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Abstract 

 

A Postmodern Rhetoric?  

Considering the Role of Postmodern Theory in Swedish Rhetoric 1980–2020 

 

Having been introduced in Sweden in the 1980’s, one would perhaps have thought 

postmodern philosophy to be a thing of the past. As it turns out, the debate on postmodernism 

is still very much alive. But the term ‘postmodernism’ in 2021 is complex and sometimes 

misunderstood. In public discourse, the term has moved beyond its status as a continental 

philosophy or as a denomination for certain historical conditions of the late twentieth century. 

Today, it appears, people use ‘postmodernism’ as an invective for relativism, post-truth and 

‘empty words’. Two books, published in 2020, even warn the Swedish people for a 

postmodern invasion of both the academics and Swedish government. The humanities, 

apparently, are especially corrupted by postmodern thinking. Is this true? As a rhetorician, I 

ask myself to what extent postmodern theory has had an influence on Swedish rhetoric in the 

40 years since the discipline was re-established within higher education.  

This essay examines course syllabuses, teaching material, Swedish articles in the 

periodical Rhetorica Scandinavica, doctoral theses, and the complete works published by 

Sweden’s eight professors of rhetoric. Early on, I found that there was very little information 

available about the development of  Swedish rhetoric –even less about a postmodern rhetoric 

in a Swedish context. Thus, this essay is to be looked at as both a history of Swedish 

postmodern rhetoric – the first of its kind – and as an examination of the occurrence of 

postmodern theory within Swedish rhetoric. I find that postmodernism has not, as opposed to 

the critics’ claims, played a key role in the development of Swedish rhetoric. Its presence has, 

however, significantly increased within the field of rhetoric since 2010, and I discuss why that 

might be. Further, I discuss what can be said to define the Swedish postmodern rhetoric, and 

what the future might hold for this specific branch of rhetorical studies and research. 

 

Key words: rhetoric, postmodernism, postmodern theory, post-truth, rhetorical research, the 

rhetorical field, reception studies, higher education, Jacques Derrida, Jeans-François Lyotard, 

Mats Rosengren.  



2 

 

Innehåll  

 

1. Inledning ........................................................................................................ 4 

1.1 Bilden av en postmodernistisk invasion .....................................................................................4 

1.2 Postmodernitetens inflytande på universiteten............................................................................5 

De svenska universitetens fall? ....................................................................................................5 

Postmodernism som orsak till post-truth ......................................................................................9 

Mer om postmoderniteten vid svenska universitet ...................................................................... 11 

1.3 Syfte ....................................................................................................................................... 19 

1.4 Undersökningens utgångspunkter ............................................................................................ 20 

Vad är postmodernism? ............................................................................................................. 20 

Vad är postmodernistisk retorik? ............................................................................................... 26 

Neosofistik ................................................................................................................................ 29 

Att söka efter postmodernitet ..................................................................................................... 30 

Läsmetod .................................................................................................................................. 32 

1.5 Undersökningens empiri .......................................................................................................... 32 

Originaltexter i kurslitteraturen................................................................................................. 32 

Läromedel ................................................................................................................................. 33 

Vetenskapliga artiklar ............................................................................................................... 33 

Forskning .................................................................................................................................. 34 

Doktorsavhandlingar ................................................................................................................ 34 

2. Undersökning: Den svenska retoriken och postmoderniteten ....................... 35 

2.1 Originaltexter i kurslitteraturen ................................................................................................ 35 

Materialet ................................................................................................................................. 35 

Postmodernitet i kurslitteraturens originaltexter........................................................................ 38 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 40 

2.2 Läromedel ............................................................................................................................... 41 

Postmodernitet i läromedlen ...................................................................................................... 41 



3 

 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 46 

2.3 Rhetorica Scandinavica ........................................................................................................... 47 

Postmodernitet i Rhetorica Scandinavica ................................................................................... 47 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 49 

2.4 Forskningen ............................................................................................................................ 50 

Postmodernitet hos professorerna ............................................................................................. 50 

Konferensrapporter om retorik och vetenskap ........................................................................... 62 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 64 

2.5 Doktorsavhandlingarna............................................................................................................ 66 

Sammanfattning ........................................................................................................................ 74 

3. Sammanfattande diskussion .......................................................................... 76 

Stämmer det att postmoderniteten invaderat svensk humaniora?................................................ 76 

När postmodernismen kom till Sverige, kom också retoriken ...................................................... 77 

I vilken mån förekommer postmodernistisk teori i svensk retorik? .............................................. 78 

Vad kan, trots allt, sägas om det svenska postmodernistiska retorikbegreppet? .......................... 82 

Slutdiskussion: Är retoriken postmodernistisk till sin natur? ...................................................... 84 

Referenser ........................................................................................................ 87 

 

  



4 

 

“Postmodern theory may be the most loathed concept ever to have emerged from academia.”1 

– Aaron Hanlon, The Washington Post 

 

1. Inledning 

 

1.1 Bilden av en postmodernistisk invasion 

 

Med jämna mellanrum kommer larmet: postmodernismen är på väg att driva oss i fördärvet! 

Sedan Donald Trump blev president och post-truth blev ordet på allas läppar, har 

postmodernistisk teori förknippats med sanningsförnekare och begrepp som ”alternativ 

sanning” och ”fake news”. I Sveriges största dagstidningar förklaras allt från Rysslands 

manipulerande av fakta till experimentella råbiffar som förödande följder av postmodernism. 

År 2020 kom dessutom två böcker – Genusdoktrinen och När postmodernismen kom till 

Sverige – som visar att fastän postmodernistiska teorier introducerades redan på 1980-talet, är 

debatten om postmodernism högaktuell än idag. De två böckerna varnar för att 

postmodernistisk teori korrumperat vårt tänkande och kommit att genomsyra såväl 

universiteten som våra statliga myndigheter. Snart domineras alltihop av identitetspolitik och 

misstro mot moral och förnuft, hävdar författarna. Särskilt höjs varningsflaggorna kring 

svensk humaniora.  

Som retoriker lämnas jag med många frågor. För det första: Hur  har postmodernistisk 

teori kommit att misstolkas så till den grad att ’postmodernism’ blivit ett skällsord synonymt 

med sanningsrelativism? För det andra ger kritikböckerna intrycket att postmodernistisk teori 

invaderat allt – hela universitetsväsendet, all humaniora. Jag kan förvisso se likheterna mellan 

’postmodernism’ som skällsord och hur retoriken beskylls för att vara ”tomma ord” och ägna 

sig åt åsikter snarare än sanning. Men stämmer det att postmodernistisk teori genomsyrar allt, 

även inom retorikämnet? Vilken roll har postmoderniteten egentligen spelat i den svenska 

retorikens utvecklig?  

