world through the mass media”.38 Därför har de slagit ihop 

fälten emotionsforskning och massmedia för att kunna undersöka hur emotioner påverkar 

människor genom massmedia. Medan vissa av avsnitten generellt behandlar media och emotioner 

finns det några forskare som mer specifikt analyserat känslouttryck skapade av offentliga känslor. 

Här kan exempelvis nämnas forskaren Mervin Pantti. Pantti undersöker i avsnittet ”Disaster news 

and public emotions” hur Storbritanniens katastrofnyheter bidrar till att forma politiska argument 

som formar offentliga känslor. Pantti undersöker hur:  

 

[E]xpressions of compassion and anger in British disaster news are used as a means to establish social 

solidarity as well as express criticism toward the political authorities. Accordingly, emotional expressions 

articulated in newspapers are seen here as more than just descriptions of emotions: they communicate ethical 

and political arguments and play a role in shaping public emotions.
39

 

 

I sin forskning analyserar Pantti vad som publicerats i olika tidningar efter sex katastrofer i 

Storbritannien för att undersöka hur emotioner skapar politiska diskurser. Forskningen utgår från 

Sara Ahmeds forskning om politik och känslor. Pantti undersöker hur journalister och media har 

utformat ett slags ”storytelling” för att rapportera katastrofnyheter vilket får en inverkan på hur 

samhället uppfattar katastrofnyheten.  

 

En annan undersökning som faller under samma typ av forskning är ”Predicting emotions in 

groups: some lessons from September 11” av Theodor D. Kemper. Kemper undersöker huruvida 

                                                 
37 Katrin Döveling, Christian von Scheve, Elly A. Konijn, “Emotions and mass media: An interdisciplinary 

approach”, Katrin Döveling, Christian von Scheve, Elly A. Konijn, The Routledge Handbook of Emotions and Mass 

Media, New York: Taylor & Francis e-Library 2010, 288-310, s. 1. 
38 Döveling, “Emotions and mass media: An interdisciplinary approach”, s. 2.  
39

 Mervin Pantti, ”Disaster news and public emotions”, Katrin Döveling, Christian von Scheve, Elly A. Konijn, The 

Routledge Handbook of Emotions and Mass Media, New York: Taylor & Francis e-Library 2010, 288-310, s. 290. 
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det är möjligt att förutse känslor hos individer och grupper men kommer fram till att det inte finns 

några teorier som är tillräckligt utvecklade för att kunna lösa vissa av komplikationerna kring att 

förutse gruppemotioner. Kemper använder sig av teorin ”power/status theory”40 för att förutse 

emotioner i artiklar publicerade om 11 september-attacken. De emotioner som Kemper undersöker 

i artiklarna är: ilska, sorg, rädsla, glädje, skam och skuld, detta för att kunna utläsa 

försvarsmekanismer som dessa känslor leder till.41 Kemper kommer fram till att individuella 

känslor oftare leder till olika försvarsmekanismer medan vad han kallar grupp-emotioner snarare 

kan leda till konflikter när olika parter försöker få sina känslor etablerade:  

 

Unlike in individuals, where conflicting emotions are likely to be resolved by a coping response that attempts 

to accommodate the competing emotions, group coping responses unfold in a social process that is sometimes 

violent, as different factions compete to establish their emotions and preferred coping responses as conclusive 

for the entire group.
42

  

 

Även om Kempers undersökning finner många av de svar som undersökts i analysen anser jag att 

vissa slutsatser är lite lösryckta gällande gruppemotioner, något som Kemper även själv nämner i 

slutet av artikeln. Kemper menar att teorin ändå ger en bild av växelverkan mellan olika känslor 

och kan användas för att på så sätt undvika eller skapa en viss känsla hos individer.43 

  

Den forskning som beskrivits ovan har fokuserat på stora händelser som påverkat samhället på 

väldigt omfattande vis. Både de olyckor som Pantti analyserat och Kempers analys av artiklar efter 

11 september-attacken behandlade storskaliga katastrofer som gett stora inverkningar på samhället. 

Forskningen har tagit upp massmedias roll och emotioners sätt att forma samhällsåsikter eller 

politiska diskurser. Jag anser att det även är intressant att analysera tillfällen som inte lika självklart 

är katastrofer. Detta för att se om även mindre omfattande offentliga debatter kan generera viktiga 

slutsatser. Vad som saknas i samtliga av dessa studier är ett i egentlig mening retoriskt perspektiv 

på känslor, på de symboliska grepp (från metaforik till argumentativa utgångspunkter) som 

används för att väcka känslor.  

                                                 
40 Detta är en teori som Kemper själv varit delaktig i att utveckla som undersöker relationen mellan makt och status 

för att kunna förstå olika känslor. Kemper menar att negativa känslor uppstår om en individer förlorar makt eller 

status och positiva känslor uppstår när en individer vinner makt eller status (Kemper 1978, A Social Interactional 

Theory of Emotions).  
41 Theodor D. Kemper, ”Predicting emotions in groups: some lessons from September 11”, Jack Barbalet, Emotions 

and Sociology, Oxford: Blackwell Publishing 2002, 51-68, s. 51. 
42 Kemper 2002, s. 51.  
43 Kemper 2002, s. 65.  
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1.5 Känslor i retorikforskningen  

Låt oss nu undersöka vad retorikforskningen sagt om känslor i moderna debatter. I den 

retorikvetenskapliga tidskriften Rhetorica Scandinavica publicerades det ett antal artiklar under 

temat: ”Retorik, sanser, følelser”. Dessa artiklar behandlade retorik och känslor.44  

 

Det har framförallt varit två artiklar om känslor i moderna debatter, ur ett retoriskt perspektiv, som 

varit relevanta för min undersökning. Den första är Lisa S. Villadsens artikel ”Fy, skam dig ikke! 

Skam som sanktioneret og konstruktiv følelse i den offentlige debat” som undersöker vilka typer 

av känslor som under 2018 ansågs lämpliga i offentliga debatter. I artikeln diskuteras först och 

främst känslan skam (så som den definierades av Aristoteles i Retoriken).45 Villadsen undersökte 

dansk politik och kändisar som hade uttalat sig om att de skämdes över den danska 

invandringspolitiken. Undersökningen visade att offentligheten ansåg att det var olämpligt av 

politiker att känna skam. Villadsen undersökte även om det fanns positiva effekter av att uppvisa 

negativa känslor som depression, sorg, avund och ångest. Villadsen kom fram till att genom att 

uppvisa dessa känslor kunde det skapas en samhörighet mellan kollektivet och den som uppvisade 

dessa känslor.46 Artikelns slutsats var att uppvisandet av en känsla som skam kan leda till 

identifikation och samhörighet med samhället och därför behövde inte en offentlig manifestation 

av skam vara negativt.47 Villadsens undersökning liknar min undersökning eftersom den 

undersöker en känsla med utgångspunkt i Aristoteles definitioner av känslor. Artikeln undersöker 

även hur identifikation kan skapas mellan talare och publik i moderna debatter. De största 

skillnaderna, förutom att syftet och materialet är olika, är att Villadsen inte undersöker hur känslan 

skam frammanas i debatten hon undersökte. Alltså undersöker inte artikeln hur känslor frammanas 

i moderna debatter. Villadsen undersöker heller inte de tre känslor som jag främst undersöker: 

vrede, blidhet och fiendskap.   

                                                 
44 För mer information om retoriken och känslorna i moderna debatter se Rhetorica Scandinavica, No 78, Åstorp: 

Retorikförlaget AB 2018.  
45 Lisa S. Villadsen, ”Fy, skam dig ikke! Skam som sanktioneret og konstruktiv følelse i den offentlige debat”, 

Rhetorica Scandinavica, No 78, 75-86, Åstorp: Retorikförlaget AB 2018, s. 78.  
46 Villadsen, s. 83.  
47 Villadsen, s. 85. 
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Den andra artikeln är Celeste M. Condits artikel ”Making Angry Public Rhetorics Work Better for 

a Global ’Us’” som undersökte offentliga känslor, specifikt ilska. Condits undersöker retoriken hos 

tre talare och deras uttalanden om 11 september-attacken. Dessa talare var: Osama bin Laden, 

President George W. Bush och Susan Sontag. Utgångspunkten i undersökningen är att ilska alltid 

varit en del av internationella konflikter. Undersökningen kommer dock fram till att det inte alltid 

är användbart för en talare att använda sin egen ilska i ett tal till en publik utan att det finns andra 

känslor som kan vara mer effektiva. Undersökningen kommer fram till att en talare som använder 

ilska endast lämnar motståndaren med möjligheten att göra en motattack. Undersökningen 

uppmanar till en utveckling av offentlig retorik, där känslan ilska skulle kunna användas på ett 

konstruktivt sätt och inte endast för att attackerar varandra.48 Undersökningen utgår från en 

liknande syn på vrede som jag göra i denna uppsats.49 Alltså att vrede har att göra med en 

uppfattning kring att det skett en handling som kan väcka vrede och att denna handling gjorts av 

en viss typ av person (denna aspekt kommer att förtydligas i teoridelen). Utöver denna begreppsligt 

metodologiska likhet skiljer sig undersökningen från min genom att den undersöker denna enda 

känsla. Condits undersöker ilska, eller vrede, genom att undersöka argumentationen hos dessa 

talare och det går tydligt att följa hennes resonemang i att talen var vredesfyllda. Det ger dock inte 

ett svar på hur denna vrede skapats, alltså varför just den handlingen eller varför just den personen 

frammanade vrede. Undersökningen nämner heller inget om hur vrede kan leda till fiendskap och 

hat. Condits forskning behandlar vrede som en retorisk strategi som en talare använder sig av, detta 

för att undersöka möjligheten att i framtiden kunna föra en annan typ av debatt. Min undersökning 

försöker finna hur en talare (skribenterna i mitt fall) använder retoriska grepp för att frammana 

exempelvis vrede, alltså hur känslans skapas i varje enskilt fall. Detta för att undersöka om de 

definitioner Aristoteles gav för känslor fortfarande är användbara i en modern debatt.  

 

1.6 Sammanfattning av forskningsläget  

För att sammanfatta, den forskning som bedrivits om debatterna kring Ecce Homo och 

Rondellhunden har fokuserat på aspekten av konsten i förhållande till yttrandefriheten. Denna 

                                                 
48 Celeste M. Condit, ”Making Angry Public Rhetorics Work Better for a Global ’Us ’”, Rhetorica Scandinavica, No 

78, 20-31, Åstorp: Retorikförlaget AB 2018, s. 30.  
49 Condit, s. 24.  
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forskning undersöker inte känsloaspekterna som jag är intresserad av att undersöka. 

Mediaforskningen undersöker medias roll i första hand och känslor i andra hand men där finns 

ändå viktiga aspekter att ta hänsyn till eftersom det är genom media individer i första hand får sin 

information om omvärlden. Vad som saknas i samtliga av dessa studier är ett retoriskt perspektiv 

på känslor. Den retorikforskning som tagits upp i detta forskningsläge undersöker känslor i 

offentliga debatter men utreder inte hur känslorna frammanas.  

  

Eftersom dessa två debatter, Ecce Homo och Rondellhunden, beskrevs som känslostormar och 

fortfarande är aktuella är det förvånande att ingen tidigare undersökt just de känslomässiga 

aspekterna av debatterna. Ur det ovanstående är det tydligt att det behövs mer forskning om 

framförallt de känslomässiga aspekterna i debatterna om Elisabeth Ohlsons Ecce Homo och Lars 

Vilks Rondellhunden, detta utifrån en retorisk synvinkel. En retorisk synvinkel skulle kunna 

förklara vilka slags diskursiva handlingar det är som skapar eller frammanar känslor i debatterna, 

detta kommer att förtydligas i teorin. En sådan studie skulle dessutom kunna ge insikter i 

förhållandet mellan retorik och känslor mer generellt. 
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1.7 Syfte och forskningsfrågor  

I denna uppsats görs ansatsen att finna vilka slags diskursiva handlingar det är som skapar och 

frammanar känslor i debatterna kring Ecce Homo, Rondellhunden och Hoten mot Vilks. Av 

utrymmesskäl har undersökningen koncentrerats till tre känslor, de tre som redan vid en snabb 

genomgång är de mest framträdande i debatterna, nämligen ilska, vrede och blidhet.  

 

Denna uppsats kommer därför först och främst att ge svar på följande två forskningsfrågor: 1) Hur 

beskrivs personer och händelser i debatterna och hur fungerar dessa beskrivningar som grunder 

eller utgångspunkter för att frammana känslor hos läsarna? 2) Vilka utgångspunkter (topiker) 

baseras de känsloväckande resonemangen i debattinläggen på?  

 

En sådan undersökning ger oss inte bara fördjupade kunskaper om två av det senaste halvseklets 

mest uppmärksammade konstdebatter, utan säger oss också något om vilka typer av diskursiva 

handlingar som rent generellt väcker känslor. Med utgångspunkt i svaren på dessa frågor är det 

sedan möjligt att konstruera en tredje frågeställning: 3) Är topikerna som används för att väcka 

vrede och blidhet desamma som de som föreslås för dessa känslor i Aristoteles Retoriken?  

 

Om svaret på den sista frågan är nej, så utgör min undersökning ett första försök att formulera ett 

slags nya känslomässiga topiker för vår tid. Det må vara att vandra i Aristoteles skor, men i så fall 

så sker det åtminstone i en helt ny terräng. 

 

1.8 Material och avgränsningar  

Materialet för denna uppsats består av artiklar som har publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter.  

 

För debatten om Ecce Homo har avgränsningen gjorts till en månad efter att utställningen visades 

i Uppsala domkyrka. Mellan perioden den 19 augusti 1998 till den 19 september 1998 publicerades 

sammanlagt tjugo artiklar, som berörde debatten Ecce Homo, i dessa dagstidningar. Samtliga av 
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dessa har studerats inledningsvis som en grund för undersökningen men endast tio artiklar har tagits 

med i analysen eftersom dessa varit de mest relevanta för analysen.50  

 

Avgränsningen för debatten om Vilks Rondellhunden (och Hoten mot Vilks) har begränsats till en 

månad från att teckningarna publicerades i Nerikes Allehanda. Under perioden den 19 augusti till 

den 19 september 2007 publicerades det tjugotvå artiklar som berörde dessa debatter. Även alla 

dessa har studerats inledningsvis som en grund för undersökningen men endast arton är med i 

analysen.51 De artiklar som inte tagits med är de som endast upprepat sådant som de andra artiklarna 

redan tagit upp.  

 

Avgränsningen som har gjorts gällande teorin, Aristoteles känslotopiker i Retoriken, har avgränsats 

till endast tre känslor: vrede, blidhet och fiendskap (hat). Detta beror på att dessa tre varit de mest 

framträdande i debatterna.  

                                                 
50 De tio artiklar som finns med i analysen om debatten kring Ecce Homo är de följande, i kronologisk ordning: 

Elisabeth Gerle, ”Var inte Jesus en sann människa”, Dagens Nyheter, 1998-10-10. Kerstin Vinterhed, ”Öppenhet 

kräver stort mod”, Dagens Nyheter, 1998-10-10. Dagens Nyheter, Ledare, ”Ett engagemang värt respekt. Ärkebiskop 

K G Hammar har brutit tystnaden som präglat kyrkans hållning i homosexfrågan”, 1998-10-11. Gunnel Jonäng, ”En 

otrolig förolämpning mot Hammar”, Dagens Nyheter, 1998-10-11. Carl Gyllensvärd, ”På grund av Ecce Homo-

utställningen i Uppsala domkyrka vägrades ärkebiskop K G Hammar audiens hos påven”, Svenska Dagbladet, 1998-

10-15. Gunilla Uggla, ”Svenska kyrkans dekadenta ledarskap”, Svenska Dagbladet, 1998-10-15. Martin Lind, 

”Partnerskap bör välsignas av kyrkan”, Dagens Nyheter, 1998-10-15. Håkan Hagwall, Svenska Dagbladet, 

”[Obetitlad ledare]”, 1998-10-17. Per Arén Fengersfors, ”Kan man som präst utlämna en död kollega till 

offentligheten såsom domprosten i Uppsala gjort med domkyrkoprästen Roger Westin?”, Svenska Dagbladet, 1998-

10-18. 
51 De arton artiklar som finns med i analysen om debatterna kring Rondellhunden och Hoten mot Vilks är de följande 

i kronologisk ordning: Ingmarie Froman, ”Vilks hundteckningar plockar enkla poäng”, Svenska Dagbladet, 2007-08-

21. Dan Jönsson, ”Missförstådd rondellhund”, Dagens Nyheter, 2007-08-22. Dan Jönsson, ”Käpp i konsthjulet”, 

Dagens Nyheter, 2007-08-24. Thomas Anderberg, ”Viktigt välja vapen. Allvarliga debatter fastnar i moraliska 

dilemman”, Dagens Nyheter, 2007-08-25. Ingmarie Froman, ”Av kritiken blir ett hånflin”, Svenska Dagbladet, 2007-

08-30. Mohamed Omar, ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot”, Svenska Dagbladet, 2007-09-04. 

Dagens Nyheter, Ledare, ”Niklas Ekdal: Nej tack, Egypten”, 2007-09-07. Sofie Nerbrand, ”Risken för hot styr 

publiceringsbeslut”, Svenska Dagbladet, 2007-09-10. Gösta Alfvén, ”Drift med fanatism behövs”, Svenska 

Dagbladet, 2007-09-11. Håkan Stenberg, ”Obehagligt att hån blir uttryck för tryckfrihet”, Svenska Dagbladet, 2007-

09-11. Moualla Mourtada, ”Vari ligger nyhetsvärdet i bilderna?”, Svenska Dagbladet, 2007-09-11. Mats Karlsson, 

”Beklämmande tyst i övriga medier”, Svenska Dagbladet, 2007-09-11. Dagens Nyheter, Ledare, ”Terrorns torpeder”, 

2007-09-15. Maria Schottenius, ”Utslag på vad vår yttrandefrihet tål”, Dagens Nyheter, 2007-09-15. Svenska 

Dagbladet, Ledare, ”Den islamiska terrorn känner inga gränser”, 2007-09-16. Carl Otto Werkelid, ”Yttrandefrihet 

som ekar tomt”, Svenska Dagbladet, 2007-09-17. Per Bauhn, ”Religiös tabu får kränkas”, Svenska Dagbladet, 2007-

09-18. Pierre Schori, ”Vilks vidgar inte åsiktsfriheten”, Svenska Dagbladet, 2007-09-21.  

https://www.svd.se/av/ingmarie-froman
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1.9 Teoretiska och metodologiska begrepp  

Teorin i denna uppsats består av att undersöka Aristoteles definitioner av känslor, specifikt vrede, 

blidhet och fiendskap. I denna uppsats utgår jag från W.W. Fortenbaughs specifika 

operationaliserade aristotelestolkning. Min förståelse av hur det går att analysera pathos är även 

inspirerad av Janne Lindqvist undersökning om topiker specifika för pathos.  

 

1.10 Schematiska - och konkreta specifika topiker 

Undersökningens metod är inspirerad av framförallt två texter av Janne Lindqvist.52 Lindqvist visar 

här, med utgångspunkt bland annat hos Fortenbaugh, att det genom en omläsning av definitionen 

av enthymem går att finna topiker för pathos i Aristoteles Retoriken. I Lindqvist undersökning delas 

topikerna upp i två olika grupper, schematiska - och konkreta specifika topiker för pathos.  

 

För det första nämns ett slags schematiska typer av kunskaper som rådgivaren bör äga kännedom om (utan 

att ge några upplysningar om konkreta sakförhållanden). För det andra nämns också konkreta sakupplysningar 

ifråga om vad människor tenderar att föredra. Vi kan opponera oss mot denna synbara begreppsliga oskärpa, 

men faktum kvarstår att Aristoteles tycks räkna bägge typerna som exempel på specifika topiker.53 

 

De specifika konkreta topikerna för pathos är alltså de topiker som erbjuder konkreta 

sakupplysningar medan de specifika schematiska topikerna är de med schematiska typer av 

kunskaper. Dessa topiker ”utgör konkreta utgångspunkter för den som på diskursiv väg vill 

frammana specifika känslomässiga reaktioner hos en viss typ av publik”.54 Vidare, Lindqvist menar 

att synen på vad ett enthymem är måste ses över när det kommer till topiker för pathos, 

resonemanget fungerar om vi ser enthymemet som ”en lösare resonemangsform, som inte endast 

innefattar egentliga slutledningar, utan även resonemang som resulterar i ett slags känslomässig 

respons hos åhöraren”.55 Detta istället för att se enthymemet som en slutledning av formell typ. 

Om vi accepterar detta menar Lindqvist att det går att utläsa topiker för pathos: ”Om topikerna ska 

erbjuda ’uppfattningar och premisser’ att använda som utgångspunkter i den typen av enthymem, 

                                                 
52 Janne Lindqvist, ”Känslans syllogistik. Den enthymematiska strukturen i Aristoteles analys av pathos”, Rhetorica 

Scandinavica, No 68, 54-82, Retorikförlaget AB: 2014. Janne Lindqvist, ”Känslans platser. Topiker för pathos i 

Aristoteles Retoriken”, Rhetorica Scandinavica, No 78, 63-74, Retorikförlaget: 2018.  
53 Lindqvist, 2018, s. 68. 
54 Lindqvist, 2018, s. 70.  
55 Lindqvist, 2018, s. 69.  
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så måste det rimligen röra sig om att de leder talaren till de olika typer av villkor som måste 

uppfyllas för att väcka olika typer av känslor”.56 Lindqvist fortsätter med att visa de bitar som 

skulle kunna ses som konkreta specifika topiker för pathos med detta sätt att se på enthymem. Detta 

beskriver Lindqvist som att: ”De utgör konkreta utgångspunkter för den som på diskursiv väg vill 

frammana specifika känslomässiga reaktioner hos en viss typ av publik”.57  Lindqvist menar dock 

att de konkreta specifika topikerna kanske inte är användbara i 2010-talets Skandinavien. Lindqvist 

hänvisar även till andra forskare som uppmärksammat problemet med att använda denna sorts antik 

förståelse av känslor, en av dessa forskare är David Konstan.58 Därför vänder sig Lindqvist istället 

till det som han kallar för schematiska specifika topiker för pathos. Detta gör Lindqvist genom att 

citera och undersöka ett stycke ur retoriken där Aristoteles menar att det finns tre delar i att förstå 

känslor:  

 
Jag menar, med vreden som exempel, i vilket tillstånd man är argsint, på vilka man brukar vredgas och för 

vad. Om vi förstår en enda eller två av dessa men inte helheten, skulle det vara omöjligt att väcka vrede. Det 

är likadant med de andra känslorna.
59

 

 

Utifrån detta citat drar Lindqvist slutsatser om hur vi kan förstå känslor ur ett retoriskt perspektiv 

och menar att: ”För talaren är det viktigt att förstå både a) vilka slags människor som kan uppleva 

en viss känsla, b) vilka handlingar som väcker känslan, samt c) vilka slags människor som måste 

utföra dessa handlingar för att känslan ska uppstå”.60 Det är dessa tre som Lindqvist menar är de 

schematiska specifika topikerna för pathos. Den terminologin som Lindqvist använder är: subjekt, 

stimuli och agent. Lindqvist ger en beskrivning av hur denna terminologi ska förstås: 

 

Termen ”subjekt” ska alltså inte förstås i någon modern filosofisk bemärkelse utan betecknar helt enkelt den 

person som upplever eller underkastas – som ordets latinska etymologi antyder – en specifik känsla. 