Den som söker efter information om postmodernistisk retorik i Sverige hittar knappt 

något alls. Det finns generellt få översikter över retorikämnets utveckling sedan det 

återetablerades på 1980-talet; än färre om postmodernitetens roll i den utvecklingen. Frågan 

väcks om det över huvud taget går att tala om ett svenskt, postmodernistiskt retorikbegrepp. 

Diskrepansen som uppstår mellan kritikernas larm om en postmodern invasion och de få 

 
1 Aaron Hanlon, “Postmodernism didn’t cause Trump. It explains him”, The Washington Post 2018-08-31. 
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beskrivningar som faktiskt finns av postmodernistiskt influerad retorik i Sverige, skapar 

intressanta utgångspunkter för en deskriptiv uppsats. 

Denna uppsats är ett försök att skapa den översikt över postmodernistisk retorik i 

Sverige, som ännu inte finns. För att göra det behöver jag undersöka det svenska 

retorikämnets utveckling, sedan det återetablerades på 1980-talet och fram till idag. Dessutom 

behöver postmodernismen redas ut – för all del som skällsord förknippat med post-truth, men 

också som kontinental idéströmning och som tidsepok. Mot den bakgrunden undersöker jag, 

en gång för alla, i vilken mån postmodernistisk teori kan sägas ha präglat svensk retorik. 

Finns ett svenskt postmodernistiskt retorikbegrepp? Hur ser det i så fall ut? Innan jag söker 

svar på mina frågor behövs en genomgång av vad vi redan vet om postmodernitet vid de 

svenska universiteten.  

 

1.2 Postmodernitetens inflytande på universiteten 

 

Det finns föreställningar om en postmodernitetens hegemoni vid svenska universitet, och att 

denna är skadlig. Nedan redogör jag för några av dessa föreställningar. Därefter redogör jag 

för forskningsläget angående postmodernistisk teori vid universiteten, särskilt inom 

humaniora. Mina resonemang förutsätter redan på detta stadium en grundläggande förståelse 

av begrepp som postmodernitet, postmodernism och post-truth. Jag definierar dessa begrepp 

mer ingående i avsnitt 1.4. 

 

De svenska universitetens fall?  

”Idag har termen upplevt en märkvärdig återkomst, men nu mer eller mindre som en pejorativ 

beteckning på allt som antas vara fel med samtiden,” skriver Sven-Olov Wallenstein om 

begreppet ”postmodernism”.2 När Fredrik Agell år 1993 beskriver postmodernismen i 

Sverige, konstaterar han att termen reducerats till ”ett stående gräl på våra kultursidor”.3 Han 

hänvisar till den långa rad debattartiklar som publicerades på främst Dagens Nyheters 

kultursidor under stora delar av 1980-talet. Där, påstår Agell, har begreppet missbrukats och 

 
2 Sven-Olov Wallenstein, ”Förord. Lyotards postmoderna vändning”, Det postmoderna tillståndet. Rapport om 

kunskapen, Göteborg: Arche press 2016 [1979], s. 7 f. 
3 Fredrik Agell, “Postmodernismen i Sverige: Om kritik, moralism och nihilism”, Fenix årgång 10, 1993: 3/4, s. 

285. 
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missförståtts och blivit ett redskap för kritikerna själva att positionera sig inför sin publik.4 

Detta ”kritikerkrig”, som Agell utläser, pågår ännu på 2020-talet. I den offentliga debatten blir 

detta allt vanligare: bruket av ’postmodernism’ som ett skällsord; som ett invektiv synonymt 

med ’tomma ord’, sanningsrelativism eller rentav sanningsresistens.  

Flera exempel återfinns på ledarplats och i kulturkrönikor från de senaste åren. I 

Svenska Dagbladet jämför Lena Andersson Trumpanhängare med ickebinära och 

transpersoner.5 Båda grupperna är lika postmodernt irrationella, menar hon – och den 

gemensamma nämnaren tycks hon finna i politisk radikalism (åt vardera håll) och i hur de 

”belyser samhällets flykt från förnuftet, från det objektiva och universellt giltiga och därmed 

det prövbara.”6 Anderssons hållning är bekant för den som läser hennes kolumner i såväl SvD 

som Dagens Nyheter; postmodernism är ett återkommande tema när hon skriver. Enligt henne 

är postmodernismen en ”motståndshandling mot varje påstående om världens nödvändiga 

vara.”7 Hon ser till exempel postmodernism i VM i längdskidor, som inkluderar 

tävlingsgrenen masstart. Den en gång så traditionella idrottsgrenen har postmodernismen gjort 

irrelevant, skriver Andersson.8 På samma sätt kritiserar hon en råbiff hon fått på restaurang, 

som serverats som en ”fusion” och inte i den traditionsenliga sammansättning hon förväntat 

sig: ”Denna hantering är ett exempel på postmodernism i vardagen. Enligt denna lära kan 

ingen slå fast vad rätten råbiff är. Ty inget är, allt blir. Tingen äger inte kärna eller essens. 

Allt flyter.”9 Denna inställning till postmodernism återkommer också hos DN:s ledarskribent 

Erik Helmersson, när han förklarar Kremls spridande av falsk information som en konsekvens 

av ett postmodernt tillstånd. ”Just detta, åsikten att det inte finns en sanning utan bara 

tolkningar, upplevelser och berättelser, gör att den ryska infokrigsstrategin sömlöst smälter in 

i den västliga vurmen för postmodernism,” skriver Helmersson.10 Han fortsätter: ”Tyvärr går 

den postmoderna tolkningsmodellen hand i hand med den ofta upprepade tesen att det är 

omöjligt att vara objektiv. Det ger stora möjligheter för dem som gör det till en dygd, rentav 

ett vapen, att inte vara det.”11 

 
4 Agell 1993, s. 282; 285. 
5 Lena Andersson, ”Det som bär det auktoritäras alla kännetecken”, Svenska Dagbladet 2021-01-09. 
6 Andersson 2021. 
7 Lena Andersson, ”VM i postmodern skidåkning”, Dagens Nyheter 2017-02-17, 

https://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-vm-i-postmodern-skidakning/ (2021-05-20), [2017 a]. 
8 Andersson 2017 a. 
9 Lena Andersson, ”Allt förändras men är sig likt”, Dagens Nyheter 2017-10-13, 

https://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-allt-forandras-men-ar-sig-likt/ (2021-05-20). 
10 Erik Helmersson, ”Putins postmodern propaganda”, Dagens Nyheter 2015-03-11, 

https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-putins-postmodern-propaganda/ (2021-05-20).  
11 Ibid. 

https://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-vm-i-postmodern-skidakning/
https://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-allt-forandras-men-ar-sig-likt/
https://www.dn.se/ledare/signerat/erik-helmerson-putins-postmodern-propaganda/
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Debatten om postmodernism är, med andra ord, högst levande. De två böcker som utkom 

under 2020 skänker ökad aktualitet åt debatten. De driver framför allt tesen att 

postmodernistisk teori korrumperat de svenska universiteten. 