”Stimulus” är den handling eller ’retning’ som leder till att känslan uppstår och ”agent” står för den person 

vars ’handlingar’ eller ageranden leder till att känslan uppstår.
61

 

 

I min uppsats har det teoretiska underlaget som består av känslobeskrivningar av Aristoteles i 

Retoriken delats upp efter dessa tre topiker. Undersökningen använder sig alltså av de schematiska 

                                                 
56 Lindqvist, 2018, s. 70.  
57 Lindqvist, 2018, s. 70.  
58 Lindqvist, 2018, s. 68, 70.  
59 Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, 2.1.19, 1378a.  
60 Lindqvist, 2018, s. 71. 
61 Lindqvist, 2018, s. 71. 
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specifika topiker som Lindqvist beskriver, men syftar till att undersöka de konkreta topiker som 

faktiskt förekommer i de undersökta debattinläggen.  

 

För att klargöra vissa delar av teorin och hur jag använder den kommer nu en sammanfattande 

redogörelse. De finns alltid en avsändare och en mottagare, när Aristoteles nämner dessa använder 

han begreppen talare och publik. Mitt material består av tidningsartiklar och därför blir avsändaren 

i mitt fall skribenten, alltså den personen som försöker övertyga läsaren om det ena eller det andra. 

Mottagaren blir de läsare som skribenten försöker övertyga och det kan vara alla läsare eller en 

specifik grupp av personer. Mottagaren är alltså skribentens ”tilltänkta publik”. I Lindqvist teori 

kallas mottagaren subjektet. Chaïm Perelman skulle kalla denna mottagare auditoriet. Det finns 

paralleller mellan Perelemans begrepp auditorium och det Lindqvist skriver om subjektet, 

åtminstone i den mån som jag använder begreppet. Lindqvist teori utgår från Aristoteles förståelse 

av hur en talare riktar sig till en verklig publik eller domare för att påverka domen, i detta fall 

genom att påverka hur subjektet ska känna inför den som döms. Subjektet menar Lindqvist är de 

”grupper av människor som är mottagliga för en viss känsla”.62 I och med att analysen består av 

texter och inte är tal tänka att hålla inför en publik blir snarare mottagaren av texten i likhet med 

Perelemans begrepp auditorium ”en tilltänkt publik” alltså dem som skribenten försöker övertyga. 

Subjektet kan alltså likställas med publiken/auditoriet/mottagaren eller i mitt fall läsaren.   

 

I detta stycke är avsändaren ’skribenten’ och läsaren subjektet. Om skribenten vill övertyga läsaren 

om att person A är en dålig person som läsaren borde känna vrede mot måste skribenten uppfylla 

vissa kriterier för att lyckas med att frammana vrede hos läsaren. Dessa kriterier är att läsaren måste 

övertygas om att person A har begått en handling som läsaren själv borde vredgas över och att 

person A är en sådan person som skulle utföra den handlingen eller är en sådan person som man 

generellt borde vredgas mot. Så för enkelhetens skull säger vi att person A har kränkt person B. 

Om skribenten skulle vilja övertyga läsaren om att känna vrede mot person A skulle skribenten 

kunna berätta att person A är en sådan person som burkar kränka andra och att person A nu begått 

en kränkning mot person B. I Lindqvist teori så kallas person A för agenten och kränkningen skulle 

vara den handling som Lindqvist kallar för stimuli. Person A är helt enkelt den handlande personen, 

alltså agenten som utför ett stimulus.  

                                                 
62 Lindqvist, 2018, s. 71. 
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För att läsaren ska kunna bli vredgad på person A så måste läsaren kunna identifierar sig med 

person B, alltså med den som utsattes för kränkningen. Läsaren kommer endast att uppleva känslan 

vrede om skribenten framställer det som att läsaren är identisk med, närstående till eller likadan 

som personen som utsätts för kränkningen. Skribenten måste alltså skapa en ’föreställning’ som 

gör att läsaren kan identifierar sig med person B. Förenklat skulle detta kunna se ut på följande 

sätt: Skribenten beskriver att person A har kränkt person B eftersom person B hade gröna strumpor 

på sig, därför skulle alla läsare som har gröna strumpor på sig kunna vredgas på person A. Om vi 

nu använder de korrekta termerna för teorin så skulle ett analysexempel kunna se ut på följande 

sätt: Skribenten beskriver att agenten har förolämpat en person med gröna strumpor (stimuli), 

därför borde alla läsare med gröna strumpor (subjektet) känna vrede mot agenten.  

 

Viktigt att komma ihåg är att mitt material består av artiklar, jag kan alltså inte veta om någon som 

läste en artikel (där exemplet ovan beskrevs) hade gröna strumpor på sig och blev arg av den 

anledningen, dock är det inte avgörande för teorin. Eftersom subjektet alltid är en ”tilltänkt publik” 

så kommer jag endast beskriva vilka läsare som ’skribenterna’ tycks rikta sig till med sina artiklar. 

Alltså vilka av läsarna som skribenterna tycks försöka övertyga och vilka läsare som skulle kunna 

komma att uppleva vrede enligt Aristoteles kriterier för vrede och Lindqvist teori.  

 

Enligt modellen så måste alltså skribenterna övertyga läsarna (subjektet) om att en viss typ av 

person (agent) har begått en viss typ av handling (stimuli). Denna handling måste ha begåtts mot 

en viss typ av individ, alltså en individ som skribenterna beskriver som identisk med, närstående 

till eller som likadan som läsaren (subjektet).63  

 

Metoden för analysen består alltså i att undersöka om artikelförfattaren beskriver agent, stimuli och 

subjekt på sådana sätt att de uppfyller dessa kriterier. Låt oss nu undersöka vilka specifika 

handlingar eller personer som Aristoteles menar frammanar just vrede eller blidhet.  

 

                                                 
63 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, 2:a uppl, Lund: Studentlitteratur AB 2016, s. 170. 
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1.11 Aristoteles och pathos 

Pathos är den psykologiska aspekten av emotioner och George A. Kennedy menar att Aristoteles 

olika verk är de äldsta kvarvarande systematiska redogörelsen för mänsklig psykologi.64 En viktig 

aspekt som många forskare inom retoriken har undersökt är de kognitiva aspekterna av pathos-

begreppet. 65 Dessa forskare menar att Aristoteles ansåg att det var genom just känslor som vi ändrar 

vår uppfattning.66 Mycket retorikforskning har en grund i denna tanke och använder det som en 

tyngdpunkt för att hävda vikten av pathos inom retoriken. W.W. Fortenbaugh skrev Aristotle on 

Emotion år 1975 och hans verk har kommit att bli ett standardverk för forskare som arbetar med 

Aristoteles emotioner och pathos-begreppet, eftersom Fortenbaugh gick emot gamla traditioner i 

Aristotelesforskningen. Arthur E. Walzer, Michael Tiffany och Alan G. Gross skriver i Aristotle’s 

Rhetoric: A Guide to the Scholarship att Fortenbaugh levererar den mest omfattande analysen av 

pathê hos Aristoteles: 

 

Fortenbaugh’s primary aim is to establish a cognitive element as the efficient cause in pathê, which he calls 

”practical” (e.g., anger, fear) or ”non-practical” (pity, indignation) in proportion to their capacity to invite 

action and so become generative of moral virtue. Fortenbaugh further takes pains to distinguish emotions 

from appetites according to the criterion of efficient cause, where appetites are caused by physiological 

disturbances other than cognition.
67

  

 

Många retoriker jobbar inom den ram som Fortenbaugh etablerade, vissa forskare håller med om 

grundargumentet i Fortenbaughs forskning men har själva lagt till aspekter som de ansett saknats 

eller utvecklat Fortenbaughs teori.68 Fortenbaugh skriver i Aristotle: Emotions and Moral Virtue 

att:  

                                                 
64 George A. Kennedy, Classical Rhetoric & its Christian and secular traditions from ancient to modern time, 2:a 

uppl, North Carolina: The university of North Carolina press 1999, s. 89.  
65 Denna typ av forskning fick ett uppsving i popularitet efter Friedrich Solmsens bok: Aristotle and Cicero on the 

Orator’s Playing Upon the Feelings från 1938.  
66 Se exempelvis: James L. Kastely, ”Pathos: Rhetoric and emotions”, Walter Jost and Wendy Olmsted, A 

Companion to Rhetoric and Rhetorical Criticism, 221-237, Oxford: Blackwell Publishing 2004, s. 223-224. 

Kennedy, 1999, s. 89. Jamie Dow, Passions and Persuasion in Aristotle's Rhetoric, Oxford Scholarship Online 2015, 

besöksdatum: 13/3-19, s. 102. Stephen Leighton, ”Aristotle and the emotions”, Phronesis: A journal for ancient 

philosophy, 144-174, Vol. 27, No. 2, 1982, s. 144.    
67 Walzer, Tiffany, Gross, s. 196. 
68 Några av de forskare och deras verk som följt i Fortenbaugh fotspår och utvecklat hans idéer är:  

Stephen Leighton, Aristotle and the emotions (1982), Jamie Dow, Passions and Persuasion in Aristotle´s Rhetoric 

(2015), Alan Brinton, Pathos and the ”appeal to Emotion”: An Aristotelian Analysis (1998), Amélie Oksenberg 

Rorty, Aristotle on the Metaphysical Status of Pathê (1984). 

http://www.oxfordscholarship.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acprof:oso/9780198716266.001.0001/acprof-9780198716266
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If Aristotle held that emotions are simply sensations (bodily or mental) or impulses in conjunction with 

sensations, then it would seem that moral virtue has a very limited role in guaranteeing good conduct. But if 

Aristotle conceived of emotions as a complex phenomenon involving factual and evaluative judgment, then 

the role of moral virtue may be diverse and important. It may be moral virtue which guarantees a correct 

perception of the particular situation and a correct apprehension of the goal of action. 
69

 

 

Fortenbaugh kommer fram till att det är den senare av dessa två aspekter som är korrekt. 

Fortenbaugh menar att ”moral virtue does play an important role in guaranteeing morally good 

action”.70 Fortenbaugh kommer fram till att Aristoteles involverar både kognition och målinriktat 

beteende i sin förståelse av känslor.71  

 

Avsnittet om pathos i Aristoteles Retoriken är beskrivningar av de diskursiva strukturer som leder 

till en känslorespons. När Aristoteles skriver om vrede beskriver han känslan som en respons eller 

reaktion på en upplevd obefogad kränkning. W.W. Fortenbaugh skriver i Aristotle on Emotion att 

Aristoteles menade att en vredgad mans vrede alltid är riktad mot en specifik person: ”Anger is 

directed at some individual, because anger involves thought or belief about some outrageous 

individual”.72 Vrede är en respons kopplad till föreställningen om en skandalös människas 

agerande. Fortenbaugh ger ett exempel på en vredesrespons genom att beskriva hur Athenarna var 

vreda på Thucydides eftersom de höll honom ansvarig för att ha lett dem i krig. Athenarna vara 

vreda för att de ansåg att de lidit personligen av denna individs handlande.73 Vrede, enligt 

Aristoteles, är alltid kopplad till en föreställning rörande en individ som har orsakat en personlig 

förolämpning. Den man argumenterar mot (den skandalösa människan) måste framställas som 

skyldig till händelsen och vara en sådan människa som man bör känna vrede mot.  

  

I Retoriken sammanfattar Aristoteles kapitlet om vrede med att skriva: ”Det är uppenbart att man i 

talet borde framställa sig som en sådan som den vredgade är, och motståndarna som skyldig till det 

som man vredgas över och som sådana människor som man vredgas på”.74 Här tillkommer alltså 

                                                 
69 W.W. Fortenbaugh, ”Aristotle: Emotions and Moral Virtue”, Arethusa Vol. 2, No. 2, 163-185, Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press 1969, s. 164.   
70 Fortenbaugh, 1969, s. 164.  
71 Fortenbaugh, 1969, s. 164.  
72 W.W. Fortenbaugh, Aristotle on Emotion, 2 uppl, London: Gerald Duckworth & Co 1975, s. 14.  
73 Fortenbaugh, 1975, s. 14.  
74 Aristoteles, Retoriken, 2.2.27, 1380a. 

https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/publisher/jhup
https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/publisher/jhup
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en känsloväckande strategi som Lindqvist inte alls berör i sin framställning, den att talaren ska 

framställa sig som en person som också kan känna en personlig förolämpning över händelsen. 

Aristoteles förtydligar även att förolämpningen måste framställas som avsiktlig för att vrede skall 

uppstå.75 För att vrede ska uppstå måste talaren bevisa att agentens intention var att förolämpa och 

denna förolämpning måste gälla personligen för subjektet. En aspekt kring subjektets reaktion som 

Fortenbaugh förtydligar är att vrede kan väckas även om subjektet inte vet vem det är som orsakat 

förolämpningen: 

 

This agent may be thought of quite vaguely as the (perhaps still unknown) perpetrator of personal insult, or 

alternatively he may be thought of quite specifically as Cleon, Callias or Socrates, but in neither case would 

it be correct to say that anger is directed against a class of men or man in general.76  
 

Aristoteles är tydlig med att vreden alltid är riktat mot något enskilt och inte mot hela 

mänskligheten.77 Fortenbaughs tolkning av Aristoteles känslor bidrar med en förståelse om 

subjektets reaktion på vrede. Detta är förtydligandet om att det är subjektets ’uppfattning’ om 

agenten som gör att subjektet kommer uppleva vrede, även om auditoriet inte vet vem denna agent 

är. Aristoteles skriver även in i definitionen av vrede att det alltid finns ett begär efter hämnd 

eftersom förolämpningen är personlig.78 På dessa sätt är de flesta av känslorna i Retoriken 

uppbyggda.   

 

1.13 Teori: Känslorespons i Retoriken  

Närmast följer nu ett försök att teoretisera och sammanfatta Aristoteles beskrivning av topiker för 

vrede, blidhet och fiendskap.  

 

Hat är en känsla som Aristoteles beskriver när han definierar fiendskap. Aristoteles behandlar dock 

inte denna känsla i någon vidare utsträckning i Retoriken. Fiendskap definieras kort som motsatsen 

till vänskap och Aristoteles skriver att hat kan uppstå genom vrede.79 Vad Aristoteles skriver om 

                                                 
75 Aristoteles, Retoriken, 2.3.3, 1380a. 
76 Fortenbaugh, 1975, s. 14. 
77 Aristoteles, Retoriken, 2.2.2, 1378a-1378b. 
78 Aristoteles, Retoriken, 2.2.2, 1378b. 
79 Aristoteles, Retoriken, 2.4.30-32, 1382a.  
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fiendskap kommer inte att utvecklas mer i denna teoridel. I analysen kommer känslan hat att 

förklaras där det tydligare går att visa exempel på fiendskap. 

 

1.14 Agenten: Personer som frammanar vrede  

Aristoteles definierar vrede på följande sätt: ”Låt vrede (orge) vara ett begär förenat med plåga 

efter en synbar hämnd på grund av en synbar ringaktning från någon som inte bör visa ringaktning 

mot en själv eller ens närstående”.80 Redan i denna första inledande mening går det att finna 

kännetecken för hur en person som väcker vrede är, det är en person som ringaktar men som inte 

borde göra det. Vidare, man kan känna vrede över en person som ringaktar dem ”det är en skam 

att inte hjälpa, till exemplet föräldrar, barn, hustrur och underordnad”.81 Aristoteles ansåg även att 

vrede väcks mot dem som inte är tacksamma och på dem som är glömska.82 Man vreds på dem 

som inte är tacksamma eftersom det går emot deras skyldigheter och glömska skapar vrede 

eftersom glömska är ett tecken på likgiltighet och är därför en ringaktning. Personer som beter sig 

opassande på dessa sätt eller andra sätt är alltså sådana som Aristoteles menar väcker vrede. Men 

dessutom urskiljer Aristoteles ytterligare minst tre kategorier av människor som kan väcka vår 

vrede, som alltså kan fungera som agenter i en diskurs som är ämnad att väcka vrede: vänner, 

underlägsna och sådana som liknar fienden. 

 

När Aristoteles skriver om vrede nämner han några olika beskrivningar av skilda typer av agenter 

som kommer väcka större vrede: ”Man vredgas mer på sina vänner än på dem som inte är vänner 

eftersom man anser det vara lämpligare att behandlas väl av dem än att inte”.83 Denna vrede har 

inte att göra med att man anser att ens vänner är i sig själva skandalösa personer utan vrede kommer 

från de högre ställda förväntningar som man har på sina vänner.84 Aristoteles definierar vänskap 

som ”att man önskar någon det som man tror är gott, för dennes skull och inte för en själv, och att 

                                                 
80 Aristoteles, Retoriken, 2.2.1, 1378a.  
81 Aristoteles, Retoriken, 2.2.23, 1379b. 
82 Aristoteles, Retoriken, 2.2.23, 1379b och 2.2.26, 1379b.  
83 Aristoteles, Retoriken, 2.2.15, 1379b. 
84 Aristoteles skriver: ”Man vredgas på dem som brukar ära eller visa hänsyn om de inte umgås på det sättet återigen. 

Man tror sig föraktas av dem, för annars skulle de ha gjort detsamma”. (Aristoteles, Retoriken, 2.2.16, 1379b) Detta 

visar att det finns en viss förväntning på sina vänner att bli behandlad väl av dem. Annars upplever man att de är 

föraktfulla.  
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efter förmåga förverkliga det”.85 Denna definition av vänskap förtydligar även varför Aristoteles 

skriver att man ”vredgas på dem som inte gengäldar gott med gott och som inte ger igen lika med 

lika”.86 Detta eftersom en vän alltid eftersträvar att förverkliga det goda för sina vänner.87  

  

Ytterligare en aspekt som kan väcka vrede är om handlingen görs av någon som anses vara 

underlägsen: ”Man vredgas mer på dem som inte är av någon betydelse om de visar ringaktning. 

Det förmodas att vrede för ringaktning riktas mot dem för vilka ringaktning inte är lämplig, och 

det är den inte för underlägsna”.88 Även om denna underlägsna person arbetar emot en väcks 

vreden.89 Anledningen som Aristoteles ger är att det då tycks handla om ett förakt eftersom man 

”anser det vara lämpligt att behandlas med respekt av dem som är underlägsna”.90 Aristoteles 

menar att den underlägsne kan vara underlägsen i ”släkt, makt, dygd och i allmänhet vilket område 

som helst där [en annan] har ett stort övertag”.91 Underlägsenheten kan således vara beroende av 

ens sociala ställning men även av andra områden.92  

 

Aristoteles nämner på ett flertal ställen att vrede kan väckas om en person handlar som att den vore 

ens fiende: ”Man vredgas på dem som antingen hört talas om eller sett ens dåligheter eftersom de 

liknar en som ringaktar eller en fiende, för vänner delar sorgen och alla som ser sina närståendes 

dåligheter sörjer”.93 Aristoteles tycks här mena att den som inte delar ens sorg är en som liknar 

fienden. Ett annat tecken på fiendskap är skadeglädje: ”Man vredgas på dem som gläder sig över 

olyckor och på det hela taget är munter under ens olyckor eftersom det är ett tecken på fiendskap 

eller ringaktning”.94 En ytterligare aspekt som Aristoteles nämner i samband med att han diskuterar 

                                                 
85 Aristoteles, Retoriken, 2.4.2, 1380b. 
86 Aristoteles, Retoriken, 2.2.16, 1379b. 
87 Aristoteles, Retoriken, 2.2.19, 1379b. Utöver dessa beskrivningar nämner även Aristoteles att man vreds på sina 

vänner om de inte talar eller handlar väl och om de inte bekymrar sig över ens problem, eftersom de då framstår som 

likgiltiga och det är ett tecken på ringaktning. Om ens vänner är likgiltiga inför ens problem framstår det som en 

ringaktning eftersom de då inte verkar anse att ens problem är värda deras uppmärksamhet, vilket då skulle kunna 

vara en form av förakt (se avsnitt 1.1.1 i denna uppsats om definitionen av förakt). 
88 Aristoteles, Retoriken, 2.2.18, 1379b. 
89 Aristoteles, Retoriken, 2.2.17, 1379b.  
90 Aristoteles, Retoriken, 2.2.7, 1379b. 
91 Aristoteles, Retoriken, 2.2.7, 1378b.  
92 Aristoteles nämner talaren som ett exempel på en som är överlägsen den som inte kan uttrycka sig i tal. 
93 Aristoteles, Retoriken, 2.2.21, 1379b. 
94 Aristoteles, Retoriken, 2.2.20, 1379b. 
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den som liknar fienden är att: ”Man vredgas på dem som inte bekymrar sig om de orsakar sorg”.95 

Därför menar Aristoteles att individer ofta vreds på den som levererar dåliga nyheter.   

 

Aristoteles menar i slutet av kapitlet om vrede att man ska framställa motståndaren ”som sådana 

människor man vredgas på”.96 Dessa människor kan, som jag visat ovan, delas upp i tre 

huvudgrupper: vänner, de underlägsna och de som liknar fienden. Det finns förmodligen fler 

karaktärsdrag som väcker vrede utöver de som Aristoteles nämnde men som tidigare konstaterats 

handlar vrede först och främst om en föreställning kring att det skett en kränkning som utförts av 

en skandalös person.  

 

1.15 Stimuli: handlingar som väcker vrede  

Enligt Aristoteles finns det tre former av ringaktning ”förakt (katafronesis), trots (epereasmos) och 

övermod (hybris)”.97 Allt det Aristoteles skriver i kapitlet om vrede kan förmodligen ses som olika 

former av dessa tre ringaktningar, eftersom den övergripande premissen för vrede är att det skett 

en ringaktning. Aristoteles menar att kränkningar (som förlöjligande, gyckel och hån), 

besvikelser98, skadeglädje, likgiltighet, att inte dela sorg, glömska, otacksamhet och dåliga nyheter 

är former av ringaktningar som väcker vrede. Dessa åtta topiker är endast exempel på handlingar 

som kan väcka vrede. Vikten ligger i att en talare även måste framställa ”motståndarna som 

skyldiga till det som man vredgas över”.99 Som tidigare diskuterat måste talaren bevisa att det var 

agentens intention att utföra ett stimulus i form av en ringaktning för att subjektet ska känna 

vrede.100 I kapitlet om vrede definieras det ibland inte vilken sorts ringaktning det är som 

Aristoteles hänvisar till. Här nedan kommer en beskrivning av de typer av ringaktningar som 

Aristoteles explicit hänvisar till antingen förakt, trots eller övermod.  

 

                                                 
95 Aristoteles, Retoriken, 2.2.20, 1379b. 
96 Aristoteles, Retoriken, 2.2.27, 1380a. 
97 Aristoteles, Retoriken, 2.2.3, 1378b. 
98 Varför besvikelser är ett stimulus som kan väcka vrede kommer att diskuteras i avsnittet: Varför subjektet känner 

vrede.  
99 Aristoteles, Retoriken, 2.2.27, 1380a. 
100 Aristoteles menar att blidhet kan frammanas om det framstår som att agenten egentligen inte vara ute efter att 

kränka.  
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Aristoteles menar att: ”Den som är föraktfull ringaktar, eftersom man föraktar det som man anser 

vara intet värt, och man ringaktar det som är intet värt”.101 Beskrivningen ligger till grund för hur 

Aristoteles definierade förakt. Förakt nämns på tre andra ställen i kapitlet om vrede där förhållandet 

mellan förakt och vrede och det som inte anses vara vart något förtydligas: 

 

Man vredgas på dem som talar illa om och föraktar det som man själv är intresserad av, till exempel vredgas 

de som sätter sin ära i filosofi om någon visar sig sådan mot filosofi, de som sätter sin ära i utseendet som 

någon visar sig sådan mot utseendet och så vidare.102 

 

Förakt tycks handla om en intressekonflikt där den ena parten inte inser värdet i filosofin. Därför 

kommer den som ärar filosofin att vredgas över den som då talar illa om ämnet.103 Aristoteles 

nämner även att ironi är föraktfullt och att man vredgas ”på dem som är ironiska över allvarliga 

[sic] eftersom ironi är föraktfullt”.104 Vrede väcks således när någon använder ironi mot någon som 

är uppriktig eller allvarlig, eftersom deras uppriktighet då inte tas på allvar. Uppriktigheten blir då 

förminskad eftersom den ironiska inte värderar uppriktigheten. 

 

Trots är en ringaktning eftersom den som trotsar inte har något mål med sitt handlande förutom att 

förstöra för en annan individ: ”Den som trotsar ringaktar, eftersom trots är ett förhindrande av vilja 

inte för att man själv ska få ut något av det, utan för att den andra inte skall få det. Således eftersom 

det inte är till egen fördel, är det ringaktning”.105 Därför väcker en sådan person vrede enligt 

Aristoteles.  

 

Övermod definieras av Aristoteles som att skämma ut en annan individ: ”Den som är övermodig 

ringaktar, eftersom övermod är att göra och säga sådant över vilket mottagaren skäms, inte för att 

                                                 
101 Aristoteles, Retoriken, 2.2.4, 1378b. 
102 Aristoteles, Retoriken, 2.2.13, 1379a. 
103 Aristoteles skriver att man bara bli upprörd av hånet mot sitt intresse om man inte känner sig överlägsen i ämnet. 

(2.2.14, 1379a) Man blir även mer upprörd om det är en vän som hånar ens intresse (2.2.15, 1379b). Aristoteles 

skriver vidare: ”Man vredgas på dem som är välgörande för andra om de inte är det även för en själv eftersom det är 

föraktfullt att inte anse en värdig det som de anser alla andra vara värdiga”. I denna mening går det att se att förakt 

kan vara riktat mot en individ istället för ett intresse. Här handlar föraktet om att individen inte anses vara värdig det 

som andra är värda. 
104 Aristoteles, Retoriken, 2.2.24, 1379b, Den svenska översättningen känns i detta tillfälle bristfällig eftersom den 

inte definierar vad det allvarliga betecknar. En engelsk översättning av samma textrad lyder: ”And with those who 

employ irony, when they themselves are in earnest; for irony shows contempt”. Den engelska översättning tyder på 

att vrede väcks när någon använder ironi mot någon som är allvarlig/uppriktig.  
105 Aristoteles, Retoriken, 2.2.4, 1378b. 
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man skall få ut något annat än de redan befintliga, utan för att man skall finna nöje”.106 

Karaktäristiskt för övermod är personer som kränker: ”Man vredgas på dem som förlöjligar, 

gycklar och hånar, eftersom de är kränkande, och på dem som tillfogar sådan skada som tyder på 

kränkning”.107 Aristoteles definierar kränkningar som en del av ett övermodigt beteende eftersom 

en kränkning inte gagnar den handlande, utan görs bara för att förlöjliga en annan person.  

  

1.16 Subjektet: den person som upplever vrede 

Av det ovanstående är det tydligt att vrede väcks hos individer när de uppfattar att de utsatts för en 

omotiverad ringaktning men för Aristoteles är det också centralt att vissa personer är mer benägna 

att bli vreda än andra. Härnäst följer en beskrivning av vad som utmärker sådana personer.  

 

En irriterad person kommer, enligt Aristoteles, bli vred om denna stöter på hinder eller blir 

motarbetad. Den irriterade personen kommer även bli vred om någon annan inte samarbetar eller 

besvärar denna person under detta tillfälle. Den enskildes vrede kan bero på att någon förringar 

dennes rådande tillstånd när man är ”sjuk, fattig, förälskad, törstig och på det hela taget när man 

känner begär utan tillfredsställelse.”108 Denna vrede har att göra med den personliga upplevelsen 

av det tillstånd en person befinner sig i, dessa personer är därför snara till vrede om någon 

förminskar betydelsen av denna upplevelse.  

 

Aristoteles nämner även att överlägsenhet kan orsaka vrede. Aristoteles m att den person som 

misstänker att den inte har det som den hånas för kommer vara snarare till vrede. Detta beror på att 

den som är överlägsen skulle kunna bortse från hånet.109 Dock kan även en person som är 

överlägsen vredgas om den inte behandlas med respekt, alltså man ”vredgas på grund av sin 

överlägsenhet”.110 Här tycks istället överlägsenheten handla om att en överlägsen person förväntar 

sig att bli behandlad på ett visst sätt. Även besvikelser kan orsaka vrede: ”Man vredgas vidare om 

man råkar förvänta sig motsatsen, eftersom det som går mycket mot förväntningen orsakar större 

                                                 
106 Aristoteles, Retoriken, 2.2.5, 1378b. 
107 Aristoteles, Retoriken, 2.2.12, 1379a.  
108 Aristoteles, Retoriken, 2.2.10, 1379a. Aristoteles ger som exempel att den som är sjuk kommer vredgas på den 

som förringar sjukdomen.  
109 Aristoteles, Retoriken, 2.2.14, 1379a-1379b.  
110 Aristoteles, Retoriken, 2.2.7, 1379a. 
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irritation”.111  Aristoteles menar att man vredgas över den som inte bryr sig om den orsakar sorg, 

vilket var förklaringen till att man vredgades över den som kom med dåliga nyheter. På samma sätt 

tycks det fungera med förväntningar. Om besvikelser är en anledning till irritation kommer den 

person som är ansvarig för besvikelsen att vara en person som man vredgas över och själva 

besvikelsen kommer att vara ett stimulus som kan väcka vrede.     

 

Aristoteles nämner på fler ställen i Retoriken en form av identifikation som subjektet känner med 

talaren.112 Som när Aristoteles i slutet av kapitlet om vrede menar att talaren ska ”framställa sig 

själv som sådan som den vredgade är”.113 För att publiken skall känna vrede över en viss händelse 

måste talaren också framställa sig som en person som kan känna vrede över den händelsen.114 

Därför verkar en av anledningarna till att subjektet känner vrede, eller vilken känsla som helst, vara 

beroende av en identifikation med talaren. Det stimulus som agenten utför kan därför uppfattas 

som direkt riktat mot subjektet, men vad som är viktigare är att stimuli också kan vara riktat mot 

någon som är närstående till subjektet eller som liknar subjektet.115 Publiken (subjektet) måste 

kunna känna en identifikation med den som drabbas av stimuli. Aristoteles menar att en viss sorts 

beteende kan vara värre om det riktas mot en viss person eller om det görs vid ett visst tillfälle:  

 

Man vredgas dessutom på dem som visar ringaktning inför fem olika grupper: dem man tävlar mot, dem man 

beundrar, dem man vill beundras av, dem man hyser respekt för eller bland dem som respekterar en själv. Om 

någon visar ringaktning i deras sällskap vredgas man mer.116 

 

                                                 
111 Aristoteles, Retoriken, 2.2.11, 1379a. 
112 Aristoteles nämner på fler ställen i Retoriken att publiken är mottagliga för sina liknar, att man som talare ska 

framställa sig som dem eller att publiken kommer att känna som talaren gör – även när talaren inte säger något. Dock 

använder Aristoteles aldrig termen identifikation i Retoriken. Min användning av begreppet identifikation bör heller 

inte förväxlas med Kenneth Burkes kända identifikations begrepp.  
113 Aristoteles, Retoriken, 2.2.27, 1380a. 
114 En annan subtilare beskrivning av identifikation går att finna i bok tre av Retoriken när Aristoteles skriver om 

stilen. Aristoteles nämner då att ”åhöraren alltid känner detsamma som den som visar känslor i sitt tal, även om 

denne inte säger något” (3.7.5, 1408a). Här är identifikationen snarare en form av empati som sträcker sig bortom 

ord. Det räcker, således enligt Aristoteles att uppvisa en känsla, som vrede, för att publiken ska känna vrede. Ett 

tydligt exempel på identifikation går att finna när Aristoteles diskuterar de ungas och de gamlas karaktär: ”Därför, 

eftersom alla är mottagliga för sina liknar och tal som motsvarar deras karaktär. Är det tydligt hur man skall lägga 

sina ord för att både själv [sic] och talet skall framstå som sådan” (2.13.16, 1390a).  Här beskriver Aristoteles att en 

talare borde anpassa sig efter sin publik så att talaren framstår som en like eftersom de då kommer vara mer 

påverkbara.  
115 Aristoteles, Retoriken, 2.2.1, 1378a.  
116 Aristoteles, Retoriken, 2.2.22, 1379b. 
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Vreden är alltså större om ringaktningen utförs mot någon av dessa fem grupper. Låt oss påminna 

oss om hur Aristoteles definierade vrede, det är en känsla som uppstår ”på grund av en synbar 

ringaktning från någon som inte bör visa ringaktning mot en själv eller ens närstående”.117 Här är 

det tydligt att ringaktning även kan ske mot någon ur en av dessa grupper för att en person ska 

uppleva vrede. Ringaktningen behöver alltså inte utföras mot en person personligen, utan en individ 

kan uppleva en typ av sekundärkränkning och vredgas för någon annans skull. För att subjektet ska 

kunna uppleva vrede måste publiken alltså kunna identifiera sig med den som utsätts för eller utför 

stimuli (handlingen). Talaren måste framställa det som att subjektet är likadant som eller närstående 

med den som stimuli riktas mot.118  

 

1.17 Blidhet i Retoriken  

Alla känslor som Aristoteles skriver om är indelade i motsatspar. Motsatsen till vrede är enligt 

Aristoteles blidhet (praotes). I den svenska översättningen av Retoriken förtydligas det att praos 

som översätts som blid även kan betyda ”mild, lugn, besinnad, behärskad, tillfredsställd [och] 

förnöjsam”.119  

 

Enligt Aristoteles bör en talare undersöka känslor utifrån dess motsatser: ”Om man är i ett tillstånd 

som är motsatt vrede är det uppenbart att man är blid.”120 Blidhet infinner sig exempelvis om någon 

inte visar ringaktning eller hånar, eller snarare när talaren visar att det som såg ut som en ring-

aktning eller ett hån faktiskt inte var det. Aristoteles definierar blidkande som: ”Låt blidkande vara 

ett stillande och ett lugnande av vrede”.121 Blidkandet beskrivs som en handling som gör att vreden 

övergår till en annan känsla: ”Eftersom att bli vred är motsatsen till att blidkas och eftersom vrede 

är motsatsen till blidhet (praotes), är det nödvändigt att få ett grepp om i vilket tillstånd man är 

blid, mot vilka man är blid och av vilka anledningar man blidkas”.122 För Aristoteles, och den 

utgångspunkt jag har, är blidhet närmast något som retorn eftersträvar att väcka hos en åhörare som 

                                                 
117 Aristoteles, Retoriken, 2.2.1, 1378a.  
118 Det finns fler tillfällen när Aristoteles nämner detta om närstående eller bekanta, se exempelvis: 2.2.2, 1378a-b 

eller 2.8.12-16, 1386a-b, där Aristoteles skriver att ”man känner medlidande med sina liknar som är av samma ålder, 

karaktär, läggning, anseende och släkt eftersom det i alla dessa anseenden tycks kunna hända en själv mer”.  
119 Johanna Akujärvi, Aristoteles, Retoriken, s, 128, fotnot: 12.   
120 Aristoteles, Retoriken, 2.3.12, 1380b.  
121 Aristoteles, Retoriken, 2.3.2, 1380a. 
122 Aristoteles, Retoriken, 2.3.1, 1380a. 
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redan är vred. Det betyder att den till sin natur är negativ och att retorns uppgift blir att så att säga 

motbevisa det intryck som redan har lett publiken (subjektet) till vrede. Blidhet måste frammanas 

genom att talaren visar publiken (subjektet) att det som tidigare väckt vrede, exempelvis en 

föraktfull handling (stimuli), egentligen inte var en handling som väcker vrede. Detta kan göras 

genom att bevisa att handlingen inte var avsiktligt.  

 

1.18 Agenten: Personer som frammanar blidhet  

Enligt Aristoteles är det inte bara centralt att vissa typer av handlingar väcker vissa känslor hos 

vissa typer av personer, utan det är även centralt att det endast är vissa typer av personer som väcker 

känslan. Aristoteles sammanfattar de personer som frammanar blidhet, nämligen de ”skräck-

injagande, respektingivande, [eller] välvilliga”.123 Aristoteles menar att man skall framställa dem 

som subjektet upplever vrede över som någon av dessa personlighetstyper eftersom de då inte 

kommer känna vrede längre.  

  

Aristoteles skriver att talaren bör framställa den som åhöraren känner sig vred på som 

skräckinjagande eftersom det då blir omöjligt för subjektet att känna vrede: ”På dem man fruktar 

eller respekterar vredgas man inte så länge som man hyser den känslan eftersom det är omöjligt att 

känna fruktan och vrede samtidigt”.124 Varför det är omöjligt att känna dessa två känslor samtidigt 

förklarar inte Aristoteles. Det tycks dock ha att göra med att den som fruktar är underlägsen den 

som inger skräck: ”Man är blid mot dem som ödmjukar sig inför en och inte säger emot eftersom 

de tycks erkänna att de är underlägsna, och underlägsna är rädda och ingen som är rädd 

ringaktar”.125 Enlighet Aristoteles kommer en person som är rädd inte att ringakta.126 Aristoteles 

skriver att den som ringaktar antar att den person den utsätter för ringaktningen inte kommer agera 

tillbaka: ”Det är uppenbart att man antar att den andre varken kommer att orsaka skada (då skulle 

man ha fruktat och inte ringaktat)”.127 Om en person således är rädd kommer den att frukta snarare 

än att ringakta och eftersom Aristoteles menar att man inte kommer vredgas på den som inte 

                                                 
123 Aristoteles, Retoriken, 2.3.17, 1380b.  
124 Aristoteles, Retoriken, 2.3.10, 1380a. 
125 Aristoteles, Retoriken, 2.3.6, 1380a. 
126 Aristoteles skriver även att man är blid ”mot dem som ber och bönar eftersom de är underdånigare”. Detta är ett 

ytterligare exempel på att den underlägsnas position.   
127 Aristoteles, Retoriken, 2.2.4, 1378b. 
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ringaktar, är det en sådan person som man är blid mot. Aristoteles förklarar som sagt att en agent 

som är skräckinjagande inte kommer att väcka vrede, detta beror på att denna agent kommer vara 

fruktad och då kommer inte subjektet vredgas på denna person.128  

 

Aristoteles menar även att en person som är respektingivande är en sådan person som stillar 

vreden.129 Om talaren visar att denna person förtjänar respekt så kommer vreden att stillas. 

Eftersom vrede väcks av en föreställning kring en skandalös person kommer en agent som 

framställs som en person som gör saker som bör respekteras att stilla vreden. Aristoteles anser att: 

”På dem som visar respekt vreds man inte”.130 Därför är de respektingivande och de som visar 

respekt sådana agenter som frammanar blidhet.  

 

Vidare menar Aristoteles att man är blid mot den som är välvilliga/tjänstvilliga.131 Det är dock få 

ställen i kapitlet om blidhet som förtydligar vad ett välvilligt eller tjänstvilligt beteende är. 

Aristoteles skriver dock om flera personlighetsdrag som verkar vara personlighetsdrag för en 

dygdig människa: ”Man är blid mot dem som är allvarliga gentemot allvarliga eftersom de tycks 

vara allvarliga och inte föraktfulla [och] mot dem som inte är övermodiga, hånfulla eller föraktfulla 

mot någon”.132 Aristoteles menar även att man inte känner vrede mot personer som är dugliga.133 

Alltså moraliskt goda (de vill säga dygdiga) personer. Dessa beskrivningar av personer är direkta 

motsatser av de beskrivningar som gavs av personer som väcker vrede. Således eftersom vrede 

väcks av en föreställning kring en skandalös människa, borde även blidhet frammanas av en 

föreställning kring en god människa. 

   

                                                 
128 I dessa formuleringar framgår det att en person som är antingen ödmjuk eller rädd är en sådan person som 

kommer väcka blidhet men detta skriver Aristoteles inte i sin sammanfattning. Detta är förmodligen eftersom blidhet 

är ett stillande av vrede, och om en person var rädd skulle det inte väcka vrede till att börja med (eftersom denna 

person inte ringaktar) och de skulle inte den ödmjuka heller göra. Det förefaller som att dessa snarare är 

beskrivningar av handlingar som kan väcka blidhet och har därför placerats under avsnittet Stimuli: handlingar som 

väcker blidhet. Vidare, den skräckinjagande kommer att stilla vreden eftersom ingen vill vara arg på någon som är 

skräckinjagande. Aristoteles ser blidhet som motsatsen till vrede, så om den skräckinjagande inte väcker vrede 

väcker denna agent per automatik blidhet (eller åtminstone så stillas vreden). Därför kan den skräckinjagande ”väcka 

blidhet” men även vara vår fiende (se avsnittet om fienden).  
129 Aristoteles, Retoriken, 2.3.17, 1380b.  
130 Aristoteles, Retoriken, 2.3.12, 1380b.  
131 Aristoteles, Retoriken, 2.3.8, 1380a.  
132 Aristoteles, Retoriken, 2.3.7-2.3.9, 1380a. 
133 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a. 
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En agent som Aristoteles inte nämner i sin sammanfattning av personer som väcker blidhet men 

som ändå tycks vara av en agent som frammanar blidhet är: den som liknar en själv. Här tycks 

återigen aspekten av en form av identifikation vara viktig. Aristoteles nämner denna identifierande 

aspekt när han skriver att man inte känner vrede mot dugliga personer eller ”mot sådana som är 

som man själv är”.134 Således, dem som man kan identifiera sig med kommer man inte känna vrede 

mot.  

 

1.19 Stimuli: handlingar som lugnar 

För att stilla vrede skriver Aristoteles att man skall framställa det som att personer har ”handlat 

oavsiktligt eller är övermåttan plågade av det som blivit gjort”.135 Dessa är två stimuli som kan 

frammana blidhet. Utöver dessa två handlingar nämner Aristoteles även att: respektfulla 

handlingar, tjänster, ödmjukhet och att visa rädsla är handlingar som kan frammana blidhet.   

 

Aristoteles menar att: ”Således, om man vredgas på dem som ringaktar och om ringaktningen är 

avsiktlig, är det uppenbart att man är blid mot dem som inte gör något av det, gör det oavsiktligt, 

eller ger ett sådant intryck”.136 Om talaren framställer det som att personen har handlat oavsiktligt 

eller inte är en person som ringaktar kommer denna person frammana blidhet. Även ett påvisande 

av att personen handlat i vredesmod kan stilla vrede: ”På dem som handlat i vredesmod vredgas 

man antingen inte alls eller mindre eftersom de inte tycks ha handlat av ringaktning, för ingen som 

är arg ringaktar”.137 Den som har handlat av vredesmod har således inte haft för avsikt att ringakta, 

eftersom det inte skett en avsiktlig ringaktning kommer man inte vredgas över denna person.138 

Vidare menar Aristoteles att man är ”blid mot dem som erkänner och ångrar sig, ty att de lider över 

det gjorda är som om man fått upprättelse och man låter vreden stillas”.139 Att man är blid över de 

som erkänner sina fel har att göra med att ”det är skamlöst att förneka det uppenbara, och 

                                                 
134 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a. 
135 Aristoteles, Retoriken, 2.3.17, 1380b. 
136 Aristoteles, Retoriken, 2.3.3, 1380a. 
137 Aristoteles, Retoriken, 2.3.11, 1380a. 
138 Aristoteles menar att en vredgad person kommer att söka hämnd och Aristoteles definierar inte hämnd som en 

ringaktning (2.2.5, 1378a). Detta verkar bero på att det finns ett nobelt mål med hämnd, eftersom vrede aldrig är 

riktat mot det som är rättvisa eller det rätta (2.3.15, 1380b).  
139 Aristoteles, Retoriken, 2.3.5, 1380a. 
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skamlöshet är ringaktning och förakt”.140 De som då erkänner visar varken förakt eller beter sig 

skamlöst. Aristoteles anser även att man är ”blid mot dem som gör tvärt emot vad de ansåg”.141 En 

person som önskat att den inte handlat som den gjorde är en sådan person som väcker blidhet, 

eftersom den då ångrar sina handlingar.  

 

1.20 Subjektet: den person som upplever blidhet  

Aristoteles menar att en person måste vara i rätt sinnesstämning för att uppleva blidhet och 

beskriver fler tillfällen när en person är blid eller låter sig blidkas men även att vrede kan stillas 

”om tiden har gått och vreden inte längre är färsk”.142 Utöver tidsaspekten är man även blid om 

man inte är vred, när man fått vedergällning eller när den som vreden är riktad mot inte märker 

eller kan märka av ens hämnd.  

 

Aristoteles radar upp flera tillfällen och tillstånd då man inte känner sig vred och skriver: ”Om man 

är i ett tillstånd som är motsatt vrede är det uppenbart att man är blid, till exempel under lek, skratt, 

fest, gamman, framgång, tillfredställelse, på det hela taget under smärtfrihet, välbehag utan 

övermod och när man hyser rimligt hopp”.143 Här går det att se att blidhet inte bara är ett stillande 

av vreden utan även kan vara ett behagligt tillstånd där vrede inte är närvarande.  

 

En annan anledning till att vreden kan stillas är om man lyckas få vedergällning för det som man 

vredgades över. Detta menar Aristoteles kan ske genom att man lyckas få en fällande dom om den 

som döms ”fått lida större ont än vad man själv skulle ha tillfogat dem i vredesmod”.144 Då menar 

Aristoteles att en person att kommer uppleva att den fått upprättelse. Vreden kan också stillas om 

man hittar en annan syndabock eller att någon annan utkräver hämnd på den person som begått 

ringaktningen. Vrede enligt Aristoteles är aldrig riktad mot det som är rättvist eller rätt, därför 

kommer även vreden att stillas om man upptäcker att man själv handlat orätt eftersom man ” anser 

                                                 
140 Aristoteles, Retoriken, 2.3.5, 1380a. 
141 Aristoteles, Retoriken, 2.3.4, 1380a. 
142 Aristoteles, Retoriken, 2.3.12, 1380b. 
143 Aristoteles, Retoriken, 2.3.12, 1380b. 
144 Aristoteles, Retoriken, 2.3.14, 1380b. 
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sig inte längre lida otillbörligt; det är det vrede är”.145 Om man inser att det är en själv som handlat 

fel kommer man inse att man lider med rätta och inte längre vredgas över situationen. Den sista 

anledningen till att man låter sig blidkas är uppmärksammad hämnd. Eftersom målet med hämnd 

är att den andra ska få lida kommer man inte vredgas om det är omöjligt för den andra att uppfatta 

hämnden: ”Man är blid om man tror att de andra inte märker att de lidit det de lidit på grund av en 

själv och som en vedergällning eftersom vrede riktas mot den enskilde”.146 Om den som orsakat 

vreden inte uppfattar vem hämnden är ifrån eller inte kan förstå varför de lidit av det gjorda kommer 

vreden att stillas. Målet med vrede är att få vedergällning och Aristoteles menar att: ”Ingen blir arg 

över det som inte verkar kunna vedergällas”.147 Därför vredgas man inte heller på de döda, eftersom 

de varken kan märka av ens hämnd och heller inte lida något mer.  

 

Dessa är de topiker som Aristoteles beskriver kan stilla vreden. Viktigt att poängtera är att 

Aristoteles endast skrev förslag på topiker som kunde frammana vrede eller stilla vrede så fler 

topiker än dessa kan även stämma överens med den utformning av topiker som Aristoteles gav. I 

följande kapitel kommer det att undersökas huruvida dessa topiker stämmer överens med de topiker 

som finns i debatterna om Ecce Homo, Rondellhunden och Hoten mot Vilks. I de fall dessa topiker 

inte skulle stämma överens kan vi även undersöka om det går att finna några nya konkreta topiker 

för dagens debatter.  