I maj 2020 släpptes Genusdoktrinen, av högerskribenten Ivar Arpi och Anna-Karin 

Wyndhamn, doktor i pedagogik.12 De varnar för en postmodernistisk inflation, som dragits till 

sin spets i och med genusvetenskapens genomslag. En ”genusdoktrin” är vad de tycker sig se 

har drabbat svenska lärosäten och forskningsråd, i takt med att genusteori 

”institutionaliserats” i Sverige. 13 Tesen de driver är att genusteorin är politiserad och att 

statliga jämställdhetsprojekt såsom Nationella sekretariatet för genusforskning och 

Jämställdhetsmyndigheten är öppet vänsterpolitiska.14 Vetenskapssynen, som enligt Arpi och 

Wyndhamn förändrades i och med de postmodernistiska teoriernas inflytande på 80-talet, 

hävdas ha lagt grunden för dagens ”identitetspolitiska dominans”.15 

De fält som enligt Arpi och Wyndhamn är de i högst grad postmodernistiskt präglade 

(och vänsterpolitiskt färgade) är de samhällsvetenskapliga och humanistiska.16 Författarna 

lägger skulden hos Foucault, Mouffe, Derrida, Deleuze och Butler, med flera, för att ha 

omformat ”vänsterns” världsbild. Det är ingen slump, skriver de, ”att hårklyverier om ordval 

tycks uppta så mycket av vänsterns tid i dag. Hur något eller någon benämns är inte bara en 

aspekt av verkligheten – det är verkligheten.”17 Dessutom, konstaterar de, utgår vänstern från 

antagandet att språket uppkommit på grund av maktkampen mellan människor.18 I korthet 

anser författarna att genusvetenskapen blivit anti-intellektuell,19 forskningen dålig och 

genusvetarna ideologiskt besatta.20 ”’Genusdoktrinen’ är ett grällrosa varningstecken som vill 

göra läsaren uppmärksam på att en radikal form av jämställdhetsarbete håller på att förstöra 

universiteten,” skriver Susanne Dodillet instämmande i Göteborgs-Posten.21  Men Ebba Witt-

Brattström kontrar i SvD: ”Arpi & Wyndham [sic] blandar ihop jämställdhetspolitik, som är 

en demokratisk grundbult, med genusvetenskap, som är ett akademisk [sic] ämne och ett 

forskningsområde.”22  

 
12 Ivar Arpi & Anna-Karin Wyndhamn, Genusdoktrinen, Stockholm: Fri Tanke 2020.  
13 Arpi & Wyndhamn 2020, s. 10. 
14 Ibid., s. 10; 101. 
15 Ibid., s. 112. 
16 Ibid., s. 139. 
17 Ibid., s. 150. 
18 Ibid., s. 151. 
19 Ibid., s. 277.  
20 Ibid., s. 202. 
21 Susanne Dodillet, ”Wyndhamn och Arpi provocerar till debatt”, Göteborgs-Posten 2020-06-04. 
22 Ebba Witt-Brattström, ”Viktiga frågor om genusvetenskap tappas bort”, Svenska Dagbladet 2020-06-01. 
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Några månader efter Genusdoktrinen gavs Johan Lundbergs bok När postmodernismen 

kom till Sverige ut.23 I denna görs kontrasten tydlig mellan 1980-talets naiva entusiasm över 

nya teoririktningar och de negativa efterföljder av postmodernismen han anser att vi lever 

med idag. Lundberg, docent i litteraturvetenskap, diskuterar liksom Arpi och Wyndhamn 

genusteorins genomslagskraft, men vidgar sitt perspektiv och tecknar – med fokus på 

litteraturvetenskapens fält – en bild av postmodernismens första inträde i Sverige och hur det 

gick till när postmodernistiska teorier vann makt och inflytande. Han utger sig för att vilja 

göra en maktkritik av ”den miljö där ’maktkritiska’ analyser tillkommer.”24 För Lundberg står 

det nämligen klart att kultureliten, Svenska Akademien, och de akademiledamöter som valdes 

in under 1980- och 1990-talen haft ett ”destruktivt inflytande” på kulturliv och på humaniora 

och styrt vilka teorier som fått genomslag på såväl universitet som kultursidor.25 Han skriver:  

 

”[Makten] är högst konkret och dess aktörer enkla att identifiera. De heter sådant som Horace 

Engdahl, Sara Danius, Stefan Jonsson, Jean-Claude Arnault, Katarina Frostensson, Masoud 

Kamali, Paulina de los Reyes och Irene Molina. Alla utom en av dessa är eller var professorer. 

Flera är eller var ledamöter i Svenska Akademien.”26 

 

Lundberg ser en ”postmodernistisk hegemoni”27 växa fram i Sverige med start på 1980-talet. 

Han hävdar att de postmoderna idéernas starka fäste har skapat ”djupt politiserade 

universitetsmiljöer” med ”en destruktiv kränkthetskultur”.28 Därigenom har de 

postmodernistiska idéerna bidragit till en destruktiv världssyn, menar Lundberg. Han anser att 

postmodernistisk filosofi omvandlats till ”ideologiskt fundament för politisk aktivism”,29 

vilket även medfört att universiteten radikaliserats.30 Han skriver: 

 

Det handlar, noga besett, om ett teoretiskt kluster som alltsedan sina första uppenbarelseformer har 

utmärkts av misstro mot allt som andas moral, regelverk, meningsfullhet, förnuftstro, stabilitet och 

sanning. En sådan riktning kan i vissa stunder passera som extremvänster; i andra sammanhang 

som extremhöger. Hur man väljer att politiskt ideologiskt betrakta den kanske, ytterst sett, inte 
spelar så stor roll.31 

 
 

23 Johan Lundberg, När postmodernismen kom till Sverige, Stockholm: Timbro 2020. 
24 Lundberg 2020, s. 13. 
25 Lundberg konstaterar att Svenska Akademien fram till sin kollaps år 2017 bestod till majoritet av 

”postmodernister” – Horace Engdahl, Anders Olsson, Kjell Espmark, Katarina Frostensson, Sara Danius, Sara 

Stridsberg och Jayne Svenungsson. Genom dessa, skriver Lundberg, har postmodernistisk filosofi sedan tidigt 

1980-tal ”vandrat” genom institutionen och med tiden etablerat sin maktdominans. Ibid., s. 162 f. 
26 Ibid., s. 13. 
27 Ibid., s. 128. 
28 Ibid., s. 35. 
29 Ibid., s. 98. 
30 Ibid., s. 99. 
31 Ibid., s. 94. 
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Postmodernism som orsak till post-truth 