  

                                                 
145 Aristoteles, Retoriken, 2.3.15, 1380b. 
146 Aristoteles, Retoriken, 2.3.16, 1380b. 
147 Aristoteles, Retoriken, 1.11.9, 1370b. 
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2 Känslor i debatterna kring Ecce Homo, Rondellhunden och 

Hoten mot Vilks  

 

Vi närmar oss nu undersökningen och kommer att titta på tre olika debatter. Till att börja med kan 

vi konstatera att dessa så kallade konstdebatter inte alls handlade så mycket om just konst. Låt oss 

därför nu undersöka vad debatterna egentligen handlade om.  

 

Det skulle kunna ses som självklart att en undersökning av debatten kring Elisabeth Ohlsons Ecce 

Homo skulle visa att artiklarna framställer Elisabeth Ohlson som den agent som utför de handlingar 

(stimuli) som väcker känslor hos läsarna, (som då skulle fungera som subjekt). Men en analys visar 

något annat. Istället är det – kanske lite oväntat – vanligen den dåvarande ärkebiskopen K.G. 

Hammar som fyller agentens funktion i dessa texter. Det är med andra ord framförallt mot honom 

som vreden riktar sig i debatten. Ohlson nämns endast i förbigående som konstverkets skapare men 

skrivs aldrig fram som en agent (i den retorikvetenskapliga bemärkelsen som jag definierat ovan) 

i debatten. Ecce Homo-debatten kommer att beskrivas i den första delen av den följande analysen.  

 

Redan i ett tidigt stadium av undersökningen framgick det att de två debatter som undersökningen 

inledningsvis syftade till att studera, Ecce Homo och Rondellhunden, måste delas upp i tre olika 

debatter. Debatten om Vilks Rondellhunden handlade till en början om att kritisera och försvara 

konstnären Lars Vilks. Protesterna mot Vilks Rondellhunden blev så pass omfattande att dåvarande 

statsminister Fredrik Reinfeldt anordnade möten med flera ambassadörer från muslimska länder. 

Denna debatt kom alltså mer att handla om yttrandefriheten och dess gränser än om konstverket i 

sig, vilket är den aspekt som många tidigare forskare undersökt. Denna debatt kommer att 

behandlas i den andra delen av analysen som följer nedan. 

 

När al-Qaida sedan dödshotade Vilks och chefredaktören för Nerikes Allehanda kom debatten att 

ändras igen. Vi kan se en ny agent, nytt stimulus och ett nytt subjekt. Även känslorna i debatten 

ändrades. Tidigare hade det varit känslor av vrede och blidhet som frammanades mot Vilks. I och 

med hoten mot Vilks frammanades det istället hat och fiendskap mot framförallt islamister, men 

även mot muslimer generellt. Debatten Hoten mot Vilks handlade framförallt om att väcka hat mot 
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yttrandefrihetens fiende, islamister. Debatten skiljer sig från de övriga två debatterna eftersom den 

inte har en person som agent utan snarare ett anonymt kollektiv av personer som fungerar som 

agent. Denna aspekt kommer att förtydligas i analysen tredje del.  

 

I följande kapitel kommer vi alltså granska hur agent, subjekt och stimuli framställs i texterna om 

Ecce Homo och Rondellhunden samt Hoten mot Vilks. Låt oss nu se om det går att reda ut 

känslostormarna som debatterna porträtterades som med hjälp av retoriken.  
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2.1 Vrede mot K.G. Hammar 

I Ecce Homo-debatten var det namn som oftast förekom K.G. Hammar. I detta avsnitt kommer jag 

därför att undersöka hur skribenterna tillskriver agenten olika karaktärsdrag för att argumentera för 

sin ståndpunkt. I detta kapitel kommer jag ge en detaljerad beskrivning av hur texterna utmärks av 

retoriska grepp för att frammana vrede mot Hammar genom att beskriva honom som en person som 

läsaren bör känna vrede över.  

2.2 Agenten Hammar  

Denna första agent-undersökningen kommer att fokuserars på Hammar, även om det funnits andra 

agenter i debatten är Hammar det namn som oftast förekommit i alla debattartiklar. Hammar 

framställs som en agent som läsaren bör känna vrede över på två sätt. Detta görs framförallt genom 

att det skapas en föreställning om att Hammar betedde sig som en opassande ärkebiskop och att 

han var en ”falsk herde”.148 

 

Hammar som den opassande  

Enligt nyhetsrapporteringen som följde Ecce Homo-debatten vara det många personer som 

upprördes över den kontroversiella utställningen. Som tidigare konstaterats skedde denna vändning 

i debatten när det blev klart att påven ställt in det planerade mötet med Hammar. Skribenterna som 

debatterade i Ecce Homo-debatten kunde hädanefter delas in i två läger, de som anklagade Hammar 

och de som försvarade Hammar. De skribenter som uttryckte vrede över Ecce Homo-utställningen 

tycktes alla hitta en syndabock i ärkebiskopen. En av dessa var Carl Gyllensvärd som skrev följande 

i Svenska Dagbladet: ”Svenska kyrkan har förödmjukats av den katolska, säger Hammar (SvD 

6/10). I själva verket är det Hammar som förödmjukat den Svenska kyrkan”.149 Gyllensvärd var 

inte ensam om denna åsikt om att Hammar hade gjort fel i att tillåta Ecce Homo-utställningen i 

domkyrkan. I en artikel i Svenska Dagbladet utvecklade Per Arén Fengersfors dessa åsikter 

ytterligare: ”Utställningen Ecce Homo vanhelgar Kristus liksom Uppsala domkyrka och eftersom 

                                                 
148 Gunilla Uggla, ”Svenska kyrkans dekadenta ledarskap”, Svenska Dagbladet, 1998-10-15. 
149 Carl Gyllensvärd, ”På grund av Ecce Homo-utställningen i Uppsala domkyrka vägrades ärkebiskop K G Hammar 

audiens hos påven”, Svenska Dagbladet, 1998-10-15. 
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ärkebiskopen Hammar tillåtit den, vanhelgas hela Svenska kyrkan”.150 Ett sista citat som visar på 

den vrede som riktades mot ärkebiskopen kommer från en artikel i Svenska Dagbladet skriven av 

diakonen Gunilla Uggla: ”Om Sveriges biskopar med ärkebiskopen i spetsen nu axlat Gud Faders 

roll och anser sig kunna ändra Bibelns budskap efter egna privata åsikter, då är vår kyrka mycket 

illa ute!”.151  

 

Dessa skribenter menade att Hammar agerade felaktigt när han tillät utställningen Ecce Homo att 

visas i Uppsala domkyrka eftersom utställningen, enligt skribenterna, var opassande. Hammar 

anklagades av skribenterna för att blanda ihop sina personliga åsikter med sin roll som ärkebiskop. 

Ingen av skribenterna anklagade Hammar för att personligen försvara Ecce Homo men problemet 

uppstod när Hammar tog ställning för Ecce Homo i egenskap av ärkebiskop. Skribenterna menade 

att eftersom ärkebiskopen var den högsta ledaren i Svenska kyrkan borde Hammar endast göra 

sådana uttalanden som hela Svenska kyrkan stod bakom. När Hammar uttalade sig på ett sätt som 

inte Svenska kyrkan stod bakom bröt Hammar mot ekumeniken i kyrkan. Hammar anklagades för 

att ha betett sig på ett sätt som en ärkebiskop inte borde ha gjort. Han hade enligt skribenterna satt 

sig över Gud, omtolkat Bibeln, förolämpat och vanhelgat den svenska kyrkan. Skribenterna ansåg 

med andra ord att Hammar var en skandalös ärkebiskop och att hans beteende var opassande i hans 

roll som ärkebiskop.    

  

I debatten kring Ecce Homo beskrevs Hammars agerande som ärkebiskop som opassande och 

därför skapades det en föreställning om att agenten Hammar var en skandalös person. Detta 

överensstämmer med hur Aristoteles beskriver att personer som beter sig illa är sådana människor 

vi bör vredgas över eftersom de är skandalösa individer.152 De gånger som Hammar diskuterades i 

negativa termer handlade ämnet övergripande om att han bröt mot sin roll som ärkebiskop. 

Hammar handlade inte i enighet med hur man som ärkebiskop fick bete sig. Vi kommer se ett 

liknande exempel i kapitlet om Vilks där vissa debattörer menar att Vilks bröt mot sin roll som 

konstnär. Skribenterna beskrev ett okaraktäristiskt beteende, och det tycks som att de ansåg att om 

                                                 
150 Per Arén Fengersfors, ”Kan man som präst utlämna en död kollega till offentligheten såsom domprosten i 

Uppsala gjort med domkyrkoprästen Roger Westin?”, Svenska Dagbladet, 1998-10-18. 
151 Uggla, ”Svenska kyrkans dekadenta ledarskap”. 
152 Fortenbaugh, 1975, s. 14.  
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en person bryter mot förväntningarna som den har på sig bör läsarna uppleva vrede mot en sådan 

person. Läsaren bör alltså känna vrede mot den som inte handlar i enighet med sin roll. 

 

Den falska herden  

Enligt diakonen Gunilla Uggla var Hammar en fiende till kristendomen. Uggla menade att 

Hammars ledarskap var ett dekadent ledarskap och ansåg därför att påvens beslut att ställa in mötet 

med ärkebiskopen var det enda rätta. Uggla var även en av dem som ifrågasatte Hammar i hans 

biskopsroll: ”En varning måste utfärdas till Svenska kyrkans kristna! Vi har fått falska herdar, som 

för oss till bråddjupet om vi följer dem”.153 Uggla skildrade Hammar som en fiende genom att 

beskriva honom som en falsk herde och genom att citera Lukasevangeliet (Luk 17:1): ”Det är 

oundvikligt att förförelserna kommer, men ve den genom vilken de kommer. Ta er i akt!”154 Det är 

således uppenbart att Uggla såg Hammar som en fiende till den svenska kyrkan. Även om de övriga 

skribenterna implicerade att även de ansåg att Hammar var en fiende till den svenska kristendomen 

var det endast Uggla som skrev ut dessa typer av formuleringar. En sådan typ av formulering om 

agenten som en fiende överensstämmer med hur Aristoteles beskriver att man skulle framställa en 

som väcker vrede. Att framställa en agent som att den liknar fienden menar Aristoteles väckte 

vrede.155   

 

2.3 Subjekt: Den enskildas vrede och identifikation  

De läsare som skulle kunna komma att känna vrede mot Hammar på grund av dessa artiklar är de 

läsare som fungerar som subjekt – antingen genom att vara drabbade av dem, att ges intrycket av 

att vara närstående till dem som drabbas, eller genom att ges intrycket att de liknar dem som 

drabbas av de beskrivningar av Hammars handlingar som ges i artiklarna. Eller de som kan 

identifiera sig med skribenten. Läsarna kan således hålla med om skribenternas formuleringar om 

att Hammar är en skandalös person som handlat illa.  

 

                                                 
153 Uggla, ”Svenska kyrkans dekadenta ledarskap”.  
154 Uggla, ”Svenska kyrkans dekadenta ledarskap”. 
155 Aristoteles, Retoriken, 2.2.20, 1379b. 
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För att gå in lite närmare i detalj på en av artiklarna kan vi vända oss till Ugglas text, Uggla menade 

som bekant att: ”En varning måste utfärdas till Svenska kyrkans kristna!”156 Ugglas artikel var 

tydligt riktad till en kristen publik, läsarna var således ett kristet subjekt. De läsare som ansåg att 

Hammar begått en ringaktning när han tillåtit Ecce Homo i domkyrkan var förmodligen de som 

personligen inte delade samma kristna syn som Hammar själv. Därför kunde de läsare som inte 

delade Hammars syn identifiera sig till detta kristna subjektet och känna en personlig ringaktning 

över Hammars agerande. Utöver detta skedde det även en identifikation mellan Uggla och dem 

kristna läsarna eftersom att Uggla själv identifierade sig som kristen. Uggla var diakon och hennes 

text byggde på kristna och bibliska argument; hon utsände även en varning till andra kristna om att 

inte följa Hammar. Vi kan alltså anta att de läsare som Uggla vände sig till var en kristen publik 

som kunde förstå hennes argumentation. Aristoteles skriver att individer är nära till vrede om de 

uppfattar att något som är centralt i deras liv blir ifrågasatt.157 I detta fall tycks skribentens vrede 

ha att göra med att hon anser att Hammar har förminskat och utmanat Guds ord, alltså ifrågasatt 

Ugglas och subjektets kristna syn. Ett fall av den här typen skulle enligt Aristoteles kunna väcka 

vrede. Detta eftersom läsarna gjordes till ett kristet subjekt som kunde känna vrede mot Hammar. 

Utöver detta framställde även Uggla sig själv på detta sätt, som en kristen som kan känna vrede 

över Hammars agerande, alltså uppfyller Uggla det aristoteliska kriteriet att talaren bör framställa 

sig själv som en sådan person som kan erfara vreden.  

 

2.4 Stimuli: Den likgiltige Hammar  

Enligt skribenterna var Hammar den sortens agent som läsaren (om den aristoteliska teorin är 

riktig) bör känna vrede mot, skribenten skapade även en föreställning där läsarna gjordes till sådana 

individer som bör uppleva vrede, alltså till ett subjektet. Låt oss därför se om det finns något i 

skribenternas sätt att beskriva Hammars handlande, alltså stimuli, som ett handlande som väcker 

vrede.  

 

Ånger, enligt Aristoteles, är som bekant en handling som kan göra att läsaren känner blidhet för 

agenten. I kritiken mot Hammar framstår det även som att en ovilja att visa ånger kan leda till 

                                                 
156 Uggla, ”Svenska kyrkans dekadenta ledarskap”. 
157 Aristoteles, Retoriken, 2.2.13, 1379a. 
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vrede. Just detta var något skribenten Håkan Hagwall formulerade i en ledarartikel i Svenska 

Dagbladet:  

 
Inte hade det kostat ärkebiskopen ett smack att medge detta och att säga att han har tagit reaktionen till sig 

och att erkänna att det nog inte var så lämpligt med den utställningen där och då [...] Men så säger han inte. 

Han biter sig fast, missförstår dem som reagerat och kommer med motantydningar.158 

 

Hagwall hänvisade till att många skribenter som skyddat Hammar uttryckt att kritiken framförallt 

var riktad mot Hammars öppenhet mot homosexuella. Hagwall poängterar att detta inte stämde, 

utan att det var den erotiska bilden av Jesus så som Jesus framställdes i Ecce Homo-utställningen 

som upprörde publiken. Därför borde Hammar ha insett att Ecce Homo-utställningen inte var 

passande att visa i en domkyrka. Hagwall menade även att Hammar inte bett om ursäkt: ”Den där 

oförmågan att ta ett steg tillbaka är bra märklig.”159 Hagwall menade att Hammars handlande var 

oförståeligt eftersom ärkebiskopen hade velat föra dialog men inte brytt sig om att lyssna på sina 

meningsmotståndare: ”Om han gjorde sig mödan värd att lyssna på vad hans kritiker faktiskt säger 

så kunde han ändå underlätta sin situation betydligt – och det utan att göra någon som helst 

nettoförlust i prestige”.160 Hagwall beskrev en situation där Hammar inte hade något att förlora på 

att be om ursäkt. Trots detta bad inte ärkebiskopen om ursäkt. Därför framstod det som att Hammar 

var likgiltig. Hagwall målade upp en bild av en likgiltig agent som varken ångrade sitt beteende 

eller bemötte kritiken som riktades mot honom. Enligt Aristoteles skulle detta handlande väcka 

vrede eftersom oviljan att visa ånger och likgiltighet är handlingar som väcker vrede.161  

2.5 Sammanfattning av vrede mot Hammar  

Genom att beskriva hur Hammar betedde sig som en opassande ärkebiskop som har förolämpat 

kyrkan skapades det en föreställning om att denna agent var en skandalös person. Dessutom 

beskrevs agenten likna en fiende och en falsk herde. Av dessa anledningar skulle denna agent 

väcka vrede enligt Aristoteles. De som kunde känna vrede över detta var framförallt ett kristet 

subjekt, alltså de läsare som identifierade sig med skribenternas vrede eller upplevde att Hammar 

personligen hade förolämpat deras kristna syn. Att Hammar sedan framställs som en person som 

                                                 
158 Håkan Hagwall, Svenska Dagbladet, ”[Obetitlad ledare]”, 1998-10-17. 
159 Hagwall, ”[Obetitlad ledare]”.  
160 Hagwall, ”[Obetitlad ledare]”.  
161 Aristoteles, Retoriken, 2.2.26, 1379b. 
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agerade likgiltigt och inte tog ansvar för sina felsteg och bad om ursäkt gjorde att vrede 

frammanades mot denna agent. 
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2.6 Blidhet mot Hammar  

I ovanstående kapitel har jag visat hur skribenterna försökte frammana vrede mot Hammar. Dessa 

tekniker tycks dock inte ha fungerat på alla, för flera skribenter kom till Hammars försvar. 

Nedanstående avsnitt kommer att undersöka vilka retoriska grepp dessa nya skribenter använde för 

att försvara Hammar och deras försök att stilla den vrede som fanns mot ärkebiskopen.  

 

2.7 Agenten Hammar  

I Ecce Homo-debatten var det många av skribenterna som tycktes försöka stilla den vrede som 

fanns mot Hammar. I många fall tog skribenterna fasta på att försöka visa att Hammar var en god 

person, med andra ord försökte de visa att Hammar inte var en sådan typ av agent som väckte 

vrede. Försvarandet av Hammar skedde först och främst genom att skribenterna poängterade hur 

viktigt det Hammar gjorde var för alla homosexuella. Hammar framställdes då som en öppen och 

god person. Det fanns även många skribenter som menade att Hammar var bra för Svenska kyrkan, 

att han var en bra ärkebiskop och att han inte var en sådan person som bröt mot kyrkolagar. Många 

skribenter jämförde även Hammar med katolska kyrkan, i dessa fall utmålades katolska kyrkan 

som trångsynt och gammalmodig medan Hammar fick stå för det moderna och goda. Dessa 

skribenter tycktes försöka överföra vreden mot Hammar på katolska kyrkan. 

 

Hammars öppenhet  

Det ord som användes flest gånger för att beskriva Hammars karaktär, i de texter som försvarade 

honom, var öppenhet. En av de skribenter som skildrade Hammar på detta sätt var Gunnel Jonäng. 

I en artikel i Dagens Nyheter menade Jonäng att Svenska kyrkan behövde sluta diskriminera 

homosexuella människor och även behovet av att ”Svenska kyrkan sluter upp kring sin ärkebiskop 

och hans klarsyn och öppenhet, och protesterar mot den behandling han utsatts för av katolska 

kyrkan”. 162 Jonäng skrev om Hammar med positiva ord och betonade att Hammar inte förtjänade 

den vrede som riktades mot honom. Flera liknande formuleringar fanns i debatten. Kerstin 

Vinterhed menade i Dagens Nyheter att: ”De förstår inte att öppenhet kräver betydligt större mod 

                                                 
162 Gunnel Jonäng, ”En otrolig förolämpning mot Hammar”, Dagens Nyheter, 1998-10-11.  
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än dogmatism”.163 Vinterhed förtydligade att de som kritiserade Hammar inte förstod vikten av den 

kamp som Hammar förde. I citatet ovan ställdes öppenhet mot dogmatism och öppenheten 

framställdes som det modigare av dessa två.164 Mod i denna bemärkelse kan alltså ses som något 

moraliskt gott och därför framstod agenten Hammar som en god person. Alltså som en person som 

inte väcker vrede enligt Aristoteles.165 Aristoteles skriver som bekant att man inte känner vrede 

mot dygdiga personer.166 Skribenterna försökte visa att Hammar var en sådan god (dygdig) agent, 

en som läsaren bör känna blidhet inför och inte vrede.  

 

Hammar som beskyddaren  

Ytterligare försök att väcka blidhet mot Hammar gjordes genom att hävda att Hammar inte var en 

sådan agent som kränkte, utan att det var katolska kyrkan som kränkt Hammar.   

Genom sin markering mot ärkebiskop Hammar och sin ovilja att föra en öppen debatt om homosexualitet 

riskerar katolska kyrkan att ställa sig på samma sida som dunkla krafter i samhället. Även delar av 

frikyrkorörelsen har i denna fråga tagit ställning mot tolerans och förståelse.167   

Att katolska kyrkan kränkte ärkebiskopen som endast stod upp för de som behövde det gjorde att 

katolska kyrkan framställdes som trångsynt i jämförelse med Hammars öppenhet. Det framstod 

även som att den sidan Hammar stod på var den goda som kämpade mot de dunkla krafterna. 

Aristoteles skriver att det väcker vrede om man ringaktar dem det är skamfullt att inte hjälpa.168 

Här kan vi se hur katolska kyrkan anklagades för just detta. Skribenten menade att till skillnad från 

katolska kyrkan så hjälpte Hammar dessa utsatta individer. Skribenterna försökte visa att det inte 

var Hammar som läsaren skulle känna vrede mot, utan att vreden snarare borde riktas mot de 

personer i katolska kyrkan som var föraktfull mot Hammar och de homosexuella. Hammar ut 

målades återigen som den goda, alltså en som enligt Aristoteles väcker blidhet.  

 

                                                 
163 Kerstin Vinterhed, ”Öppenhet kräver stort mod”, Dagens Nyheter, 1998-10-10.  
164 Fortenbaugh skriver att Aristoteles känsla mod har med moralisk dygd att göra. Enligt Aristoteles blir en modig 

man bara rädd och söker säkerhet när det är rätt att göra så. Således är mod en moralisk dygd och kan därför ses som 

positiv (Fortenbaugh, 1975, s. 79). De fyra kardinaldygderna är: tapperhet, rättrådighet, måttlighet och klokhet.  
165 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a.  
166 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a 
167 Dagens Nyheter, Ledare, ”Ett engagemang värt respekt. Ärkebiskop K G Hammar har brutit tystnaden som 

präglat kyrkans hållning i homosexfrågan”, 1998-10-11. 
168 Aristoteles, Retoriken, 2.2.23, 1379b. 
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Liknande formuleringar återfinns i Elisabeth Gerle artikel i Dagens Nyheter: ”Det är bra att 

ärkebiskopen får ta strid för en människosyn som vidgar gränserna för mänskligt liv och våra 

upplevelser av gudomlig kärlek”.169 Tidigare skribenter kritiserade Hammar med argument 

hämtade från Bibeln men Gerle påvisade att det även gick att försvara Hammar utifrån en kristen 

ståndpunkt. Gerle menade att Hammar var en person som stod upp för de marginaliserade 

grupperna och skyddade dem som det var skamligt att inte hjälpa. Liknade formuleringar gick att 

finna i en ledarartikel i Dagens Nyheter: ”Fortfarande möts dock homosexuella av fördomar och 

trakasserier i arbetslivet. Homosexuella är till och med värre utsatta än invandrare för nazistiskt 

och högerextremistiskt våld.”170 Ledarskribenten framställde Hammar som en person vars 

agerande hjälpte dessa människor och skildrade hur Hammar stod upp för dem som behövde 

hjälpas. Detta förstärkte att Hammar var en agent som man bör känna blidhet för då han hjälpte 

dessa människor. Aristoteles skriver att man kan känna vrede över en person som ringaktar dem 

som det är skamfullt att inte skydda.171 Aristoteles menar att blidhet är motsattasen till vrede. Om 

det väcker vrede att någon förolämpar en person som det är skamfullt att inte skydda, borde den 

person som skyddar dessa individer istället frammana blidhet. 172 I ledarartikeln skildrades det hur 

Hammar stod upp för en marginaliserad grupp: ”Därför innebär ärkebiskop K G Hammars 

ställnings-tagande för homosexuellas rättigheter ett viktigt brott mot en tystnadens kultur som länge 

omgärdat detta ämne inom Svenska kyrkan”.173 Det arbete som Hammar gjorde beskrevs även som 

betydelsefullt, detta skilde sig avsevärt från dem som kritiserade Hammars ledarskap som dekadent 

och opassande. Agenten Hammar framställdes alltså som en agent som var öppen, god och som 

beskyddade marginaliserade grupper, således kan vi se att de aristoteliska kraven på en agent som 

frammanar blidhet har blivit uppfyllda.  

 

2.8 Subjekt: Att stilla vreden  

En möjlighet för att väcka vrede är, som vi har sett, enligt Aristoteles att publiken på olika sätt kan 

identifiera sig med de personer som utsätts för de handlingar som agenten gjort för att väcka vrede. 

                                                 
169 Elisabeth Gerle, ”Var inte Jesus en sann människa”, Dagens Nyheter, 1998-10-10.  
170 Dagens Nyheter, ”Ett engagemang värt respekt”. 
171 Aristoteles, Retoriken, 2.2.23, 1379b. 
172 Aristoteles, Retoriken, 2.3.12, 1380b.  
173 Dagens Nyheter, ”Ett engagemang värt respekt”.   
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Här skulle ett antagande då kunna vara att läsarna skulle kunna identifiera sig med de homosexuella 

som utsattes för diskriminering. Men i de debattinlägg som försvarade Hammar menade 

skribenterna snarare att det var Hammars handlande som var anmärkningsvärt. Således handlade 

identifikationen snarare om att läsaren skulle framstå som lika eller närstående till Hammar. Detta 

gjordes exempelvis genom att en av skribenterna identifierade sig själv med det arbete som 

Hammar utförde. Gunnel Jonäng skrev att: 

  
Vid ett stort kyrkligt möte i Stockholm i slutet på 60-talet tog jag upp kyrkans ansvar när det gällde att 

förhindra diskriminering av homosexuella. Det blev jobbigt, en helsida i en kvällstidning, telefonsamtal 

dagarna i ända och otäcka händelser som helt enkelt inte går att beskriva i en tidningsartikel.
174

  

 

Denna beskrivning användes av skribenten för att förtydliga att hon förstod vad Hammar utsattes 

för av kritikerna och eventuellt för att väcka medlidande med Hammar. Enligt Aristoteles kommer 

den som liknar en själv att vara en sådan som inte väcker vrede. 175 Genom att skribenten 

identifierade sig med Hammar blir det lättare, om Aristoteles teori stämmer, för läsaren att 

identifiera sig med Hammar. Detta beror på att Jonäng visar att det inte bara är ärkebiskopar som 

kan utsättas för kritik när de försvarar homosexuella, utan att vem som helst kan få denna respons. 

Subjektet blir således de läsare som likt Hammar försvarade de homosexuella och då riskerade att 

få kritik. Således borde subjektet inte känna vrede mot Hammar utan snarare allierar sig med 

honom.  

 

Besvikelser och irritation 

Det framstod stundvis som att vissa av skribenterna försökte väcka vrede mot både Svenska kyrkan 

och katolska kyrkan, detta för att framförallt skapa en sorts identifikation mellan läsaren och 

Hammar. 

  

Den mest spektakulära reaktionen har dock kommit från Vatikanen, som efter påtryckningar från katolska 

kretsar i Sverige inställt ärkebiskopens audiens hos påven. Någon officiell motivering har inte givits, men 

ledande katoliker i Sverige har bland annat anfört att det är ”Ecce homo”-utställningen som föranlett den 

kraftiga markeringen.
176

 

 

                                                 
174 Jonäng, ”En otrolig förolämpning mot Hammar”. 
175 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a. 
176 Dagens Nyheter, ”Ett engagemang värt respekt”. 
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Det var det inställda mötet mellan påven och Hammar som verkade vara den huvudsakliga 

anledningen till att debatten om Ecce Homo blev så pass omfattande som den blev. Därför tycks 

det inställda mötet vara ett stimulus som orsakat starka känslor. Läsaren skulle kunna känna vrede 

över detta stimuli eftersom det inställda mötet kom som en dålig nyhet och innebar en besvikelse 

för de läsare som såg fram emot mötet. Besvikelser orsakar som bekant vrede eftersom man 

”vredgas vidare om man råkar förvänta sig motsatsen, eftersom det som går mycket mot 

förväntningen orsakar större irritation”.177 Det är oklart huruvida de som engagerade sig i debatten 

var förväntansfulla inför mötet mellan påven och Hammar, dock är det tydligt att de som uttryckte 

missnöje kring debatten angav det inställda mötet som den yttersta förolämpningen mot Hammar. 

Istället för att detta skulle vara en anledning till vrede mot kyrkan kan detta ses som ett försök att 

istället frammana blidhet mot Hammar. Det skapades i alla fall en föreställning om att Hammar 

inte var en sådan person som läsaren skulle känna vrede mot eftersom det var han som var den som 

utsattes för en kränkning och inte var den som kränkte.  

 

Identifikation 

Andra skribenter som försvarade Hammar försökte påvisa att ärkebiskopen hade ett stort stöd 

bakom sig. Detta kan ha varit svar på att Hammar blev anklagad för att vara en falsk herde eller att 

han inte skötte sitt jobb som ärkebiskop. Jonäng, som beskrev Hammar som öppen och klarsynt, 

menade även att: ”Vår ärkebiskop är värd ett stort tack för sitt agerande – många sluter upp omkring 

honom”.178 Även hos Vinterhed förekom liknande formuleringar:  

 
Frågan om homosexualitet ligger nu på bordet, en utmaning av det kristna kärleksbudet och ett utmärkt 

uppdrag för kyrkan på 2000-talet. Precis som när det gäller skilsmässa, aborter och kvinnliga präster kan 

Svenska kyrkan ta täten i en religiös utveckling värdig och rimlig i vår tid, dvs utvecklingsvänlig, 

kvinnovänlig, upplyst och fri. Självklart har en sådan kyrka folkets stöd – och Guds välsignelse.179   

 

Vinterhed poängterade inte endast att Hammar hade personer bakom sig utan hon menade även att 

han hade en gudomlig välsignelse. Vinterhed beskrev förändringarna som kyrkan gått igenom, 

detta visade att den som vill vara utvecklingsvänlig eller kvinnovänlig också borde vara på 

Hammars sida – och att denna kyrkosyn hade folkets stöd. Resonemangen kan därför tolkas som 

                                                 
177 Aristoteles, Retoriken, 2.2.11, 1379a.  
178 Jonäng, ”En otrolig förolämpning mot Hammar”. 
179 Vinterhed, ”Öppenhet kräver stort mod”.  



50 

 

försök att skapa en identifikation mellan Hammar och läsarna. Enligt Vinterhed var den kyrka 

Hammar ledde en kyrka som hade folkets stöd, därför borde Hammar även ha läsarens stöd. 

Läsaren gjordes alltså till närstående med folket, subjektet blir alltså de läsare som kände sig som 

en del av folket och därigenom blir villiga att stå bakom Hammar. Vinterhed visar även att kristna 

läsare kan vara en del av subjektet eftersom skribenten menade att Hammars kyrka skulle vara 

välsignad av Gud.  

 

Hammar framställdes som en agent som inte väckte vrede och läsarna gjordes till ett subjekt som 

inte behövde vredgas över agenten. Därmed har skribenten så att säga avvecklat ett av de villkor 

som Aristoteles anger för att vrede ska uppstå: att agenten är av ett visst slag. Men det är inte den 

enda strategin som används för att stilla vreden och väcka blidhet istället. Dessutom omtolkades 

Hammars handlingar så att inte heller de längre kunde ses som sådana stimuli som kan väcka vrede. 

Dessa strategier ska behandlas härnäst. 

 

2.9 Stimuli: Legitimerat handlande  

Aristoteles lyfte fram ånger och oavsiktligt handlande som två möjligheter för att omtolka ett 

handlande som väckt vrede för att handlandet istället ska väcka blidhet. Skribenterna som 

försvarade Hammar försökte visa att Hammar inte hade haft för avsikt att kränka någon och de 

försvarade Hammars agerande. De visade att Hammars tillåtande av visningen Ecce Homo i 

domkyrkan hade ett ädelt mål. Alltså att det inte var ett likgiltigt handlande eller en kränkning utan 

att det gjordes för andra människors välbefinnande. Att försöka bevisa att det inte var ett likgiltigt 

handlande borde därför stilla vreden. Detta eftersom det var Hammars likgiltighet som anklagades 

för att vara det stimulus som väckte vrede tidigare. Att Hammar tillåtit visningen av Ecce Homo 

visade att Hammar stod upp för de homosexuellas rättigheter. Skribenterna hävdade även att 

Hammar inte hade haft för avsikt att kränka eller förlöjliga någon, vilket hans meningsmotståndare 

hävdade att Hammar hade gjort. De beskrivningar som Aristoteles gav på handlingar som stillar 

vrede tycks snarare vara tillfällen där personen bevisligen gjort något som anses vara fel. I fallet 

med Hammar är det tydligt att skribenterna inte tyckte att Hammar gjort fel, eftersom skribenterna 

menade att han hade en stor del av folket på sin sida. Dessa skribenter fokuserade på att beskriva 

hur Hammars handlingar var modiga och viktiga för kyrkan och för de homosexuellas tillvaro.  
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Hammar som oskyldig  

Den vrede som var riktad mot Hammar utgick från att Hammar hade brutit mot sin roll som 

ärkebiskop och att han var en fiende till kristendomen. I debatten fanns det artiklar som försvarade 

Hammar och argumenterade mot dessa två punkter. Att Hammar fick kritik som tydde på att han 

inte följt sin roll som ärkebiskop höll inte biskop Martin Lind med om: ”Nu kan man hävda att 

kyrkan följer egna regler. Då bör det med skärpa sägas att traditionen i kyrkan överväldigande talar 

för öppenhet”.180 Lind menade att eftersom kyrkan talade för öppenhet, som Hammar gjort, så hade 

Hammar inte brutit mot några regler och borde därför inte anklagas för att inte uppfylla sin roll 

som ärkebiskop. Lind poängterade att:  

 
I varje kyrka finns ramar och gränser. Svenska kyrkan har en bekännelse som anger sådana. Ärkebiskop 

Hammar har inte gått utanför dem. Han har visat på en ny tydning, sällsynt angelägen i vår tid. Och han har 

följt kyrkans tradition att frimodigt tala personligt, utan att hyckla och smickra.
181

 

 

I Linds artikel framstod agenten som oskyldigt anklagad. Agenten hade inte bara talat modigt utan 

även gjort det efter konstens alla regler. Enligt teorin skulle detta väcka blidhet, Aristoteles skriver 

som bekant att: ”Således, om man vredgas på dem som ringaktar och om ringaktningen är avsiktlig, 

är det uppenbart att man är blid mot dem som inte gör något av det, gör det oavsiktligt, eller ger ett 

sådant intryck”.182 Skribenterna visade att Hammar inte haft för avsikt att kränka någon utan att 

Hammars agerande följde i enlighet med kyrkans regler. Hammar hade således inte haft för avsikt 

att bryta mot reglerna och därför var inte Hammars handlingar sådana som bör väcka vrede.  

 

2.10 Sammanfattning av blidhet mot Hammar  

De läsare som kunde komma att känna blidhet inför Hammars handlingar var de som först upplevt 

vrede över händelsen – för att sedan bli övertygade om Hammars oskyldighet och godhet genom 

att ta del av det som skribenterna skrivit. Eftersom många av skribenterna skiftade fokus från de 

fel som Hammar begått till att beskylla antingen Svenska eller katolska kyrkan kunde det även 

hända att läsarna istället kände någon slags vrede mot någon av dessa kyrkor. Blidheten mot 

                                                 
180 Martin Lind, ”Partnerskap bör välsignas av kyrkan”, Dagens Nyheter, 1998-10-15.  
181 Lind ”Partnerskap bör välsignas av kyrkan”. 
182 Aristoteles, Retoriken, 2.3.3, 1380a. 
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Hammar frammanades genom att agenten framstod som öppen och god. Denna agent försvarade 

även en marginaliserad grupp och kunde därför ses som en beskyddare. Läsarna gjordes till ett 

subjekt som kunde känna blidhet till Hammar genom att det skapades en identifikation där läsaren 

kunde identifierar sig med folket som stod bakom Hammar.   

 

Låt oss nu gå vidare och undersöka om samma typer av retoriska grepp användes i debatterna om 

Vilks Rondellhunden. 
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2.11 Vrede mot Lars Vilks  

Den första av Vilksdebatterna som vi kommer att undersöka är Rondellhunden. Till skillnad från 

debatten om Ecce Homo där konstnären Elisabeth Ohlson knappt nämndes var konstnären Lars 

Vilks det namn som oftast förekom i debatten. I detta avsnitt kommer vi därför att undersöka hur 

skribenterna använder olika retoriska grepp för att antingen frammana vrede eller blidhet mot 

denna agent. Detta genom att undersöka hur skribenterna beskriver agent, subjektet och stimuli i 

denna debatt.  

 

2.12 Agenten Vilks  

I debatten kring Vilks Rondellhunden går det att se hur skribenterna tillskriver agenten olika 

karaktärsdrag för att argumentera för sin ståndpunkt. I detta kapitel kommer jag ge en detaljerad 

beskrivning av hur texterna utmärks av grepp för att frammana vrede mot Vilks genom att beskriva 

honom som en person som läsaren bör känna vrede över. Dessa grepp kommer att jämföras med 

Aristoteles definitioner om hur vrede frammanas. 

 

Islamofoben Vilks  

Rasist, islamofob och religionsföraktare, dessa var ord som användes för att beskriva agenten 

Vilks: ”Ända sedan affären började har Vilks suttit som i en karikatyrmanege, omgiven av en 

publik som inget hellre önskat än att avslöja honom som en feg rasist”.183 Många av skribenterna 

menade att Vilks konst var ett uttryck för hat mot muslimer. Skribenterna menade dessutom att 

Vilks vände sig mot muslimer enbart på grund av deras religion.   

När man vet, att man har den svenska pressen bakom sig, är det ingen konst att förolämpa människor som 

man ser ner på. När man struntar i de förutsägbara konsekvenserna, blandar man dessutom fegheten med 

dumhet och omdömeslöshet.
184

 

På detta sätt beskrev Håkan Stenberg Vilks i en artikel i Svenska Dagbladet. Stenberg ansåg att 

Vilks såg ner på den muslimska befolkningen och att Vilks var feg och omdömeslös. Stenberg 

                                                 
183 Dan Jönsson, ”Käpp i konsthjulet”, Dagens Nyheter, 2007-08-24.  
184 Håkan Stenberg, ”Obehagligt att hån blir uttryck för tryckfrihet”, Svenska Dagbladet, 2007-09-11. 
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menade att eftersom Vilks var skyddad av tryckfrihetslagar var hans konst inte ett uttryck för 

yttrandefriheten utan endast en förolämpning mot sådana personer som Vilks ville kränka.  

 

Frilansjournalisten Ingmarie Froman var inne på ett liknande spår i en debattartikel som 

publicerades i Svenska Dagbladet där hon ansåg att Vilks teckningar var en djup förolämpning mot 

alla muslimer. Froman menade att Vilks ”ger muslimer fingret för att de är muslimer och för att de 

har en profet som de anser vara helig”.185 Enligt Froman förolämpade Vilks endast muslimer på 

grund av deras religiösa identitet. När Froman beskrev agenten Vilks gjorde hon det på ett sätt som 

fick Vilks att framstå som en person som hyste ett förakt mot muslimer och deras tro. Aristoteles 

skriver som bekant att den ”som är föraktfull ringaktar, eftersom man föraktar det som man anser 

vara intet värt, och man ringaktar det som är intet värt”.186 Aristoteles beskriver förakt som en 

handling som kan väcka vrede. Dock var det tydligt i debatten kring Vilks att skribenterna skrev 

om Vilks förakt för att visa att Vilks var den sortens agent som läsarna skulle vredgas över. Det är 

alltså tydligt att den som utför en föraktfull handling är en person som väcker vrede. Detta går väl 

ihop med Aristoteles beskrivningar av den agent som kan väcka vrede. Detta eftersom vrede 

definierats som ”en synbar ringaktning från någon som inte bör visa ringaktning mot en själv eller 

ens närstående”.187 

 

Den undermålige konstnären 

Skribenterna ansåg att det fanns en problematik med Vilks konstnärskap. De beskrev en agent som 

utgav sig för att vara en konstnär men inte uppfyllde den rollen: ”Konstkritiker och kommentatorer 

har avfärdat teckningarna med att de inte tillför något nytt, att de är kränkande och onödiga, eller 

att de (som Jyllands-Postens teckningar) håller tveksam kvalitet”.188 Deras beskrivningar av Vilks 

jämfördes med andra konstnärer som gjort bättre ifrån sig, som skapat förändring i samhället och 

som inte bara varit ute efter att provocera muslimer. Denna aspekt kommer jag att diskuteras 

djupare i avsnittet om stimuli. Dock är det viktigt att ta upp även i detta avsnitt om agenten eftersom 

det förefaller som om skribenterna anklagade Vilks för att vara en undermålig konstnär, som 

dessutom utnyttjat konstnärsrollen för sin egen vinning. I rollen som en undermålig konstnär blev 

                                                 
185 Froman, ”Vilks hundteckningar plockar enkla poäng”, Svenska dagbladet, 2007-08-21. 
186 Aristoteles, Retoriken, 2.2.4, 1378b. 
187 Aristoteles, Retoriken, 2.2.1, 1378a.  
188 Dan Jönsson, ”Missförstådd rondellhund”, Dagens Nyheter, 2007-08-22. 
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det svårare att försvara Vilks utifrån konstnärens premisser. När Vilks konst framställdes som 

rasistiska teckningar av skribenterna försvårades även möjligheten att försvara Vilks konst med 

yttrandefrihetsargument. Vilks blev den underlägsne (i förhållande till andra konstnärer) i dessa 

texter när hans konstnärskap dömdes ut som dåligt. För att frammana vrede menar Aristoteles att 

man kan framställa agenten som underlägsen. Vilks som agent väckte eventuellt vrede på grund 

av att skribenterna skapade en uppfattning kring Vilks konstnärsroll och konst som underlägsen 

och dålig.  

 

2.13 Subjekt: De religiösa  

För att agentens islamförakt ska kunna väcka vrede, enligt teorin, så ska läsarna vara muslimer, 

närstående till muslimer eller sådana som liknar muslimer – detta för att möjliggöra en 

identifikation mellan läsaren och de muslimer som utsattes för en kränkning. I många av fallen 

tycks skribenterna snarare beskriva en form av sekundärkränkning. Skribenterna menade att 

muslimer skulle uppleva Vilks bilder som kränkande. Enligt Aristoteles väcker den person vrede 

som: ”talar illa om och föraktar det som man själv är intresserad av”.189 Därför vredgas de religiösa 

på den agent som förringade deras religion. Detta togs upp av flera skribenter, en av dessa var 

Håkan Stenberg som ansåg att ”alla former av hån riktade mot Muhammed väcker starka känslor 

hos de människor, som i sitt hjärta lever i Islam”.190
 Många av skribenterna målade upp en bild av 

hur Vilks framställde, den enligt islam okränkbara, profeten Muhammed som en hund enbart för 

att kränka muslimer. Dessa beskrivningar användes för att förstärka hur skandalös Rondellhunden 

var och vad Vilks tyckte om islam.  

 
Det värsta är, att ännu en gång har hånandet av människor med en annan tro lyfts fram på ledarsidorna i den 

svenska pressen, som ett uttryck för tryckfriheten. Det är det riktigt obehagliga resultatet av Vilks 

rondellhund. 
191

 

 

Skribenterna ansåg att personer med muslimsk tro skulle uppröras över Vilks bilder och därför tog 

de tydligt avstånd från Vilks. Skribenterna tycks uttrycka vrede mot Vilks även fast de inte delade 

muslimernas religion. I citaten ovan går det att se hur skribenterna tar avstånd och själva tycks vara 

                                                 
189 Aristoteles, Retoriken, 2.2.13, 1379a. 
190 Stenberg, ”Obehagligt att hån blir uttryck för tryckfrihet”. 
191 Stenberg, ”Obehagligt att hån blir uttryck för tryckfrihet”. 
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vredgade över Vilks handlande, alltså är det någon form av sekundärkränkning. Skribenterna tycks 

uttrycka vrede eftersom de tror att muslimer kommer bli vredgade över Vilks rondellhund. Istället 

för att skapa identifikation mellan läsare och muslimer använder skribenterna, förmodligen 

omedvetet, en teknik som Aristoteles menar kan användas för att frammana en känsla hos publiken. 

Alltså den där Aristoteles menar att talaren kan uppvisa en känsla och att publiken då kommer att 

uppleva desamma som talaren.192 Subjektet blev således de läsare som identifierade sig med 

skribenterna, som genom sekundärkränkning, uttrycket vrede mot Vilks.  

 

Identifikation med muslimer 

Ett annat exempel på identifikation var Fromans artikel. Froman beskrev hur hon själv hade 

befunnit sig i en situation där hon råkade uttala sig opassande om katolska kyrkan. Froman 

berättade att hon en gång hade förolämpat sina katolska vänner i Frankrike. Froman menade att det 

gick att skämta och hänga ut politiker bland hennes vänner men när någon var religiös fanns det en 

risk att dessa individer skulle ta illa vid sig om deras religion blev kränkt. Froman menade att den 

situation hon själv varit med om präglat hennes tankar i Vilks debatt och ansåg att det var en konstig 

inställning att muslimerna skulle förstå skämtet bakom Vilks bilder: ”Som nu om refuseringen av 

Lars Vilks teckningar – säger att muslimer måste lära sig att tåla kritik och satir. Men även stabila, 

välutbildade och vanligtvis toleranta katoliker i Paris kan alltså känna sig djupt kränkta”.193 Genom 

denna beskrivning visade Froman att även personer med en annan religion än en muslimsk skulle 

kunna uppröras över en likande situation. Enligt Froman var hennes vänner även välutbildade och 

toleranta och därför framstod deras reaktion som mer rimlig. Genom dessa beskrivningar breddades 

subjektet till de läsare som antingen kunde identifierar sig med muslimerna eller de som kunde 

identifiera sig med välutbildade, toleranta individer från Paris.   

 

2.14 Stimuli: Religionsförakt och kränkningar  

Enligt Aristoteles är en av de handlingar som kan frammanar vrede förakt. I debatten kring 

Rondellhunden blev Vilks anklagad för att hans konst innefattade religionsförakt mot framförallt 

islam. Ingmarie Froman skrev följande i Svenska Dagbladet:  

                                                 
192 Se fotnot 114 där jag diskuterar identifikation hos Aristoteles.   
193 Froman, ”Vilks hundteckningar plockar enkla poäng”. 
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Det kunde vara dags att också fråga sig varför en konstnär väljer att avhumanisera en religion han påstår sig 

vilja kritisera. Det är ju inte kritik, bara ett hånflin. Att framställa Muhammed som ett djur är inte så oskyldigt 

som det kan verka, utan bottnar i en månghundraårig tradition av förakt för andra religioner.
194

 

 

Hån, förakt och kränkning, dessa var de ord som användes när skribenterna skildrade Vilks 

handlande.  Dessa ordval stämmer överens med hur Aristoteles beskriver handlingar som väcker 

vrede.195 Av alla de skribenter som kritiserade Vilks var det kränkningen och föraktet mot islam 

som skribenterna vände sig emot. Enligt Aristoteles måste kränkningen gälla personligen eller för 

en närstående för att vrede skall väckas. I debatten tycktes det vara en form av sekundärkränkning 

som gjorde att skribenterna själva upplevde vrede mot Vilks och skribenterna agerade språkrör för 

den grupp som blev utsatt för kränkningen. Froman ansåg att: ”Vilks plockar några genant enkla 

poänger på sina teckningar, eftersom ingenting är så lätt som att kränka troende människors 

känslor, i synnerhet inte om de tillhör en religion som är främmande för en själv”.196 Froman ansåg 

att Vilks vanhelgade något som människor hade en religiös vördnad inför och försökte kränka det 

som skulle vara okränkbart. Froman menade att Vilks endast provocerade muslimer för att ta ifrån 

muslimer bilden av profeten Muhammed som okränkbar. Detta gjorde Vilks endast på grund av ett 

förakt mot islam.  