I linje med bruket av postmodernism som skällsord finns också idén om att postmodernistisk 

teori orsakat det så kallade post-truth-samhället vi befinner oss i, där exempelvis presidenter 

som Donald Trump kan sprida misstro mot medier och förneka fakta. År 2016 utsågs post-

truth till årets ord av The Oxford Dictionary.32 De senaste åren har post-truth och post-truth-

samhället varit en stor debattfråga. James Crosswhite skriver att en vanlig uppfattning om 

post-truth är att den orsakats av postmodernister som förlorat tron på en konceptuell 

sanning.33 

När Arne Melberg, en av tidskriften Kris grundare, ser tillbaka på tidskriftens roll i att 

introducera postmodernister i Sverige betänker han det egna ansvaret för att samtiden, så att 

säga, blev som den blev. Han skriver: ”Kan det kanske vara så att vi den gången sådde frön 

som inte borde ha blivit sådda – att den kritiska hållning och relativisering av etablerade 

sanningar, som vi hyllade, i själva verket beredde marken för det sanningsförakt som idag 

blivit så påfallande?”34 Ofta tillskrivs nämligen postmodernismens inträde i Sverige 

tidskriften Kris, grundad av bland andra Stig Larsson, Magnus Florin, Horace Engdahl och 

Arne Melberg år 1977. Här introducerades flera franska postmodernister för första gången på 

svenska, och flera av tidskriftens grundare kom att bli tongivande i svenskt kulturliv.35 

Överskattar Melberg Kris inflytande? Det är möjligt. Lundberg menar, dock, att eftersom 

många Kris-medlemmar senare kom att tillhöra Sveriges yttersta kulturelit i egenskap av 

invalda eller associerade med Svenska Akademien, blev postmodernistisk teori högkulturell 

och fick fäste till den grad att den fortfarande präglar såväl kultur som högre utbildning. När 

Horace Engdahl, också Kris-grundare, ges chans att svara Melberg, hänvisar han till ”den 

skräcklegend som uppstått på senare tid”.36 Han skriver: ”Gjorde vi skada? Gör våren skada? 

Vi behärskades av ett slags oskuldsfullt högmod som räddade oss från inriktningen på frågor 

 
32 Oxford Languages, “Word of the Year 2016”, https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/ (2021-03-

14). 
33 James Crosswhite, ”Toward Truth”, Philosophy and Rhetoric, vol. 51, 2018:4, s. 370. 
34 Arne Melberg, ”Myten om Kris – tidskriftens första år och vad som hände sedan”, Tidskriften Ord & Bild 

2020-02-24, http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/myten-om-kris-tidskriftens-frsta-r-och-vad-

som-hnde-sedan (2021-03-14). 
35 Wikipedia, ”Kris (tidskrift)”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Kris_(tidskrift) (2021-03-15); Victor Malm, 
”Myten om Kris är frestande men banal”, Expressen 2017-12-04, https://www.expressen.se/kultur/myten-om-

krisgruppen-ar-tendentios-och-banal/ (2021-03-15). För tidskriften, se: Kris: kritik, estetik, politik, Umeå: 

Föreningen Kod 1977–1996. 
36 Horace Engdahl, ”Minnet av Kris”, Tidskriften Ord & Bild 2020-01-24, 

http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/myten-om-kris-tidskriftens-frsta-r-och-vad-som-hnde-

sedan (2021-05-11). 

https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/myten-om-kris-tidskriftens-frsta-r-och-vad-som-hnde-sedan
http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/myten-om-kris-tidskriftens-frsta-r-och-vad-som-hnde-sedan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kris_(tidskrift)
https://www.expressen.se/kultur/myten-om-krisgruppen-ar-tendentios-och-banal/
https://www.expressen.se/kultur/myten-om-krisgruppen-ar-tendentios-och-banal/
http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/myten-om-kris-tidskriftens-frsta-r-och-vad-som-hnde-sedan
http://www.tidskriftenordobild.se/ordoblogg/category/myten-om-kris-tidskriftens-frsta-r-och-vad-som-hnde-sedan
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som redan hade diskuterats till leda av vår svenska samtid. Vi var elitister, men vad är det? 

Det är att avsky sådant som är tröttsamt och dumt.”37 

Aaron Hanlon kritiserar bruket av postmodernism som förklaring till varför Trump 

kommer undan med att ljuga om såväl väder och valresultat som relationen till Ryssland. Han 

är inte ensam om att i stället argumentera för att postmodernistisk teori inte ska ses som mer 

än en diagnos på vad som redan skett i samhället.38 Crosswhite skriver att post-truth också 

kan förklaras som en effekt av media- och informationssamhället. ”There are so many news 

outlets, so many reports, so many conflicting versions of events, so many conflicting 

interpretations of the outcome of even scientifically conducted research, that a general 

diminishment of trust has taken hold.”39 

Andra tror att postmodernitet är vägen ut ur post-truth-samhället. Detta kommer 

Barbara A. Biesecker fram till, när hon ställer sig frågan: ”[I]f (…) we currently find 

ourselves in post-truth, how might we ever get out, presuming we might one day want as 

much?”40 Hon ser i stället neoliberalism, som lett till en privatiserad sanning, som källan till 

post-truth.41 Svenungsson för ett liknande resonemang när hon skriver att faran med en 

decentraliserad kunskap ”är att kunskapen istället börjar mätas i effektivitet och vinst”.42 

Tvärtemot vad många verkar tycka, skriver Biesecker, präglas vår samtid inte av en avsaknad 

av sanning. ”Quite to the contrary, we are witness to its excess(es), enabled by a circuitous 

slippage between facts or alt-facts, knowledge, opinion, belief, and truth. Indeed, few to none 

today openly profess a brazen and callous disregard of truth; instead, truth tellers all!”43 

Särskilt Derridas dekonstruktion, menar Biesecker, är verktyget vi behöver för att ”knock 

post-truth off-balance”.44 Under kapitelrubriken “The Donald is no Derrida” skriver hon att vi 

som medborgare i post-truth-samhället måste vidhålla Derridas idé om traces av något 

ursprungligt.45 Empiri och åsikter måste kunna existera samtidigt, för om sanning kan vara 

korrupt måste det också betyda att en äkta sanning existerar: en pure truth.46 

 

 
37 Engdahl 2020. 
38 Hanlon 2018; Agell 1993, s. 285. 
39 Crosswhite 2018, s. 368. 
40 Barbara A. Biesecker, ”Guest Editor’s Introduction: Towards an Archeogenealogy of Post-Truth”, Philosophy 

and Rhetoric vol. 51, 2018:4, s. 329. 
41 Biesecker 2018, s. 332. 
42 Jayne Svenungsson, Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi, Göteborg: Glänta 

produktion 2004, s. 16 f. 
43 Biesecker 2018, s. 329. 
44 Ibid., s. 338. 
45 Ibid. Mer om Derridas filosofi i avsnitt 1.4. 
46 Ibid., s. 339. 
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Mer om postmoderniteten vid svenska universitet 

Ingen har tidigare undersökt postmoderniteten inom svensk retorikvetenskap. När jag sökt 

efter tidigare forskning har jag därför fått anta ett bredare perspektiv och även leta inom andra 

humanistiska ämnen. Detta ger mig en bild av det postmodernistiska vid svenska universitet, 

och betonar behovet av min egen undersökning. Jag har även sökt efter tidigare studier av 

retorikens fält. Det senare finner jag i en text av Alf Österdahl i tidskriften Samlaren 1980. 

”Retorik som vetenskap finns (…) representerad i Sverige, men enbart i form av 

separata arbeten av ett fåtal forskare, främst då från den litteratur- eller språkvetenskapliga 

sidan” skriver Österdahl.47 I artikeln ”Nyare retorikforskning” undersöker han det svenska 

retorikämnet och jämför det med retoriken i Tyskland, USA, Belgien och Frankrike samt de 

övriga Nordiska länderna. År 1980 hade dock retoriken ännu inte etablerats som 

universitetsämne i Sverige, så av den orsaken fanns inte mycket för Österdahl att undersöka. 

Desto mer kan Moa Lindqvist säga, i sin masteruppsats från 2015. Lindqvist beskriver 

retorikämnets återetablering inom högre utbildning, med särskild utgångspunkt i retoriken vid 

Uppsala universitet. Genom att granska antalet publikationer och avhandlingar, intervjua 

aktörer som varit viktiga för retorikämnets framväxt, analysera argumenten som lades fram 

under retorikens återetableringsfas samt genom att studera retorikens fält utifrån Bourdieus 

sociologiska terminologi, beskriver Lindqvist retorikämnets utveckling. Bland annat: 

 

När retorikämnet uppstod på nytt i Uppsala var det först och främst genom en person som, genom 

tidigare ”strider” på det litteraturvetenskapliga fältet, samlat tillräckligt mycket legitimitet: Kurt 

Johannesson. Utifrån min undersökning går det ur ett sociologiskt perspektiv tolka 

händelseutvecklingen från när Johannesson så att säga ”upptäckte” det retoriska perspektivet till 

att ämnet blev en självständig disciplin.48 

 

Det är tydligt hur ung retoriken ännu är i Sverige, när Lindqvist försöker teckna en enhetlig 

bild av den som universitetsämne. Lindqvist konstaterar att retoriken, år 2015, inte hunnit bli 

ett enat fält, men att det sedan 1990-talet växt fram en ”retorisk identitet” hos retorikforskare 

och retoriklärare. Hur retoriken står sig som självständig akademisk disciplin, skriver hon, 

återstår ännu att se.49  

 
47 Alf Österdahl, ”Nyare retorikforskning. En översikt och en kommenterad bibliografi”, Samlaren. Tidskrift för 

svensk litteraturvetenskaplig forskning, årg. 101, 1980, s. 110. 
48 Moa Lindqvist, Retorikämnets retorik. En klassisk disciplins återetablering vid Uppsala universitet, 

masteruppsats framlagd vid Avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

2015, s. 94. 
49 Lindqvist 2015, s. 96. 
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En tredje undersökning av retorikens fält, men med ett bredare perspektiv än mitt, är 

Jens E. Kjeldsen och Jan Grues antologi Scandinavian Studies in Rhetoric. Här sammanfattar 

de tidskriften Rhetorica Scandinavicas första 13 år. Framför allt består antologin av ett urval 

artiklar som redaktörerna finner representativa för retorikforskningen i Skandinavien – 

översatta till engelska för en internationell publik. Kjeldsen och Grue inleder dock med att 

säga något om retorikens utveckling i de skandinaviska länderna. 

Rhetorica Scandinavicas framväxt har skett parallellt med retorikämnets utveckling i 

Skandinavien; när tidskriften grundades 1997 fanns retorik som forskningsämne ännu bara i 

Köpenhamn. I Uppsala fanns vid samma tid endast en liten avdelning för retorik inom 

litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, medan retorikämnet i Norge inte etablerats 

över huvud taget (Finland inkluderas inte i undersökningen, eftersom Sverige, Norge och 

Danmark här betraktas som ett gemensamt fält tack vare de närbesläktade språken).50 Den takt 

i vilken retorikforskningen i Skandinavien expanderat fram till 2010 liknar ingen annan 

region, hävdar redaktörerna.51 De skriver: 

 

The variety of topics and scholarly approaches is one of the journal’s defining features and a 

crucial part of its field-constitutive mission. From the inaugural issue, RhS har encouraged the 

submission of both theoretical and practical research. The submission guidelines also welcome 

essays, book reviews and conference reports.52 

 

Av den anledningen menar Kjeldsen och Grue att tidskriften kan anses vara representativ för 

det skandinaviska fältets utveckling. Den geografiska fördelningen av artiklar i Rhetorica 

Scandinavica mellan 1997 och 2010, hävdar de, är nästan exakt en tredjedel svenska, norska 

och danska.53 

Kjeldsen och Grue konstaterar också att de tongivande temata som präglar tidskriften är 

”historical studies, commentaries on the rhetorical tradition, and concenpts and conceptions of 

rhetoric.”54 Vanligt i artiklarna är att fokusera på specifika ämnen eller koncept, snarare än att 

diskutera mer övergripande om retorik. Utmärkande är också att många (”if not most”) 

artikelförfattare kommer från andra discipliner än retorik – till exempel historia, 

 
50 Jens E. Kjeldsen & Jan Grue, Scandinavian Studies in Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997–2010, Ödåkra: 

Retorikförlaget 2011, s. 7;22. 
51 Ibid., s. 7. 
52 Ibid., s. 8. 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 9. 
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medievetenskap, sociolog och litteraturvetenskap. ”[This] implies that the RhS approach to 

rhetoric is one of pluralism and interdisciplinary pragmatism,” skriver de.55 

Vad gäller svensk postmodernistisk retorik, finns inga tidigare studier av den typ jag 

ämnar göra. Om jag vidgar min blick till receptionen av postmodernistiska teorier inom 

svensk humaniora finns dock en handfull undersökningar. Som ett så kallat tvärvetenskapligt 

ämne kan retorikforskningen till viss del antas likna sina humanistiska syskon. Men som Erik 

Bengtson och Frida Buhre konstaterar: retoriken befinner sig mitt i formeringen av sitt eget, 

självständiga fält.56 Och som sådant måste retoriken ha en egen receptionshistoria. 

I samlingsvolymen Universitetsämne i brytningstider från 2005, medverkar professorn i 

litteraturvetenskap Michael Gustavsson med sin studie ”Litteraturteorins expansion. Svenska 

doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap 1976 – 1995”.57 Som en av få receptionsstudier av 

postmodernistiska teoribildningar inom humaniora, undersöker Gustavsson vilka teorier som 

haft inflytande på svenska avhandlingar under två decennier. Han begränsar sin undersökning 

till doktorsavhandlingar från universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund. 