 

Föraktfull konst 

Ett annat sätt som Vilks beskrevs på var som den undermålige konstnären och hans konst beskrevs 

som dålig. Vissa skribenter menade att Vilks karikatyrer var osmakliga och var därför ovilliga att 

kalla teckningarna för konst: ”Det är inte konst eller kultur. Det är inte ens kul. Det är bara fegt”.197 

Stenberg förminskade Vilks konstnärskap och antydde att agentens handlande var fegt. Ett 

liknande resonemang fördes av Thomas Anderberg som ansåg att konstens uppgift var att 

provocera och bidra till nytänkande men att konstnärer behövde förhålla sig till att inte alla 

människor delade samma idélära och moraliska förståelse. Vilks konst beskrevs på följande sätt: 

”Det är svårt att se att dessa teckningar ska lyckas med något annat än att såra några troende och 

                                                 
194 Ingmarie Froman, ”Av kritiken blir ett hånflin”, Svenska Dagbladet, 2007-08-30. 
195 Aristoteles, Retoriken, 2.2.4, 1378b, 2.2.12, 1379a. 
196 Froman, ”Vilks hundteckningar plockar enkla poäng”. 
197 Stenberg, ”Obehagligt att hån blir uttryck för tryckfrihet”. 
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tvinga tryckfrihetens anhängare till ett pliktskyldigt försvar”.198 Anderberg formulerade att den 

konst som Vilks skapade inte passade in i konstens domän eftersom den inte uppnådde målet som 

konst borde ha gjort. Vilket innebar att konstnären Vilks inte heller uppfyllde den roll en konstnär 

borde ha gjort. Vilks jämfördes även med tidigare konstnärer som kritiserat religion: 

 
För då upplysningstänkarna och senare tiders författare och konstnärer attackerat religionen har det skett 

utifrån vidare tankegångar. Man har inte primärt velat testa gränser utan haft en djupare avsikt, nämligen att 

ifrågasätta de tankemönster som påverkar såväl individen som samhället.
199

 

 

Vilks konst jämfördes med annan för att visa att de var av ett visst slag. Trots att Vilks inte tycktes 

passa in i konstnärsrollen menade Anderberg att hans konst skulle försvaras utifrån tryckfriheten. 

Det framstod som att det var i denna polemik mellan yttrandefrihet och kränkande konst som 

problemet uppstod. Denna problematik togs upp av Pierre Schori: ”Vilket slag för yttrandefrihet 

och vilken publicitet för sig själv och sin konst!” och ”Han kryddar sin konstnärliga ’frihetskamp’ 

med skämt”.200 Schori menade att Vilks konst försvarades som att hans konst var en kamp för 

yttrandefriheten när den egentligen var ett sätt för konstnären att få publicitet. Schori menade att 

Vilks konst inte alls hade med yttrandefriheten att göra och att Vilks skämtade bort detta ämne. 

Detta skulle enligt Aristoteles vara ett sådant handlande som väcker vrede eftersom man vredgas 

”på dem som är ironiska över allvarliga [sic] eftersom ironi är föraktfullt”.201 Skribenterna 

anklagade Vilks för religionsförakt men även för förakt generellt när han skämtade om 

yttrandefriheten och muslimer.  

 

2.15 Sammanfattning av vreden mot Vilks  

Vilks framställdes i texterna som en rasist, islamofob och religionsföraktare. Det skapades även en 

föreställning om att han var underlägsen och en undermålig konstnär. Det betyder att agenten har 

tecknats just som en sådan person som enligt Aristoteles kan väcka vrede. Dessutom gjordes 

läsarna till ett subjekt som kunde känna vrede över denna agent. Ringaktningen som Vilks hade 

                                                 
198 Thomas Anderberg, ”Viktigt välja vapen. Allvarliga debatter fastnar i moraliska dilemman”, Dagens Nyheter, 

2007-08-25. 
199 Anderberg, ”Viktigt välja vapen”. 
200 Pierre Schori, ”Vilks vidgar inte åsiktsfriheten”, Svenska Dagbladet, 2007-09-21. 
201 Aristoteles, Retoriken, 2.2.24, 1379b.  
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begått gjordes till en förolämpning som både muslimer och icke-muslimer kunde uppröras över. 

Därmed är, skulle vi kunna säga, de två första aristoteliska villkoren uppfyllda: agenten har 

tecknats som en person som kan väcka vrede och läsaren har gjorts till ett sådant subjekt som kan 

erfara denna känsla. Till sist tecknades även Vilks handlande som ett sådant stimuli som väcker 

vrede genom att det skapades en föreställning om att hans intentioner bakom konsten var att kränka 

muslimer – detta genom att det beskrevs hur Vilks konst inrymde religionsförakt. Agentens 

handlande skildrades även generellt som föraktfullt och hans konst som dålig. Därför framstod det 

som att skribenterna frammanar vrede mot konstnären Lars Vilks.  
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2.16 Blidhet mot Vilks  

Skribenternas försök att frammana vrede mot Vilks tycktes inte fungerar på alla i debatten eftersom 

det var en del skribenter som kom till Vilks försvar. Låt oss därför gå vidare och se hur dessa nya 

skribenter istället försökte stilla den vrede som fanns mot konstnären.  

 

2.17 Agenten Vilks 

Försvaret mot Vilks var avsevärt mindre än de som kritiserade konstnären. Försvaret mot Vilks var 

nästan helt frånvarande i början av debatten men blev mer påtagligt när al-Qaida dödshotat 

chefredaktören för Nerikes Allehanda och Lars Vilks. Det fanns dock de som redan i början av 

debatten försvarade Vilks och försökte att frammana blidhet mot honom.  

 

Konstnären Vilks  

Blidhet måste, som vi minns, frammanas genom att talaren visar att det som väckt vrede (dess 

stimuli och eller agent) inte är så som det har verkat, att stimuli inte var avsiktligt eller att agenten 

inte är sådan som väcker vrede. Det som Vilks anklagades för var att vara en agent som en bör 

känna vrede över eftersom han var islamofob och en undermålig konstnär. Försvaret av Vilks 

skedde till största del genom att skribenterna försvarade Vilks som konstnär. Aristoteles skriver att 

man känner blidhet mot dem som ”är allvarliga gentemot allvarliga eftersom de tycks vara 

allvarliga och inte föraktfulla [och] mot dem som inte är övermodiga, hånfulla eller föraktfulla mot 

någon”.202 Dessutom menar Aristoteles att man inte känner vrede mot personer som är dugliga.203 

Försvaret mot Vilks skedde genom att visa att agenten Vilks inte alls var en undermålig konstnär. 

Skribenterna beskriver istället Vilks som en duglig och till och med lyckad konstnär. I Dagens 

Nyheter hävdade Dan Jönsson att det som skulle bedömas hos ett konstverk var om konsten 

lyckades i sina avsikter:  

Har då Vilks lyckats i dessa avsikter? Det får man verkligen säga. Han har inte bara, med sedvanlig 

fingertoppskänsla och pokerfejs, pekat ut en gräns som konsten faktiskt inte är beredd att överskrida just nu 

(offentliggörandet av teckningarna sker som sagt i en muslimsk nisch och inte i konstvärlden). Han har 

                                                 
202 Aristoteles, Retoriken, 2.3.7-2.3.9, 1380a. 
203 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a. 
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dessutom gjort det på ett sätt som säkrat honom konstnärlig framgång – det vill säga medial uppmärksamhet 

– på ett sätt som andra bara drömmer om.
204

 

Jönssons formulering skildrade en konstnär som skapat ett lyckat konstverk. Jönsson berömde 

konstnären och ansåg att Vilks ”[låter] konstens och kulturlivets aktörer själva demonstrera 

ihåligheten i sina ultraliberala fraser om att överskrida gränser och tabun. Detta [...] reser frågor 

om konstbegrepp och konstsyn som kanske vore intressanta att diskutera”.205 Jönsson ansåg att 

Vilks väckte intressanta ämnen till liv. Vi kan påminna oss om att de som kritiserade Vilks skapade 

en föreställning om att Vilks konst inte bidrog till samhället. Jönsson menade att så inte var fallet 

och att Vilks var en av de konstnärer som skapade konst som skapade diskussioner. Det skapades 

en föreställning om att Vilks konstnärskap framstod som lyckat. Den aspekt som tidigare väckte 

vrede var att Vilks framställdes som en undermålig konstnär. När detta motbevisades av 

skribenterna skulle denna motbevisning kunna ha gjort att vrede stillades. Att visa att en person är 

duglig är enligt Aristoteles ett sätt att väcka blidhet mot en person.   

Gösta Alfvén var en annan skribent som försvarade Vilks som konstnär. I Svenska Dagbladet 

hävdade Alfvén att i ett demokratiskt samhälle skulle alla följa de regler som fanns för en demokrati 

och att både religiösa och icke-religiösa åsikter skulle komma till tals. Alfvén menade att de bilder 

som Vilks hade gjort var ett ”kreativt förhållningssätt till det vi fruktar, och det vi inte förstår”. 206 

Alfvén skrev som ett exempel på detta att: ”Det finns människor som i Muhammeds namn spränger 

sig själva och andra, oskyldiga människor till döds. I det perspektivet blir en Muhammedkarikatyr 

med en bomb i turbanen en rolig, kritisk ironi över hemska brott”.207 Alfvén menade att Vilks 

konstnärskap gick ut på att på ett skämtsamt vis kritisera en religion. Därför försvarade även Alfvén 

Vilks som konstnär och menade att Vilks inte var en undermålig konstnär. Skribenternas försvara 

av Vilks uppfyllde några av de aristoteliska kraven för blidhet och således framställdes Vilks som 

en person som man är blid mot.  

 

 

                                                 
204 Dan Jönsson, ”Missförstådd rondellhund”. 
205 Dan Jönsson, ”Käpp i konsthjulet”. 
206 Gösta Alfvén, ”Drift med fanatism behövs”, Svenska Dagbladet, 2007-09-11. 
207 Alfvén, ”Drift med fanatism behövs”. 
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2.18 Subjektet: Att stilla vrede 

I ovanstående kapitel har det framkommit att skribenterna menade att muslimer skulle ta illa vid 

sig av Vilks bilder och läsarna gjordes till ett subjekt som kunde vredgas över hur Vilks behandlade 

muslimer. I försvaret mot Vilks tycks skribenterna rikta sig till de muslimska läsarna och de läsare 

som upplevde en sekundärkränkning för muslimernas skull. En av dessa skribenter var Dan 

Jönsson. Jönsson menade att debatten ändrade riktning när Semus, Sekulära Muslimer, valde att 

ställa ut Vilks karikatyrer av profeten Muhammed och diskuterade Vilks avsikter: ”Det blev alltså 

till slut en muslimsk organisation som fick ta på sig den i grunden rätt självklara uppgiften, när det 

etablerade Konst-Sverige hade mumlat färdigt”.208 Dan Jönsson kritiserade konstsverige för att ha 

en oengagerad inställning och menade att det var en självklar uppgift att, om inte ställa ut, 

åtminstone diskutera bilderna. Jönsson menade att de enda som enligt honom faktiskt tog ansvar i 

frågan och diskuterade Vilks bilder var en muslimsk organisation. Jönsson menade att dessa 

muslimer förstod innebörden i Vilks bilder och därför valde att diskutera dem. Jönsson riktade sig 

således till de muslimska läsarna och deras försvarare och skapade en identifikation till de sekulära 

muslimer som ställt ut bilderna.  

 

De som kritiserade Vilks gjorde det genom att hävda att Vilks uppvisade ett förakt mot islam. De 

som försvarade Vilks talade om Vilks konst ur ett annat perspektiv och var noga med att poängtera 

att det inte var islam som Vilks varit ute efter att kritisera. Att visa att Vilks inte varit ute efter att 

kritisera skulle enligt Aristoteles väcka blidhet eftersom det då framstår som ett oavsiktligt 

handlande. Dessa skribenter menade att Vilks kritiserade konstvärlden och att han hade gjort det 

på ett väldigt effektivt sätt. De lyfte fram Vilks som konstnär samtidigt som de försäkrade att Vilks 

inte var islamofob. Eftersom Vilks varken framställdes som en undermålig konstnär eller skandalös 

person i skribenternas försvar skulle läsarna kunna komma att känna blidhet mot Vilks. 

Skribenterna visade att muslimer inte behövde kränkas över dessa bilder, eftersom agenten inte var 

en sådan som kränkte muslimer. Att en muslimsk organisation ställde ut bilder menade skribenten 

var ett bevis på detta. Läsarna skulle kunna identifiera sig med de muslimer som inte blivit kränkta 

utan istället valt att ställa ut bilderna, detta gällde för både muslimer och de som försvarat 

muslimerna innan. De personer som upplevde att det blivit personligt kränkta av Vilks, eller 

                                                 
208 Dan Jönsson, ”Missförstådd rondellhund”. 
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sekundärkränkta för muslimernas skull, skulle därför kunna låta sin vrede stillas om de gick med 

på premissen att Vilks faktiskt försökte kritisera konstvärlden och inte muslimer. 

 

2.19 Stimuli: Oavsiktligt handlande  

För att frammana blidhet mot agenten Vilks försökte skribenterna visa att det som såg ut som en 

ringaktning eller ett hån faktiskt inte var det. Enligt Aristoteles skulle detta frammana blidhet 

eftersom att framställa det som att agenten har” handlat oavsiktligt eller är övermåttan plågade av 

det som blivit gjort”, väcker blidhet.209 Det var ingen skribent som skrev att Vilks ångrade sina 

handlingar men däremot menade de att intentionen bakom Vilks konsten inte hade varit att ringakta 

muslimer. I Dagens Nyheter skrev Maria Schottenius en artikel där hon försvarade Vilks: 

 
Jag tycker att det finns en skillnad mellan Muhammedkarikatyrerna i Jyllands-Posten och Lars Vilks 

rondellhund. De danska Muhammedkarikatyrerna tillkom i en uppjagad, främlingsfientlig, närmast rasistisk 

stämning, och blev en politiskt laddad gest. Så känner jag inte inför Lars Vilks rondellhund. Han säger själv 

att han riktar den mot konstvärldens dubbelmoral när det gäller att överträda gränser och tabun, och jag kan 

följa honom i det resonemanget.
210

 

 

Schottenius artikel inriktades på att försvara Vilks konst och på så sätt visa att Vilks varken hade 

en rasistisk eller en islamfientlig agenda. De allra flesta som försvarade Vilks gjorde på ett liknande 

sätt – genom att visa att Vilks inte var en skandalös person som kränkte muslimer. De menade att 

Vilks intentioner var att kritisera konstvärlden. Dan Jönsson som menade att Vilks var en lyckad 

konstnär hävdade att: ”Nej: ’Muhammed som rondellhund’ är inte främst en karikatyr av 

Muhammed eller ’islam’ – utan av konstvärlden. Och den träffade av allt att döma mitt i prick. 

Bara att gratulera”.211 Jönsson menade att de som tagit illa upp över Rondellhunden inte förstod 

Vilks intentioner: ”Att Lars Vilks ritar Muhammedhundar och judesuggor betyder inte att Lars 

Vilks anser Muhammed vara löjlig eller judar svin. Det behöver inte ens betyda att han anser att 

den sortens bilder bör få förekomma”.212 Jönsson ansåg att den varsamhet som fanns kring bilderna 

under den pågående Rondellhunds-debatten var just den varsamhet som Vilks kritiserade och att 

bilder som dessa inte diskuterades på grund av en rädsla att trampa fel. Jönsson menade att Vilks 

                                                 
209 Aristoteles, Retoriken, 2.3.17, 1380b. 
210 Schottenius, ”Utslag på vad vår yttrandefrihet tål”.  
211 Dan Jönsson, ”Missförstådd rondellhund”. 
212 Dan Jönsson, ”Käpp i konsthjulet”. 
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lyckades med att bevisa att konstsverige inte var en gränslös frizon och att debatten om 

Rondellhunden var ett bevis på konstvärldens skenhelighet. Skribenterna målade upp en bild av en 

konstnär som utmanade konstvärlden och dess dubbelmoral och vars handlande inte avsiktligt varit 

att kränka muslimer. De beskrev honom således som en person som man inte bör känna vrede över, 

om vår teori stämmer. Enligt teorin så ska man framställa det som att en person har handlat 

oavsiktligt eller inte är en person som ringaktar, då kommer denna person frammana blidhet.213 De 

stimuli som tidigare väckte vrede var Vilks religionsförakt och kränkningarna mot muslimer men 

i och med att skribenterna skapade nya föreställning om vem Vilks var och att Vilks handlande inte 

varit avsiktligt blev dessa stimuli inaktuella. Genom att visa att Vilks haft andra intentioner med 

sitt verk framstod det som att agenten inte avsiktligt menat att kränka någon vilket borde mildra 

den vrede som fanns mot konstnären.  

 

2.20 Sammanfattning av blidheten mot Vilks  

För att frammana blidhet mot Vilks användes ett flertal strategier. Skribenterna skapade en 

föreställning om att Vilks inte var en undermålig konstnär. Detta gjorde skribenterna genom att 

berömma hans verk och visa hur han lyckats i sina avsikter. Det var även en skribent som menade 

att Vilks konst var rolig. Skribenterna försökte på olika sätt visa att Vilks var en duglig konstnär. 

Läsarna gjordes till ett subjekt som inte behövde känna vrede mot Vilks eftersom det skapades en 

föreställning om att Vilks bilder inte var kränkande för muslimer. Det skapades även en 

identifikation med de muslimer, närstående till muslimer eller de som liknande muslimer som 

tidigare känt vrede över Vilks. På så vis gjordes läsaren till ett subjekt som inte borde känna vrede 

mot Vilks. Till sist efter att agenten framställts som en som inte väckte vrede och läsarna gjorts till 

ett subjekt som inte bör vredgas över Vilks beskrevs det hur Vilks handlingar inte var sådana som 

väcker vrede.  Detta genom att bevisa att Vilks intentioner inte var att kränka muslimer. Att Vilks 

inte haft för avsikt att kränka eller ringakta muslimer skulle enligt Aristoteles väcka blidhet 

eftersom det var ett oavsiktligt handlande. I och med att det var ett oavsiktligt handlande skapades 

det en föreställning om att ringaktningen faktiskt inte var en ringaktning. Enligt Aristoteles skulle 

dessa retoriska grepp vara tillräckliga för att stilla vrede mot Vilks och istället frammana blidhet.  

                                                 
213 Aristoteles, Retoriken, 2.3.3, 1380a. 
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Vi vänder oss nu till den sista och så kallade tredje debatten Hoten mot Vilks för att undersöka vilka 

retoriska grepp som användes av skribenterna för att beskriva agent, subjekt och stimuli.  
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2.21 Hoten mot Vilks 

En av de handlingar som utlöste vrede i debatten kring Rondellhunden var dödshoten som kom 

från al-Qaida. Debatten skiftade så pass mycket, i och med hoten mot Vilks, att denna del kan ses 

som en egen fristående debatt. Detta eftersom vi möts av en ny agent, ett nytt subjekt och nya 

stimuli men även av en ny känsla. De känslor som frammanas i skribenternas texter kan ses som 

vrede men det förefaller som om skribenternas beskrivningar av både agent och stimuli passar mer 

in på Aristoteles definition av fiendskap: ”Det som skapar fiendskap är vrede, hån och förtal. Vrede 

utgår från det som berör en själv medan fiendskap finns också utan det personliga. Om vi antar att 

någon är en viss typ, hatar vi.”214 Så som Aristoteles beskriver känslan är fiendskap något som är 

riktat mot dem som man hatar på grund av att de är en viss typ av omoralisk person. Aristoteles 

skriver om tjuvar när han förklarar denna känsla. Aristoteles menar att det går att diskutera vilka 

man är vänskapliga med och vilka man hatar och om man ska framställa fiendskap skall man visa 

att personen inte är en sådan som man är vänskaplig med.215 Aristoteles beskriver fiendskap och 

det skräckinjagande som: ”Det är det fara är, att det skrämmande närmar sig. Sådant är den 

fiendskap och vrede som de hyser som kan göra något, eftersom det är uppenbart att de vill, så att 

de inte har långt till handling”.216 Utöver dessa beskrivningar ger Aristoteles inte mycket mer 

definitioner om vad fiendskap är. Vi vet sedan tidigare att man kan framställa en agent som någon 

som liknar fienden för att väcka vrede mot denna person. Fiendskap i sig själv verkar inte vara en 

känsla men något som uppstår ur vrede. Känslan som frammanas när man beskriver en fiende är 

istället hat.  

 

2.22 Agenten islamister  

Vilks karikatyr ledde till sist till att al-Qaida dödshotade både Lars Vilks och chefredaktören för 

Nerikes Allehanda. Detta ledde till att fler personer engagerade sig i debatten. Vreden som tidigare 

varit riktad mot Vilks fick ett nytt fokus. De artiklar som publicerades efter dödshoten hade en ny 

upptrappning av vrede och tycktes istället frammana både vrede och fiendskap mot islamister.  

                                                 
214 Aristoteles, Retoriken, 2.4.30-31, 1381b-1382a. 
215 Aristoteles, Retoriken, 2.4.30, 1381b-1382a. 
216 Aristoteles, Retoriken, 2.5.2-3 1382a. 
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Yttrandefrihetens fiende  

Det fanns delade meningar om vem det var som utgjorde hotet i debatten kring Hoten mot Vilks. 

Al-Qaida som dödshotade Vilks var ett av dessa hot. Andra hot kom från Irans regering, muslimska 

länder eller muslimer generellt. Det flesta skribenterna använde ordet islamister för att beskriva 

agenten, alltså militanta fundamentalister, men agenten gavs även andra namn. Vikten tycks inte 

ha legat vid vilket ord som användes för att benämna agenten – det viktiga vara att bevisa att 

agenten var ett hot mot yttrandefriheten.  

 
Yttrandefrihetens fiender vill göra sitt budskap mer lättsmält genom att presentera det som en vädjan om 

hänsyn. Genom att framställa sig själva som offer lyckas således islamister förvånansvärt ofta att få debatten 

att handla om hur kränkta de är och inte om deras egen intolerans.217 

Detta skrev Per Bauhn i Svenska Dagbladet. Tidigare skribenter hade beskrivit Vilks teckningar 

som en kränkning mot muslimer, dock menade Bauhn att detta användes av islamister för deras 

egen vinning skull. Bauhn skapade en föreställning om att agenten var intoleranta islamister som 

ville förstöra den svenska yttrandefriheten. Liknande resonemang fördes i en ledarartikel i Svenska 

Dagbladet: 

Och nu hotas en tecknare och en tidningsredaktör för att de ritat och publicerat bilder, som islamister inte 

gillar. Här i Sverige. I snälla, oskyldiga Sverige, där alla vill alla väl. Men, jo, även i Sverige. För de militanta 

islamisterna hatar tankefriheten varhelst den manifesterar sig.218 

Genom att beskriva Sverige som skribenten gjorde byggdes det upp en bild av ett fredligt Sverige 

där alla, som skribenten skrev, ville väl. Agenten fick således stå för motsatsen och beskrevs som 

en kraft som kunde sträcka sig över landsgränser. I en ledarartikel i Dagens Nyheter skrevs 

följande: ”En al-Qaida-man i Irak utfäster belöningar för den som mördar en svensk tecknare och 

en svensk chefredaktör. Nu måste alla goda krafter markera mot dem som hotar det öppna 

samhället”.219 De skribenter som skrev om al-Qaidas dödshot beskrev det på ett liknande sätt, att 

al-Qaida var de onda och att de som står upp mot dem var de goda. Agenten som skildrades, trots 

de olika formuleringarna, var en agent som inte vill Sverige väl. Det antyddes även hur denna agent 

kom från en kultur som var motsatt den svenska. Agenten var intolerant, hatade tankefrihet och 

framställdes som den onda. Enligt Aristoteles ska en talare som vill beskriva en agent som en fiende 

                                                 
217 Per Bauhn, ”Religiöst tabu får kränkas”, Svenska Dagbladet, 2007-09-18.  
218 Svenska Dagbladet, Ledare, ”Den islamiska terrorn känner inga gränser”, 2007-09-16. 
219 Dagens Nyheter, Ledare, ”Terrorns torpeder”, 2007-09-15.  
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visa att det är en sådan som man inte är vänskaplig med. Dessa skribenter gjorde detta genom att 

visa att denna agent inte vill Sverige något gott och således var Sveriges fiende.  