I stort målar Gustavsson upp en liknande bild som i min inledning ovan. Han beskriver en 

utbredd föreställning om att litteraturvetenskapen genomgått en ”teoretisk revolution” och att 

särskilt postmodernistiska teorier såsom dekonstruktion, genusteori och postkolonial teori 

”fått ett allmänt genomslag”.58 Gustavsson förhåller sig dock skeptisk till den föreställningen: 

”frågan är om dessa [förändringar i teoretiskt och metodiskt hänseende] är så genomgripande 

och har det innehåll som görs gällande,” skriver han.59 

Valet att studera just doktorsavhandlingar motiverar Gustavsson med att doktorander 

kan anses särskilt exponerade för trender och nyorienteringar inom litteraturämnet.60 Han 

tycker sig se att dessa doktorsavhandlingar i många fall är teoretiska pionjärarbeten.61 De 

teorier som dominerar de studerade doktorsavhandlingarna är hermeneutik, strukturalism, 

semiotik, poststrukturalism, lacansk psykoanalys, modern feminism och neopragmatiska 

 
55 Kjeldsen & Grue 2011, s. 9. 
56 Erik Bengtson & Frida Buhre, Förledd och förtjust. Andra generationens retorikvetare tar ordet, Stockholm: 

Södertörn retoriska studier 2015, s. 8. 
57 Michael Gustavsson, ”Litteraturteorins expansion: Svenska doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap 1976–
1995”, Universitetsämne i brytningstider: studier i svensk akademisk litteraturundervisning 1947–1995, Bengt 

Landgren (red.), Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2005. 
58 Gustavsson 2005, s. 451. 
59 Ibid. 
60 Ibid., s. 452. 
61 Ibid., s. 455. 
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teorier såsom reader-response criticism.62 Gustavsson använder samlingsnamnet ’moderna’ 

teorier, snarare än exempelvis postmoderna eller postmodernistiska. 

Av totalt 217 publicerade doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap under den aktuella 

tjugoårsperioden är det endast 51 publikationer (det vill säga 23 procent) som berör, utgår från 

eller är influerade av de ovan nämnda teorierna. Först sker en långsam introduktionsfas av 

dessa teorier fram till 1986. Efter detta får teorierna fäste och Gustavsson beskriver åren fram 

till 1990 som den moderna litteraturteorins expansionsfas.63 Här introduceras och etableras 

namn som Jacques Lacan, Michel Bachtin och Julia Kristeva.64 Inte minst får modern 

feministisk teori sitt stora genombrott inom litteraturvetenskapen under den här perioden.65 

När Gustavsson når fram till perioden 1991–1995 konstaterar han att de teoretiska 

nyorienteringarna nått sin konsolideringsfas. Gustavsson konstaterar att den moderna 

litteraturteorin etablerats på en ”relativt hög nivå” och nämner Jacques Derrida, Claude Lévi-

Strauss, Roland Barthes, Paul de Man, och Tzvetan Todorov som viktiga influenser – och så 

även tidigare nämnda Kristeva och Lacan.66 De dominerande teorierna i de undersökta 

avhandlingarna är nämligen den poststrukturalistiskt influerade feminismen och den lacanska 

psykoanalysen.67 

Också intressant är Gustavssons analys av doktorandernas tillämpning av teorierna. Han 

konstaterar att teoretiska begrepp ofta används ”jargongmässigt” och är inkonsekvent 

tillämpade.68 Han kallar det rentav ”taktik” och ”termskrammel”.69 Till en början 

kombinerades de nya teorierna ofta med traditionella teorier och den gamla skolans 

empiristiska metodik.70 Teorier, såsom hermeneutik och dekonstruktion, som i dag skulle 

anses oförenliga, kombinerades.71 Gustavsson drar också slutsatsen att poststrukturalism, 

intertextualitet, lacansk psykoanalys, modern feminism, etcetera, medförde en ny syn på 

empiri och kunskap än vad som dittills varit rådande inom litteraturvetenskapen. Detta, enligt 

Gustavsson, på bekostnad av vetenskapligheten.72 

 

 
62 Ibid. s. 453. 
63 Ibid., s. 591.  
64 Ibid., s. 510–513.  
65 Ibid., s. 510 f. 
66 Ibid, s. 549 f. 
67 Ibid., s. 591. 
68 Ibid., s. 190.  
69 Ibid., s.595. 
70 Ibid., s. 589 f.; 595. 
71 Ibid., s. 592. 
72 Ibid., s. 595. 
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Mycket av den teori som allmänt åberopas ligger ju väldigt långt från gängse vetenskapssyn med 

krav på neutralitet, värderingsfrihet och objektivitet. Teorin […] helt i linje med det postmoderna 

tänkandet, går inte längre att skilja från åsikter, värderingar och ideologi.73 

 

Gustavssons undersökning får stort utrymme i min forskningsöversikt för att den 

metodologiskt ligger närmast min egen, och för att hans analys av jargongmässiga och 

inkonsekvent tillämpade teorier är något att undersöka även inom retorikvetenskapen. Jag vill 

inte bara ta reda på om postmoderna teorier förekommer i forskningen, utan även på vilket 

sätt de används, även om jag inte kommer kunna vara lika grundlig som Gustavsson. 

I ett kapitel av sin avhandling Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig 

formering under den svenska vänsterradikaliseringens era undersöker Alexander Ekelund 

mottagandet av Julia Kristeva inom svensk litteraturforskning.74 Undersökningen baseras 

främst på referenslistor i avhandlingar utgivna mellan 1980 och 2005. 

Av auktoriteter citerade i svenska avhandlingar kommer Kristeva på en nionde plats 

enligt Ekelunds beräkningar –före exempelvis Jacques Derrida och Michel Foucault. Bland 

svenska forskare och författare som tog till sig och var viktiga för att sprida Kristeva som 

teoretiker nämns främst Ebba Witt-Brattström men också Kerstin Westman Berg, Gunilla 

Domellöf och Birgitta Holm.75 

Medan Gustavsson anser att feminismen blev postmodernitetens väg in i 

litteraturvetenskapen, menar Ekelund att feminister som Kristeva hade strukturalism och 

marxism som sin inkörsport.76 I egenskap av psykoanalytiker fick Kristeva också stärkt fäste i 

Sverige i takt med att litteraturvetare och feminister blev intresserade av lacansk psykoanalys 

under 1980-talet.77 Ekelund påpekar att Kristevas relevans också hängde samman med 

politiken; under den tid som Kristeva etablerades i Sverige var feministisk litteraturforskning 

tätt knuten till feminism och kvinnorörelser i samhället.78 Det gjorde att uttolkningar av 

Kristeva ofta ”kom att fokusera på möjligheterna att uppvärdera just kvinnors gärning”.79 Vad 

Kristeva-receptionen dessutom förde med sig, skriver Ekelund, var att svenska 

 
73 Ibid., s. 578. 
74 Alexander Ekelund, ”Ett feministiskt projekt: Kristeva som teoretiskt verktyg i litteraturkritikens fält”, 

Kampen om vetenskapen. Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era, 
Göteborg: Daidalos 2017, s. 443–548. 
75 Ekelund 2017, s. 504. 
76 Ibid., s. 470. 
77 Ibid., s. 519. 
78 Ibid., s. 545. 
79 Ibid., s. 545. 
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litteraturforskare genom henne introducerades till tänkare som Freud, Lacan och Klein, och 

att Kristeva visade hur feminismen kunde använda sig av dessa.80 

I Margaretha Järvinens artikel ”Makt eller vanmakt?” i Tidskrift för genusvetenskap, 

diskuteras det ”entusiastiska Foucault-mottagandet” inom feministisk teori på 1980-talet.81 

Järvinen ser med kritisk blick på att Foucault ofta presenteras som upphovsmannen ”bakom 

idén om kroppen och sexualiteten som socialt konstruerade fenomen” när andra i själva verket 

uttryckt detta tidigare.82 Däremot tycks Foucault ha lanserat sina teorier i rätt tid; hans 

genomslag sammanföll med ett generationsskifte inom feministisk forskning.83 Dessutom 

erbjöd han en teoretisk referensram och en begreppsapparat som hans föregångare saknat.84 

Slutligen, hade den idéhistoriska tidskiften Lychnos årsbok för 2008 temat 

teorireception.85 Jag har valt ut de artiklar som tillför nya och relevanta perspektiv. Av den 

anledningen har jag till exempel uteslutit kapitlet om postprocessuell teorireception inom 

svensk arkeologi, för att det hamnar för långt bort från mitt eget ämne, och kapitlet av 

Michael Gustavsson, som i allt väsentligt är en sammanfattning hans ovan nämnda studie. 

I kapitlet ”Foucault, historien och historikern” undersöker Roddy Nilsson den svenska 

historievetenskapliga receptionen av Foucault.86 Han beskriver ett omfattande Foucault-

inflytande: 

 

Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans 

tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och sexualitet – har blivit en del i den 

akademiska och kulturella diskussionen på ett sätt som gör att vi inte längre har klart för oss 

varifrån de kommer.87  

 

”[H]ur har denna användning [av Foucault] mer precist gått till?” frågar sig sedan Nilsson.88 

Han väljer, liksom Gustavsson och Ekelund, att undersöka avhandlingar och han motiverar 

sitt val på liknande sätt. Den svenska receptionen hängde tätt samman med att Foucault 

översattes till svenska på 1980-talet. Nilssons undersökning visar att den begynnande 

Foucault-receptionen skedde under tidigt 1990-tal och främst bestod av att man använde 

 
80 Ibid., s. 546. 
81 Margaretha Järvinen, ”Makt eller vanmakt?”, Tidskrift för genusvetenskap 1996:1, s. 49. 
82Järvinen 1996, s. 48. 
83 Ibid., s. 49.  
84 Ibid., s. 49. 
85 Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2008, Bosse Holmqvist (red.), Stockholm: Lärdomska 

samfundet 2008. 
86 Roddy Nilsson, ”Foucault, historien och historikern. Receptionen av Foucault inom svensk historisk 

forskning”, Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2008, Stockholm: Lärdomska samfundet 2008.  
87 Nilsson 2008, s. 121. 
88 Ibid., s. 122. 
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Foucault som ”ett redskap för att studera och analysera organisationer, institutioner och 

sociala relationer”.89 En andra fas inleddes kring år 2000 och nu var Foucault än mer 

självklar. Foucaults diskurstänkande användes inom studier kring nationalism, populärkultur, 

utbildningspolitik, etcetera, och de maktteoretiska inslagen i vilka Foucaults teorier 

dominerade.90 En konsekvens av att Foucaults makt- och diskursidéer domesticerats är, 

skriver Nilsson, att receptionen ofta utmärks av att hans teorier blivit ett moment i en 

avhandlings teori- och metodapparat.91 Ofta präglas också receptionen av en tematisk 

användning, det vill säga att idéer från Foucaults författarskap ”lyfts ut och applicerats på 

olika områden”.92 Både Nilsson och Järvinen ser alltså tendenser till det Gustavsson kallar 

termskrammel eller jargongmässiga bruk av postmodernistiska teorier. 

I ”The queer disappearance of Butler. När Judith Butler introducerades i svensk 

feministisk forskning, 1990–2002”, undersöker Sara Edenheim en tidig svensk reception av 

Butler.93 Edenheim beskriver det som att en ”helgonkult” drabbade genusforskningen, riktad 

mot Butler.94 Den svenska feministiska receptionen av Butler tog fart när hennes första 

bästsäljande bok Gender Trouble utkom. Därefter spelade Butler en viktig roll i den svenska 

genusforskningens diskussion kring hur kön skulle definieras och hur begreppet gender och 

sex skulle fungera på svenska.95 De tidiga referenserna till Butler, konstaterar Edenheim, 

kommer i huvudsak från ”de radikalfeministiska representanterna” inom genusforskningen.96 

En av de första längre introduktionerna av Butler görs av Sara Danius, när hon diskuterar kön 

och genus. Nina Björk introducerade därefter Butler för yngre feminister.97 Trots det 

domineras feministisk teori av kritik av Butler, och Edenheim beskriver hur ”de flesta 

feministiska forskarna enbart refererar till Butler som ett exempel på ’när det har gått för 

långt’”.98 Det främsta hindret för ett butlerskt genombrott i Sverige under 1990-talet är synen 

på könet som en social konstruktion. ”Butler verkar inte ha nått fram med sitt budskap i något 

av de svenska feministiska lägren,” skriver Edenheim.99 

 
89 Ibid., s. 132. 
90 Ibid., s. 132 f. 
91 Ibid., s. 134.  
92 Ibid., s. 135. 
93 Sara Edenheim, ”The queer disappearance of Butler. När Judith Butler introducerades I svensk feministisk 

forskning, 1990–2002”, Lychnos, Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2008, Stockholm: Lärdomska samfundet 

2008 
94 Edenheim 2008, s. 145. 
95 Ibid., s. 148. 
96 Ibid., s. 150. 
97 Ibid., s. 151. 
98 Ibid., s. 153. 
99 Ibid., s. 154. 
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Skiftet till att förstå Butlers könsbegrepp som performativt snarare än konstruerat – 

vilket blir vad som etablerar Butler på en ny nivå i svensk genusforskning – börjar med 

teatervetaren Tiina Rosenberg, enligt Edenheim.100 Bland genusteoretiska avhandlingar under 

senare delen av 1990-talet koncentreras tematiken fortfarande runt queerteori, men det 

varierar om man förknippar den med Butler eller inte.101 Edenheim redogör för svenska 

översättningar av Butler och konstaterar att många butlerska begrepp går förlorade på 

svenska. I förlängningen har det, exempelvis, lett till att Lennart Hellspong gjort en retorisk 

analys av Butlers Gender Trouble och tolkat hennes performance-begrepp som en 

’teatermetafor’. Hade Hellspong läst på originalspråk hade han kanske insett att Butlers 

begrepp inte kom från teatervärlden utan från lingvistisk filosofi, skriver Edenheim.102  