 

Liknande tankegångar återfanns i en ledarartikel i Dagens Nyheter av skribenten Niklas Ekdal som 

menade att den Egyptiska ambassaden hade protesterat mot Vilks Muhammedkarikatyr och att 

Egyptens regering bett den svenska regeringen att fördöma teckningen. Ekdal ansåg att en 

”halvdiktatur som systematiskt kränker mänskliga rättigheter och begränsar det fria ordet på 

hemmaplan ska inte lägga sig i svensk lagstiftning”.220 I skribentens sätt att skriva var det implicerat 

att den svenska demokratin var att förespråka framför en halvdiktaturs styrelsesätt. Egypten 

framställdes som ett land som inte värnade om sina medborgare och begick brott mot mänskliga 

rättigheter: 

När den egyptiske ambassadören kopplar sina förslag till förtäckta hot – ’det är idéer jag vill diskutera, för att 

vi ska kunna undvika sådana här situationer framöver’ – bekräftas bilden av en auktoritär regim som blåser 

upp småsaker för att säkra sin egen makt.
221

  

Ekdal ansåg att agent förde talan för en regering som inte liknade Sveriges. Denna agent var inte 

bara hotfull utan även en del av en regim som endast handlade för sin egen vinning. Ekdal skapade 

en föreställning om att denna agent vill lägga sig i svensk lagstiftning. Ekdal hävdade att 

styrelsesättet i det landet som agenten förespråkade kränkte mänskliga rättigheter. Därför framstod 

istället det svenska styrelsesättet som ett att föredra. Därmed skulle det betyda en försämring för 

Sverige om denna agent fick styra, denna agent var därför inte en sådan person som var vänskaplig 

med Sverige. Enligt Aristoteles skall man framställa den man vill få att framstå som en fiende som 

en man inte är vänskaplig med.222 Skribenten frammanade en känsla av fiendskap mot den 

egyptiska ambassaden, och i förlängningen alla de länder som inte hade ett demokratiskt 

rättssystem som liknade Sveriges. Genom att skribenterna beskrev hur denna agent ville förstöra 

den svenska yttrandefriheten frammanades det fiendskap och hat. Agenten gjordes alltså till en 

fiende som Sverige borde hata. 

 

                                                 
220 Ekdal, ”Niklas Ekdal: Nej tack, Egypten”. 
221 Ekdal, ”Niklas Ekdal: Nej tack, Egypten”. 
222 Aristoteles, Retoriken, 2.4.30, 1381b-1382a. 

 



69 

 

2.23 Subjektet: Vrede, fruktan och fiendskap  

Eftersom Aristoteles skriver mycket lite om vad fiendskap är vänder vi oss till det som Aristoteles 

skriver om fruktan. Aristoteles skriver även kort om fiendskap i kapitlet om fruktan och därför 

tycks dessa två vara sammankopplade på det sättet att man fruktar fienden.223 Aristoteles skriver 

följande om hur en talare borde framställa det för att väcka fruktan: ”När det är bäst att åhöraren 

känner fruktan, bör man därför framställa dem som sådana att de är de som får lida”.224 Denna 

definition visar hur man kan framställa åhöraren som en som kommer att få lida.  

 

De hotande islamisterna  

Sofia Nerbrand berättade hur hon personligen upplevde de hot som fanns mot publicister i väst i 

en ledarartikel i Svenska Dagbladet. Med anledning av en tidigare kolumn som Nerbrand publicerat 

hade hon blivit inbjuden till en dialog med fler ambassadörer från muslimska länder. Nerbrand 

menade att de muslimska ambassadörerna inte hade lyssnat på henne när hon diskuterade den 

svenska demokratin: ”Jag kan som ansvarig utgivare inte längre enbart avgöra på journalistisk, 

konstnärlig, etisk eller laglig grund om något ska publiceras, utan risk för hot om våld mot mig, 

mina medarbetare och till och med landsmän dikterar nu villkoren”.225 Nerbrand ansåg att det fanns 

en hotbild mot skribenter och henne själv. Nerbrand gav en personlig beskrivning av agenten och 

hur alla skribenter riskerade att utsättas för våld om de inte löd dessa landsmän. Nerbrand menade 

att dödshoten inte endast gällde för Vilks eller chefredaktören, utan kunde gälla för alla som 

uttalade sig eller skrev på ett sätt som inte passade dessa landsmän: ”Att publicister i Väst inte kan 

trycka vad som helst utan att vara rädda för dödligt våld är ett nytt skrämmande faktum”.226 På så 

sätt skapades det en föreställning om att ingen var säker från denna agents handlande. Det skapades 

på så vis en föreställning om att denna agent var en sådan som läsaren borde frukta. Detta berodde 

på att denna agent var nära till handling. Denna uppbyggnad av vad agenten var kapabel till passar 

in på hur Aristoteles beskriver fiendskap och det skräckinjagande: ”Det är det fara är, att det 

skrämmande närmar sig. Sådant är den fiendskap och vrede som de hyser som kan göra något, 

eftersom det är uppenbart att de vill, så att de inte har långt till handling”.227 Eftersom Nerbrand 

                                                 
223 Aristoteles, 2.5.2-3, 1382a. 
224 Aristoteles, 2.5.15, 1383a. 
225 Sofie Nerbrand, ”Risken för hot styr publiceringsbeslut”, Svenska Dagbladet, 2007-09-10. 
226 Nerbrand, ”Risken för hot styr publiceringsbeslut”. 
227 Aristoteles, Retoriken, 2.5.2-3.  
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skapade en föreställning om att dödshoten inte bara gällde Vilks utan att de kunde gälla för andra 

som uttalade sig om liknande frågor blev subjekt de läsare som kunde identifierar sig med detta. 

Subjektet blev således dem som kritiserat Vilks bilder och Nerbrand menade att dessa personer inte 

var säkra från dessa landsmäns våld. Nerbrand menade att det var subjektet som kunde komma att 

råka illa ut eftersom agenten skildrades som en fiende på detta sätt.  

 

Subjektet gjordes även till svenskar i Mats Karlsson artikel i Svenska Dagbladet: ”Så nu rasar de 

rättrogna ’svenska’ muslimerna, och tycks även söka hjälp och eldunderstöd i sina hemländer”.228 

Karlssons användning av citationstecken kring ordet svenska, i beskrivningen av ”svenska” 

muslimer, kan förstås som att Karlsson inte menade att dessa muslimer var ’riktiga’ svenskar. Detta 

blev även tydligt när Karlsson i citatet skrev att muslimerna sökte hjälp från sina egna hemländer, 

eftersom Karlsson då menar att det inte var Sverige som var dessa muslimers hemland. Sålunda 

skapades det en dikotomi mellan det svenska och det ”andra”. I denna ”vi”- och ”de” struktur blev 

subjektet det svenska ”vi:et” medan ”de andra” blev muslimerna som även framställdes som 

fienden och hotet. Svenskar ställdes alltså mot muslimer i denna dikotomi. Således kan vi se hur 

flera av de aristoteliska kraven för att väcka fiendskap och vrede blev uppfyllda i och med att 

läsarna gjorts till ett subjekt som inte var vänskapliga med denna agent och kunde råka illa ut av 

denna agents handlande.  

 

2.24 Stimuli: Dödshoten  

De stimuli som väckte vrede och hat var dödshoten mot Vilks: ”Från en liten teckning, som 

censurerades på en utställning i Värmland, har ’Muhammed som rondellhund’ blivit ett brott som 

ska dömas med döden. 100.000 dollar har al-Qaida bjudit för att se Lars Vilks huvud på ett fat”.229 

Detta skrev Maria Schottenius i en artikel i Dagens Nyheter. Dock tycks inte bara dödshoten ha 

varit de stimuli som väckte vrede och fiendskap: 

 
Vi väntar nu på vad muslimer säger. Det har varit alldeles för mycket mumlande. För mycket undanflykter 

och underliga bortförklaringar inför islamska fundamentalisters hot och övergrepp. Lars Vilks provokation 

mot konstvärlden i form av en blyertsteckning kan fälla utslaget för vad vår yttrandefrihet ska få tåla.
230

 

                                                 
228 Mats Karlsson, ”Beklämmande tyst i övriga medier”, Svenska Dagbladet, 2007-09-11.  
229 Schottenius, ”Utslag på vad vår yttrandefrihet tål”. 
230 Schottenius, ”Utslag på vad vår yttrandefrihet tål”. 
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Även hoten mot yttrandefriheten tycks ha varit ett ledande stimulus till att frammana hat. 

Aristoteles skriver att: ”Det som skapar fiendskap är vrede, hån och förtal. Vrede utgår från det 

som berör en själv medan fiendskap finns också utan det personliga. Om vi antar att någon är en 

viss typ, hatar vi”.231 Aristoteles skriver ingenstans att dödshot är ett stimulus som väcker hat. Ändå 

gick det att se i avsnitten ovan hur skribenterna frammanade hat mot agenten. Denna vrede riktade 

skribenterna mot olika agenter. I stunder riktades inte denna vrede mot en specifik agent utan 

agenten beskrevs mer som ett anonymt kollektiv av personer. Skribenterna definierade inte alltid 

helt klart vem det var som vreden riktades mot och kanske behövdes det inte heller. För så som 

Aristoteles beskriver hat, till skillnad från vrede, så finns fiendskap även ”utan det personliga. Om 

vi antar att någon är en viss typ, hatar vi”.232 Skribenterna tycks alla ha försökt frammana vrede 

eller hat mot samma sorts agent, en som var deras fiende och som de därför borde hata. 

 

2.25 Sammanfattning av Hoten mot Vilks   

Skribenterna frammanade hat mot agenten och beskrev agenten som en fiende till den svenska 

yttrandefriheten och mot Sverige. Detta genom att läsarna gjordes till ett svenskt subjekt och som 

kunde utsättas för hot och våld av denna agent. De svenska läsarna gjordes även till ett subjekt som 

borde frukta muslimer. Agenten hänvisades oftast till som islamister, men vilka dessa islamister 

var blev ibland oklart. Al-Qaida var den agent som anklagades för dödshoten men även 

ambassadörerna från muslimska länder och muslimer generellt blev anklagade för att hota det 

svenska. Agenten gjordes till en fiende och läsarna gjordes till ett subjekt som kunde frukta denna 

fiende. De stimuli som frammanade vrede, och som tycks leda till hat och fiendskap, var dödshoten 

och hoten mot yttrandefriheten.  

 

  

                                                 
231 Aristoteles, Retoriken, 2.4.30-31, 1381b-1382a. 
232 Aristoteles, Retoriken, 2.4.30-31. 
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2.26 Blidhet mot muslimer  

I debatten om Hoten mot Vilks var det flera skribenter som frammanade ett fiendskap mot 

islamister. Alla skribenter blev dock inte övertygade av detta och försökte istället försvara 

muslimerna. Låt oss därför undersöka hur dessa skribenter gjorde för att stilla vreden.  

 

2.27 Agenten muslimer  

Tidigare skribenter skapade en föreställning om att islamisterna var en fiende och stundtals menade 

vissa skribenter att det även var islam och muslimer generellt som var hotet. Detta höll inte alla 

skribenter med om. Det var ingen av dessa nya skribenter som försvarade islamisternas dödshot 

mot Vilks men det var flera skribenter som försvarade muslimerna och försökte stilla den vrede 

som fanns i debatten mot dem. Agenten var inte en ensam person i detta fall utan blidhet försökte 

frammanas mot de agenter, alltså muslimer, som var oskyldiga. Agenterna betecknades som 

muslimer för att visa att gruppen muslimer inte var det samma som islamister.  

 

Respekt  

Försvaret mot muslimer skedde framförallt genom att skribenterna försöka bevisa att muslimer inte 

var en fiende till yttrandefriheten. Denna agent framställdes istället i termer av respekt. Dels 

eftersom att en muslimsk skribent gick ut och skrev om hur muslimer respekterade yttrandefriheten 

och dels eftersom att andra skribenter menade att ett samtal mellan muslimer och icke muslimer 

var att visa varandra respekt. Mohamed Omar skrev en artikel i Svenska Dagbladet där Omar 

identifierade sig som muslim och som en agent som respekterade yttrandefriheten:  

 
De som vill utmåla muslimer som våldsamma och intoleranta har fått ett utmärkt tillfälle. Det är därför viktigt 

att vi muslimer gör det klart för den svenska allmänheten att vi inte accepterar ett sådant beteende. Så får det 

inte gå till i en demokrati och i en rättsstat.
233

 

 

I debatterna kring Rondellhunden och Hoten mot Vilks var det endast två skribenter som 

identifierade sig själva som muslimer. Dessa skribenters försvar skedde genom att beskriva hur de 

                                                 
233 Mohamed Omar, ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot”, Svenska Dagbladet, 2007-09-04. 
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själva i egenskap av muslimer tog avstånd från terroristernas dödshot och att de som vilken annan 

svensk som helst respekterade yttrandefriheten. Omar menade vidare att: 

 
Om vi inte gör någonting kan vår tystnad tolkas som medhåll och den sympati vi eventuellt förvärvat såsom 

diskriminerad grupp kommer snart att vara förverkad. Respekt är inte något man kräver. Det är något man 

förtjänar. Respekt får vi genom att visa att vi tar demokratin på allvar och att vi vill lösa motsättningar genom 

dialog i normal samtalston.
234

 

 

I Omars citat gick det att se hur Omar inte sympatiserade med dödshoten mot Vilks, eftersom Omar 

menade att man istället borde lösa situationen med en dialog, men även hur muslimer behövde 

bevisa detta för att inte framstå som en agent som förtjänade vrede. Omar menade även att 

muslimer behövde var respektfulla mot yttrandefriheten. Aristoteles skriver att: ”På dem som visar 

respekt vreds man inte”.235 När Omar i egenskap av muslim hävdade att muslimer visade respekt 

för det som de tidigare anklagats för att vara emot borde vreden mot denna agent stillas.  

 

Ett liknande resonemang fördes i en osignerad ledarartikel i Dagens Nyheter. Där förtydligade 

skribenten att konflikterna kring Vilks Rondellhunden hade kunnat lösas. Ledarskribenten ansåg 

att när muslimer hade demonstrerat mot Nerikes Allehandas publicering av rondellhunden hade 

det funnits en möjlighet att hantera konflikten eftersom det på en lokal nivå skulle ha gått att föra 

en öppen dialog. Ledarskribenten ansåg att ”föra en dialog om sådana frågor är inte att kapitulera 

eller att sälja ut tryckfriheten. Det är att visa respekt för andra människor”.236 Det som skribenten 

menade var problemet var att: ”Absurditeten uppstår i det ögonblick sammanhanget går förlorat, 

när scenen blir global och historien börjar leva sitt eget liv”.237 Skribenten menade att konflikten 

kunde ha retts ut genom dialog och ömsesidig respekt för de muslimer som protesterat mot Vilks 

bilder och att detta inte hade varit skadligt för yttrandefriheten. Genom att föreslå detta visade 

skribenten att agenten var en sådan som förtjänade respekt. Aristoteles skriver att om en talare visar 

att agenten förtjänar respekt så kommer vreden stillas, eftersom vrede väcks av en föreställning 

kring en skandalös person. 238 En agent som framställs som en person som gör saker som bör 

                                                 
234 Omar, ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot”. 
235 Aristoteles, Retoriken, 2.3.12, 1380b.  
236 Dagens Nyheter, ”Global kortslutning”. 
237 Dagens Nyheter, ”Global kortslutning”. 
238 Aristoteles, Retoriken, 2.3.17, 1380b.  
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respekteras kommer därför att stilla vreden. I artikeln visade skribenten att agenten var en sådan 

som förtjänade respekt och att konflikten borde ha retts ut med dialog.  

 

Vidare, för att visa att agenten muslimer inte var sådana som frammanade vrede skrev Omar om 

hur man borde ha hanterat Vilks bilder. Omar protesterade inte mot Vilks bilder: ”Muslimer har 

självklart rätt att vara kritiska mot en utställning eller publicering. Men yttrandefriheten är 

grundlagsskyddad. Det vi kan diskutera är det etiska eller det omdömesgilla i varje enskilt fall”.239 

Omar menade att istället för att ha protesterat mot bilderna borde målet ha varit att samtala om 

dessa teckningar. I dessa samtal skulle de moraliska aspekterna av bilderna kunna diskuteras och 

det skulle kunna avgöras om bilder var insiktsfulla eller inte. Dock förtydligade Omar att det inte 

gick att kräva att bilderna skulle censureras. Omar beskrev en agent som inte liknade den agent 

som de som försökte väcka vrede mot muslimer hade skapat en föreställning kring. Genom att visa 

att muslimer visst stod upp för yttrandefriheten skapade Omar en föreställning kring att muslimer 

inte alls vara en fiende till yttrandefriheten. Kraven på att framställa en agent som en person som 

väcker blidhet har således blivit uppfyllda genom att bevisa att agenten var respektfull och inte var 

en sådan som väckte vrede.  

 

2.28 Subjektet: Vi tillsammans med dem 

De som försökte stilla den vrede som fanns mot muslimer valde att göra det bland annat genom att 

påminna läsarna om att det uppstått en kulturkrock. Svenska Dagbladets kulturredaktör Carl Otto 

Werkelid skrev följande i en artikel:    

På samma gång som man starkt måste fördöma hoten mot Vilks i denna akuta situationen, måste vi 

självkritiskt diskutera vår syn på omvärlden och hur den förväntas svara på sådant vi ser som självklara uttryck 

för yttrandefrihetens höga principer men som på många håll inte kan upplevas som annat än djupgående 

kränkningar av något heligt.
240

 

Genom att uppmärksamma läsaren om att det fanns kulturella skillnader mellan Sverige där 

Rondellhunden skapades och de länder vars profet bilden föreställde menade Werkelid att det inte 

var förvånande att Vilks Rondellhunden väckt debatt. Werkelid poängterade Vilks ansvar i denna 

                                                 
239 Omar, ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot”. 
240 Carl Otto Werkelid, ”Yttrandefrihet som ekar tomt”, Svenska Dagbladet, 2007-09-17. 
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fråga. Werkelid menade att Vilks i skapandet av Rondellhunden var medveten om vilka reaktioner 

som avbildningen skulle skapa. Werkelid var noggrann med att skriva ut sitt ställningstagande och 

inte ställa sig på samma sida som de som dödshotat Vilks. Genom att göra detta skapade Werkelid 

en position där han ändå kunde kritisera Vilks samtidigt som han förespråkade en annan typ av 

debatt. Werkelid menade att det måste finnas ett gemensamt språk där olika kulturer kunde mötas, 

men att:  

En rondellhund föreställande profeten Muhammed är inte ett sådant språk. En rondellhund föreställande 

profeten Muhammed är som sådan en obegriplighet och blir som handling en hädelse för muslimer som inte 

lever inlemmade i en västsekulär samhällsgemenskap som den svenska.
241

 

I Werkelids artikel skedde försvaret av muslimer genom att påvisa att Rondellhunden uppfattades 

som hädisk utför Sveriges gränser. En av de aspekter som väckt vrede i debatten var att muslimer 

anklagades för att vara en fiende till yttrandefriheten. Werkelid försökte upplysa läsarna om hur 

andra individer kunde uppfatta Rondellhunden och påminde läsarna om att försöka se situationen 

ur ett annat perspektiv. Liknande tankegångar fanns att finna i en ledarartikel från Dagens Nyheter: 

”Det går att föra sådana samtal med moderata krafter utan att rucka på grundläggande principer. 

Religiösa fanatiker får aldrig diktera yttrandefrihetens gränser, den saken är solklar, men 

samexistensen mellan kulturer kräver också dialog och empati”.242 Denna ledarartikel byggde upp 

en föreställning om att även denna agent förtjänade empati. Framförallt skapade artikeln en 

föreställning om att läsaren var ett subjekt som skulle känna empati för agenten eftersom det låg i 

subjektets intresse eftersom det var vägen till en samexistens: ”Skiljelinjen går inte mellan öst och 

väst, inte mellan muslimer och kristna, utan mellan tolerans och terror”.243 Skribenten förtydligade 

att det inte gick att dela upp konflikten mellan olika kulturer eller religioner utan att det behövde 

skapas ett vi för att samarbeta mot terrorismen. Läsarna gjordes varken till ett svenskt eller 

muslimskt subjekt utan skribenten visade hur båda dessa läsargrupper var identiska i samarbetet 

mot terrorn. Genom att visa vad läsarna hade att vinna på att arbeta tillsammans skapades det en 

identifikation mellan muslimer och icke muslimer. Därför borde de som tidigare upplevt vrede mot 

muslimer låta sin vrede stillas eftersom att agenten gjorts till en sådan som de inte behövde känna 

vrede mot. Skribenten visade även att läsarna var identiska med varandra i denna situation. 

                                                 
241 Werkelid, ”Yttrandefrihet som ekar tomt”.  
242 Dagens Nyheter, ”Terrorns torpeder”. 
243 Dagens Nyheter, ”Terrorns torpeder”. 
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Aristoteles menar som vi minns att den som liknar en själv är en sådan som väcker blidhet.244 

Därför borde subjektet känna blidhet mot denna agent.  

 

2.29 Stimuli: De oskyldiga  

Moualla Mourtada var den andra skribenten som identifierade sig själv som muslim. I en artikel i 

Svenska Dagbladet skrev Mourtada att: 

Islamfobin världen över är ett allvarligt problem. På tv får man ofta höra om muslimska extremister som utför 

en våldshandling. Vi som verkligen är troende muslimer, närmare 1,5 miljarder världen över, blir offer för en 

liten grupps handlingar. Extremister utgör inte ens en procent av alla muslimer.245 

Vad Mourtada gjorde var att skilja på gruppen muslimer och den agent som väckte vrede i debatten. 

Detta gjorde även skribenten Omar: ”Vissa muslimers hotfulla beteende har skadat vårt rykte mer 

än Vilks teckningar någonsin gjort”.246 Dessa två skribenter visade att alla muslimer inte var 

terrorister. Skribenterna menade att den vrede som fanns riktad mot muslimer var fel eftersom det 

endast var ett litet antal fanatiker som utfört dödshoten och att alla muslimer inte skulle behöva 

lida på grund av dessa individers ageranden:  

 
Muslimska ledare och imamer bör offentligt fördöma alla former av hot – öppna såväl som förtäckta – för att 

rentvå oss muslimer. Muslimer måste visa att vi i egenskap av goda medborgare respekterar yttrandefriheten 

och demokratins spelregler.
247

 

Som bekant skriver Aristoteles att ett sätt att frammana blidhet är att visa att personen är oskyldig 

eller är en sådan person som inte väcker vrede.248 Just denna strategi används alltså i de ovanstående 

artiklarna, genom att skribenterna visade att agenten egentligen inte var samma sorts agent som de 

som hotat yttrandefrihet och dödshotat Vilks. De visade även att denna agent tog avstånd från dessa 

handlingar och uppmanade andra att göra detsamma. Dessa två skribenter skapade en föreställning 

om att subjektet inte borde känna vrede mot muslimer eftersom det inte var gruppen musliner som 

hade begått de stimuli som väckte vreden. De menade även att denna agent heller inte var en sådan 

                                                 
244 Aristoteles, Retoriken, 2.3.9, 1380a. 
245 Moualla Mourtada, ”Vari ligger nyhetsvärdet i bilderna?”, Svenska Dagbladet, 2007-09-11. 
246 Omar, ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot”. 
247 Omar, ”Muslimska ledare och imamer måste fördöma hot”. 
248 Aristoteles, Retoriken, 2.3.3, 1380a. 
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agent som skulle begå en sådan handling. Genom att beskriva muslimer som oskyldiga borde 

vreden mot denna agent stillas. Skribenterna uppfyllde alltså de aristoteliska kraven på att 

framställa en agent som oskyldig och agentens handlande som ett som inte väcker vrede.  Alla de 

aristoteliska kraven för att frammana blidhet har såldes blivit uppfyllda och denna agent borde 

därför väcka blidhet.  

2.30 Sammanfattning av blidhet mot muslimer 

Skribenterna försökte stilla vreden och beskrev debatten ur ett annat perspektiv och påminde 

läsarna om hur Rondellhunden kunde uppfattas i en annan kontext. Skribenterna poängterade även 

att ”vi”- mot ”de” diskussion inte fungerade utan att alla behövde arbeta tillsammans. Försvaret 

skedde genom att visa att gruppen muslimer var oskyldiga till de stimuli som väckte vreden och att 

vrede som riktades mot denna grupp endast borde riktas mot de som faktiskt hade utfört dödshoten. 

Vreden borde stillas, om Aristoteles teori stämmer, eftersom agenten inte var en sådan som väckte 

vrede. Skribenterna visade även att de stimuli som väckte vrede inte var en handling utförd av dessa 

agenter och således är de oskyldiga. Sammantaget kan dessa artiklar alltså sägas uppfylla alla de 

villkor som Aristoteles ställer upp för att blidhet ska frammanas hos läsarna.  
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3 Avslutning: Sammanfattning och diskussion 

I ovanstående kapitel har det undersökts hur skribenter har använt retoriska grepp för att anklaga 

eller försvara olika individer i debatterna Ecce Homo, Rondellhunden och Hoten mot Vilks. Med 

utgångspunkt i Aristoteles teori om topiker specifika för pathos har agent, subjekt och stimuli 

undersökts för att se hur framförallt tre känslor har frammanats i debatterna – vrede, blidhet och 

fiendskap (som involverar fruktan och hat). Känslobeskrivningarna som användes i denna uppsats 

kommer alltså från Aristoteles beskrivningar av pathos i Retoriken. Dessa har tolkats med hjälp av 

olika retoriker men min förståelse har framförallt inspirerats av W.W. Fortenbaughs 

undersökningar av Aristoteles pathos-beskrivningar, så som de tolkats och operationaliserats av 

Janne Lindqvist. Enligt Lindqvist kan Aristoteles topiker för pathos bland annat delas upp i tre 

typer av schematiska topiker, vilka i sin tur består i att känslor väcks endast hos vissa typer av 

individer (subjekt) om en viss typ av person (agent) har utfört en viss typ av handling (stimuli). 

Dessa tre har fungerat som undersökningens grundläggande begrepp, och de har syftat till att 

klargöra hur skribenterna i de tre debatterna tecknar subjekt, agenter och stimuli just som sådana 

att de väcker de avsedda känslorna.  

Syftet med undersökningen har varit att göra en ansats att finna vilka slags diskursiva handlingar 

det är som skapar och legitimerar känslor i debatterna kring Ecce Homo, Rondellhunden och Hoten 

mot Vilks. Följande frågeställningar har undersökts: 1) Hur beskrivs personer och händelser i 

debatterna och hur fungerar dessa beskrivningar som grunder eller utgångspunkter för att frammana 

känslor hos läsarna? 2) Vilka utgångspunkter (topiker) baseras de känsloväckande resonemangen 

i debattinläggen på? 3) Är topikerna som används för att väcka vrede och blidhet desamma som de 

som föreslås för dessa känslor i Aristoteles Retoriken? Om svaret på den sista frågan är nej, så 

utgör min undersökning ett första försök att skapa ett slags nya känslomässiga topiker för vår tid. 

Låt oss först sammanfatta hur skribenterna har framställt agent, subjekt och stimuli, vilka retoriska 

grepp som har använts av skribenterna och hur dessa stämmer överens med Aristoteles topiker för 

vrede. Vrede har framställts på flera olika sätt i debatterna Ecce Homo, Rondellhunden och Hoten 

mot Vilks. De agenter som vreden framförallt varit riktad mot och som undersökningen har 

koncentrerats vid är K.G. Hammar, Lars Vilks och gruppen islamister men även mot muslimer.  
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Vrede mot K.G. Hammar 

Vi börjar med vrede mot Hammar. Det skribenterna försökte övertyga läsaren om var att Hammar 

hade betett sig som en opassande ärkebiskop. Dessa skribenter skapade alltså en föreställning om 

att Hammar var en skandalös person. Som vi sett i analysen ovan skulle denna typ av agent väcka 

vrede enligt Aristoteles eftersom personer som beter sig illa är sådana människor vi bör vredgas 

över då de är skandalösa individer. Skribenterna menade även att Hammar hade förolämpat kyrkan 

och därför beskrevs Hammar som en falsk herde. När Hammar skildrades som en falsk herde 

skapades det en föreställning kring att Hammar var en fiende till kristendomen. Även en sådan typ 

av formulering kring agenten, har vi sett i undersökningen, överensstämmer med hur Aristoteles 

skriver att man skulle framställa agenten som en som liknar fienden för att väcka vrede.   

Den som kan komma att känna vrede över en sådan agent är framförallt de läsare som personligen 

blivit kränkta över Hammars agerande. I artiklarna riktades argumentationen mot dem som inte 

delade samma kristna syn som Hammar, sedan utmålade skribenterna Hammar som en agent som 

skulle kunna förstöra den kristendom som detta subjekt höll för sann. Hammar hade alltså utmanat 

något som var centralt för dessa individer, deras religionssyn. Hammar hade genom att tillåta Ecce 

Homo i domkyrkan visat en personlig ringaktning mot dessa individer. Detta överensstämmer med 

hur Aristoteles menade att en talare kan göra åhöraren till ett subjekt som känner vrede. Detta kan 

göras genom att visa att en agent förringat något som är centralt i subjektets liv. På så vis gjordes 

läsarna till sådana som kunde uppleva vrede mot Hammar.  

Till sist framställdes även Hammar som en person som agerade likgiltigt. Enligt Aristoteles är 

likgiltighet en handling som väcker vrede. Skribenterna menade även att Hammar var ovillig till 

att visa ånger och be om ursäkt. Ånger, som vi vet, är enligt Aristoteles en handling som kan göra 

att subjektet känner blidhet för agenten. I kritiken mot Hammar framgick det att en ovilja att visa 

ånger ledde till vrede mot agentens handlande.  

 

Vrede mot Lars Vilks 

För att väcka vrede mot Vilks har agenten blivit framställd som en rasist, islamofob och 

religionsföraktare. Det framstod som att agenten Vilks var en person som hyste ett förakt mot 

muslimer och deras tro. I undersökningen ovan har jag visat att förakt är en handling som väcker 
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vrede enligt Aristoteles men i debatten kring Vilks användes förakt även för att beskriva Vilks som 

en agent som vi bör vredgas över. Det skapades även en föreställning kring att agenten var 

underlägsen och en undermålig konstnär. Vilks beskrevs som den underlägsne i förhållande till 

andra konstnärer och hans konstnärskap döms ut som dåligt. Vilks som agent väcker vrede på 

grund av att skribenterna skapade en uppfattning kring Vilks konstnärsroll och konst som 

underlägsen. Som tidigare konstaterat menar Aristoteles att man kan framställa agenten som 

underlägsen för att väcka vrede, vilket skedde i debatten. 

 

Läsarna gjordes också till ett subjekt som kunde känna vrede över denna agent. Ringaktningen som 

Vilks hade visat kunde riktas mot muslimer och de som identifierade sig med skribenterna som 

upplevde ett slags sekundärkränkning för muslimernas skull. Skribenterna agerade språkrör för den 

muslimska befolkningen och uttryckte vrede, subjektet blev således de läsare som identifierade sig 

med skribenterna eller med muslimerna. Identifikationen skedde även genom att skribenterna 

påminde läsaren om att det inte bara var muslimer som kunde blir vredgade över att deras religion 

blivit kränkt. 

 

Till sist framställdes även Vilks handlande på ett sätt som väckte vrede genom att skapa en 

föreställning om att hans intentioner bakom konsten var att kränka muslimer. Därmed skulle alltså 

Vilks konst inrymma religionsförakt. Orden hån, förakt och kränkning användes för att beskriva 

Vilks handlande. Undersökningen har visat att alla dessa ord stämmer överens med Aristoteles 

beskrivningar av handlingar som väcker vrede. Agentens handlande har även generellt blivit 

beskrivet som föraktfullt och Vilks konst som dålig eftersom konstnären skämtade om seriösa 

ämnen. Eftersom Vilks i sina teckningar skämtat om ett allvarligt ämne framställdes agenten som 

en som man bör vredgas över, vilket ovanstående undersökning visat stämmer överens med vad 

Aristoteles skriver.   

 

Vrede mot islamister 

Islamisterna framställdes som en fiende av skribenterna för att frammana vrede, hat och fruktan 

mot dessa agenter. Skribenterna gjorde detta genom att skapa en föreställning kring att agenten var 

en fiende till den svenska yttrandefriheten och till Sverige. Agenten som beskrevs var en agent som 

inte vill Sverige väl. Skribenterna menade även att denna agent kom från en kultur som inte 
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liknande Sveriges kultur. Agenterna var intoleranta, hatade tankefrihet och skildrades som de onda. 

Som analysen har visat ska en talare som vill beskriva en agent som en fiende enligt Aristoteles 

beskriva en agent som en fiende och visa att det är en sådan som man inte är vänskaplig med. Detta 

gjordes genom att skribenterna visade att denna agent inte vill Sverige något gott och därför var 

denna agent inte en sådan person som var vänskapligt inställd till Sverige. Således frammanades 

det hat mot islamister.  

 

Läsarna gjordes till ett subjekt som kan frukta denna fiende eftersom det skapades en dikotomi 

mellan det svenska och det ”andra”. I denna ”vi”- och ”de” struktur blev subjektet det svenska 

”vi:et” medan ”de andra” blev muslimerna som även framställdes som fienden och hotet. Personer 

som definierade sig som svenska gjordes till ett subjekt och som kan utsättas för hot och våld av 

denna agent. Som analysen visat menade Aristoteles att man bör framställa det som att det är 

subjektet som kommer att få lida för att frammana fruktan. Detta gjorde skribenterna genom att 

göra läsarna till ett subjekt som skulle kunna råka illa ut på grund av denna agent.  

 

De stimuli som frammanade vreden och som ledde till hat och fiendskap var dödshoten och hoten 

mot yttrandefriheten. Som tidigare påpekats så nämner inte Aristoteles hot eller dödshot som ett 

stimulus som väcker hat. Dock beskriver skribenterna denna agents handlande som att denna fiende 

är den sortens person som handlar illa. Det tycks inte ha behövt bevisas på något annat sätt än att 

beskriva dödshoten att denna agents handlande var ett sådant som väcker hat. I analysen ovan har 

jag visat hur detta överensstämmer med Aristoteles beskrivning av hat, alltså att man kan hata en 

individ på grund av att denna är en viss typ av person. Skribenterna försökte frammana vrede och 

hat mot agenten som var en fiende som subjektet borde hata.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att de retoriska grepp som skribenterna använde och som 

stämde överens med Aristoteles topiker om vrede var de följande. Att framställa agenten som en 

skandalös person, en som liknar fienden, som underlägsen eller som en som är föraktfull. Att göra 

läsarna till ett subjektet som kan uppleva vrede genom att beskriva den enskildas vrede och skapa 

identifikation genom att göra subjektet till likadan som eller närstående till den som utsätts för 

stimuli. Att beskriva agentens handlande på ett sätt som väcker vrede genom att beskriva ett 

likgiltigt handlande, att personen inte visar ånger eller beskriva det som kränkningar, hån eller 
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förakt. De retoriska grepp som användes för att skapa ett fiendskap mot islamister och som stämde 

överens med Aristoteles topiker för fiendskap var att beskriva agenten som en fiende som man 

hatar, få subjektet att känna fruktan mot denna agent och framställa agentens agerande som likadant 

till dem som man hatar.  

 

Blidhet mot K.G. Hammar  

Låt oss gå vidare till blidhet och se hur stillandet av vreden har sett ut i de olika debatterna. För att 

försvara Hammar så skrev skribenterna om Hammars öppenhet och att han var en god människa. 

Hammar beskrevs även som en beskyddare som stod upp för en marginaliserad grupp människor. 

Att skribenterna visade att Hammar var en god människa stämmer överens med hur Aristoteles 

skriver att man ska framställa en agent som väcker blidhet – alltså som en duglig (dygdig) person. 

Som visats ovan blir den agent som skyddar dem det är skamfullt att ringakta en person som enligt 

Aristoteles väcker blidhet. Att skribenterna menade att Hammar skyddade en marginaliserad grupp 

stämmer även överens med hur Aristoteles menade att man ska framställa den agent som väcker 

blidhet.  

Läsarna gjordes till ett subjekt som kunde känna blidhet för Hammar. Eftersom det skapades en 

identifikation där subjektet blev närstående till denna agent. Detta gjordes genom att visa att det 

inte bara var ärkebiskopar som kunde utsättas för kritik när de försvarade homosexuella, utan att 

vem som helst kan få denna kritik riktad mot sig. Det skedde även genom att skribenterna beskrev 

hur den kyrka Hammar företrädde hade folkets stöd och således skapade identifikation mellan 

läsaren och folket. Identifikationen riktades även till det kristna subjektet som tidigare anklagat 

Hammar genom att skriva att denna kyrka skulle ha Guds välsignelse.  

Hammars handlingar beskrevs genom att visa att Hammar inte haft för avsikt att kränka någon och 

att han vara oskyldig till att bryta kyrkans regler. Således framställdes Hammar som en person som 

inte avsiktligt hade kränkt någon och som en sådan person som inte bröt mot de regler han anklagats 

för. Detta har visats i analysen överensstämma med Aristoteles beskrivningar över handlingar som 

stillar vrede. Skribenternas beskrivningar stämmer väl överens med Aristoteles topiker för blidhet. 
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Blidhet mot Lars Vilks 

För att frammana blidhet mot Vilks skapade skribenterna en föreställning om att Vilks inte var en 

undermålig konstnär. Aristoteles skriver att man vredgas på den som är underlägsen om de arbetar 

mot en.  Genom att skribenterna visade att Vilks inte var underlägsen borde inte vrede kunna väckas 

mot Vilks på dessa grunder. Detta kanske inte var tillräckligt för att väcka blidhet mot Vilks men 

det borde åtminstone stilla vreden.  

För att omvända läsarna till att inte känna vrede mot Vilks beskrevs det hur en muslimsk 

organisation tagit sig an att ställa ut och diskutera Vilks bilder. Detta skapade en föreställning om 

att Vilks bilder inte var kränkande för muslimer. Det skede en identifikation mellan de muslimer 

som ställde ut och diskuterade Vilks bilder till läsarna som var muslimer eller tidigare försvarat 

muslimer. På så vis gjordes läsarna till ett subjekt som inte borde känna vrede mot Vilks.  

 

Skribenterna visade att Vilks intentioner inte hade varit att kränka muslimer, därför menade 

skribenterna att det stimuli som tidigare väckte vrede var ett oavsiktligt handlande. Att Vilks inte 

haft för avsikt att kränka eller ringakta muslimer borde innebära att blidhet frammanades. Det 

skapades då en föreställning om att ringaktningen faktiskt inte var en ringaktning. Enligt Aristoteles 

skulle dessa retoriska grepp vara tillräckliga för att stilla vrede mot Vilks och istället frammana 

blidhet.  

 

 

Blidhet mot muslimer 

För att frammana blidhet mot muslimer och stilla vreden beskrev skribenterna debatten ur ett annat 

perspektiv och påminna läsaren om hur Rondellhunden kunde uppfattas i en annan kontext. 

Skribenterna menade även att muslimer respekterade yttrandefriheten och att muslimer förtjänade 

respekt. Aristoteles skriver, som vi sett ovan, att om en talare visar att agenten förtjänar respekt 

eller är respektfull så kommer vreden att stillas. 

 

Läsarna gjordes till ett subjekt som borde känna blidhet mot muslimer genom att skribenterna 

poängterade att ”vi”- mot ”de” diskussionen inte fungerade utan att alla behövde arbeta 

tillsammans. Läsarna gjordes varken till ett svenskt eller muslimskt subjekt utan visade istället hur 
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dessa två var identiska i samarbetet mot terrorn. Genom att visa vad läsarna hade att vinna på att 

arbeta tillsammans skapades det en identifikation mellan muslimer och icke muslimer.  

 

För att stilla vrede mot muslimer visade skribenterna hur gruppen muslimer var oskyldiga. 

Försvaret skedde även genom att visa att vrede som riktades mot denna grupp endast borde riktas 

mot de som faktiskt hade utfört dödshoten. Som undersökningen visat skriver Aristoteles att ett sätt 

att frammana blidhet på är att visa att personen är oskyldig eller är en sådan person som inte väcker 

vrede. Detta gjorde skribenterna genom att visa att agenten muslimer inte vara samma sorts agent 

som dem som hotat yttrandefrihet och dödshotat Vilks. De visade även att denna agent tog avstånd 

från dessa handlingar. Således borde vrede stillas eftersom agenten inte var en sådan som väckte 

vrede.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att de retoriska grepp som skribenterna använde och som 

överensstämde med Aristoteles topiker om blidhet var de följande. Agenten beskrivs som en god 

människa, en beskyddare, en som inte väcker vrede eller en som förtjänar respekt. Läsarna 

gjordes till ett subjektet som kunde uppleva blidhet mot agenten genom att identifikation skapas 

mellan subjekt och agent eller (genom att skapa identifikation) med den som uträttar stimuli. 

Agentens handlande har beskrivits som ett handlande som frammanar blidhet genom att bevisa att 

handlandet var oavsiktligt eller att agenten var oskyldig.   
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Avslutande diskussion  

Många av de retoriska grepp som skribenterna använde för att kritisera eller försvara olika 

personer i debatterna stämde väl överens med Aristoteles topiker för vrede, blidhet och fiendskap. 

Som visats i kapitlet ovan går det förvånansvärt väl att använda det som Aristoteles skrev under 

antiken även i dag.  

Några av de topiker som inte liknande Aristoteles topiker var beskrivningen av diskrimineringar 

som ett stimulus som väcker vrede. Denna beskrivning användes i debatten Ecce Homo för att 

beskriva vad kyrkan utsatte homosexuella individer för. En annan topik var även att skribenterna 

beskrev att både Vilks och Hammar bröt mot sina roller för att beskriva en agent som vi borde 

vredgas över. Diskriminering som handling är så pass likt det Aristoteles skriver om handlingarna 

förakt, hån och kränkningar att det nog inte kan ses som en ny topik. Att en agent bryter mot sin 

roll tycks ha väckt vrede men inte heller detta kan ses som en egen topik. Detta beror på att 

vreden tycks ha handlat om att skribenterna förväntade sig mer av dessa agenter som bröt mot 

sina roller. Således kanske det snarare handlade om besvikelse över dessa agenter och 

besvikelser har redan Aristoteles skrivit om. Det skulle även, och kanske troligare, kunna vara det 

att dessa agenter beskrivs som undermåliga i sin roll och de jämfördes ibland med andra som 

fyllt denna roll bättre. Därför är de kanske snarare en modern variant av hur en som är 

underlägsen kan väcka vrede. Om dessa retoriska grepp kan vara moderna varianter till dessa 

redan befintliga topiker behöver undersökas vidare och kan vara en uppmaning till framtidens 

forskare att undersöka.  

En intressant aspekt som förvånade mig i början av undersökningen var att Ecce Homo-debatten, 

enligt min uppfattning, framstod som en inomkyrklig debatt. Medan Rondellhunden och Hoten mot 

Vilks-debatterna hade en vidare räckvidd, trots att även dessa debatter handlade om religion. Det 

kan framstå som ett något lösryckt antagande men detta kanske har att göra med hur skribenterna 

skapade identifikation i de olika debatterna. I Ecce Homo-debatten gjordes subjektet till sådana 

som kunde känna vrede framförallt genom den kristna identifikationen. Skribenterna skapade inte 

i samma utsträckning en identifikation med dem som liknade de kristna eller med sådan som kände 

sig närstående kristna individer. Denna typ av subjekts-identifikation fanns mycket tydligare i 

Vilks-debatterna där subjektet gjordes till muslimer men även de som kände sig närstående eller 
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identiska med muslimer. Detta kanske är en av anledningarna till att debatterna, iallafall i en svensk 

kontext, fick olika räckvidder. Denna aspekt hade varit intressant att undersöka vidare. 

 En annan intressant aspekt är att det var K.G. Hammar som blev debattens agent i Ecce Homo-

debatten. I inledningen beskrev jag hur Dan Jönsson skrev att både Elisabeth Ohlson och Lars Vilks 

konst var kontroversiella och att konsten provocerade många människor. Ohlsons konst är kanske 

provokativ men som visats ovan verkar det inte vara konsten i sig som skapade debattens 

omfattning och känslostormar. Ecce Homo-utställningen beskrevs även som lyckad efter 

utställningen i domkyrkan. Debatten blev först omfattande när påven ställde in mötet med Hammar. 

Då riktades det vrede mot ärkebiskopen. Det kanske snarare var Hammar som var provokativ som 

gick utanför sin roll som ärkebiskop. Ohlson blev inte agenten eftersom det inte var hennes konst 

som provocerade mest. Hammar blev istället agenten eftersom det var i dennas handlingar som det 

provocerande låg.  

Att debatterna beskrivits som känslostormar men att ingen tidigare undersökt känslorna i dessa 

debatter är förvånande. Som jag har visat i kapitlet ovan går det dock att undersöka och reda ut 

känslorna i dessa debatter och ta reda på vilka diskursiva handlingar det var som ledde till dessa 

känslor. Detta med hjälp av Aristoteles. I kapitlet Forskningsläge tog jag upp aspekten att Janne 

Lindqvist och forskaren David Konstans menade att det kanske inte gick att undersöka dagens 

känslor utifrån den definition som Aristoteles gav för exempelvis vrede, när det kom till de 

konkreta topikerna. Detta måste jag dock vända mig emot. Som jag har visat i undersökningen 

ovan så stämmer förvånansvärt många av de topiker som Aristoteles gav för vrede, blidhet och 

fiendskap överens med de retoriska grepp som skribenterna använder för att kritisera eller försvara 

personer i debatterna. Denna upptäckt skapar, åtminstone hos mig, ett intresse att undersöka de 

övriga av Aristoteles topiker för pathos för att se om även dessa topiker fungerar lika väl i dagens 

debatter. Detta blir dock en utmaning för framtida forskare att undersöka i en annan uppsats än 

denna.   
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