Butlers teorier används ofta ytligt och inkonsekvent av queerforskare, sammanfattar 

Edenheim, och av övriga genusforskare ”som måltavla för sin allmänna kritik mot vad som 

uppfattas som hot mot de egna perspektiven: poststrukturalistisk teoribildning, psykoanalytisk 

teoribildning, teoribildning överlag (…) konstruktivism, dekonstruktion, etc.”103 Varför 

använde då exempelvis många litteraturvetare Butler i sina analyser? Edenheims gissning är 

att man tog vara på den rådande förvirrade receptionen av Butler, och passade på att 

positionera sig på det litteraturvetenskapliga fältet med Butler som slagpåse. Särskilt praktiskt 

blev det eftersom Butler representerade en tydligt marxistisk, radikalfeministisk sida, i 

konflikt med den växande skaran av queerteoretiker.104 

 

Sammanfattningsvis 

Vad tidigare forskare kommit fram till är att introduktionen av av postmodernistiska teorier 

inom svensk humaniora inleddes på 1960-talet och pågår in på 2000-talet. När 

postmoderniteten, som Gustavsson hävdar, nådde sin konsolideringsfas hos litteraturforskarna 

under 1990-talet, var viktiga tänkare Derrida, Levi-Strauss och de Man. Även Foucault-

receptionen var stark vid samma tid, såväl inom historia som feminism/genusteori. Nilsson 

skriver att Foucault erbjöd redskap för analyser av alltifrån organisationer, institutioner och 

sociala relationer, och att hans diskursbegrepp blomstrade under tidigt 2000-tal. Järvinen 

fyller i att diskursteorin sedan 1980-talet varit självklar i feministisk forskning, och att 

Foucaults begrepp fyllde behov som tidigare funnits vid analyser. Därför fick hans teorier, 
 

100 Ibid., s. 155. 
101 Ibid., s. 156. 
102 Ibid., s. 159. 
103 Ibid., s. 160. 
104 Ibid., s. 164. 
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som Nilsson också skriver, en given plats i avhandlingars teoriapparater. I Lychnos årsbok 

uttrycks hur det svenska intresset under 1900-talet var svalt för tyska teoretiker, bland annat 

för att få tyska verk översattes till svenska. Att Foucault översattes från franska till svenska 

hade givetvis betydelse för den omfattande receptionen – detsamma gäller andra, ofta 

fransktalande tänkare som slog igenom mellan 1960 och 2000. 

Både begrepp och teorier har, som i Foucaults fall, fått så starkt fäste att vi ”inte längre 

har klart för oss varifrån [tankegångarna] kommer”105 och i andra fall kommit att användas 

jargongmässigt, ytligt och inkonsekvent, för att använda Gustavssons termer. I flera fall har 

receptionen av det postmodernistiska kunnat kopplas till vänsterpolitiska strömningar, både 

inom och utanför det akademiska. 

 

1.3 Syfte 

 

Eftersom så lite finns att läsa om den svenska retorikens moderna historia – särskilt med 

fokus på postmodernistisk teori – är mitt syfte just detta: att undersöka vilken roll 

postmodernistisk teori spelat i den svenska retorikvetenskapens utveckling. Det innebär en 

granskning av en stor del av det skrivna material som producerats inom svensk retorik. 

Eftersom retoriken som universitets- och forskningsämne är ungt – det etablerades under 

1980-talet – är det möjligt för mig att undersöka kurslitteratur, läromedel, artiklar, forskning 

och avhandlingar inom tidsramen 1980 till 2020. 

Inspirerad av receptionsstudier av postmodernitet, intresserar jag mig för 

undersökningens resultat ur både kvantitativ och kvalitativ synpunkt. Jag frågar mig först i 

vilken mängd och hur ofta postmodernistisk teori förekommer i materialet. Därefer analyserar 

jag mitt resultat kvalitativt, för att kunna beskriva på vilka sätt postmodernistisk teori 

förekommer. Jag försöker slutligen säga något om det svenska postmodernistiska 

retorikbegreppet, som jag tror mig kunna urskilja allt eftersom undersökningen fortskrider. 

Uppsatsens syfte kan sålunda preciseras i följande två frågeställningar: I vilken mån 

förekommer postmodernistisk teori i svensk retorik? Går det att tala om ett svenskt 

postmodernistiskt retorikbegrepp, och hur ser det i så fall ut?  

Genom att navigera mitt uppsatsarbete efter dessa två frågor tror jag mig kunna täcka in 

den information jag efterfrågar, och skapa utrymme för en vidare diskussion utifrån resultatet. 

 
105 Nilsson 2008, s. 121. 
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Min förhoppning är också att uppsatsen säger något bredare om vad retorik är idag, både som 

vetenskap och universitetsämne. Undersökningen är således intressant för alla retoriker; inte 

bara de som intresseras av postmodernitet. 

 

1.4 Undersökningens utgångspunkter 

 

Innan jag går vidare, är det nödvändigt att förklara och ge en bakgrund till de begrepp som är 

centrala för uppsatsen. Till att börja med behöver jag klargöra vad som menas med 

postmodernism respektive postmodernistisk teori. Nedan redogör jag för postmodernism som 

en specifik historisk epok, och för postmodernitet som en typ av språkfilosofisk strömning. I 

och med detta redogör jag också för några centrala postmodernistiska tänkare. Med det som 

bakgrund förklarar jag vilka tänkare och teoretiska begrepp som utgör stommen för min 

undersökning. Jag har sammanställt en lista över de utvalda namnen och begreppen, som har 

varit mina sökkriterier. Tanken är att detta ska förenkla processen att finna postmodernitet i 

ett mycket omfattande material. Slutligen redogör jag därför för undersökningens 

tillvägagångssätt. 

 

Vad är postmodernism?  

Begreppsligt gör jag i den här uppsatsen skillnad på postmodernism och postmodernitet. 

Postmodernism är vad som kommit att bli kritikernas skällsord för exempelvis 

sanningsrelativism och identitetspolitik. Det är också namnet på den tidsliga epok som gjorde 

sitt inträde i Europa under 1900-talets andra hälft. Postmodernitet betecknar de teorier, eller 

språkfilosofiska strömningar, som ofta kommit ur den postmoderna tidsperioden men inte 

nödvändigtvis har något med epoken att göra.  

Det är således postmoderniteten samt det postmodernistiska retorikbegreppet jag 

undersöker i den här uppsatsen. Ibland citerar jag författare som använder termen 

postmodernism i båda avseendena, vilket kan vara förvirrande. Om inget annat änges är det 

dock alltid språkfilosofin – postmoderniteten – som avses. Innan jag definierar denna, vill jag 

i korthet klargöra vad som utmärker postmodernismen som epok. 
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Postmodernismens epok 

När det gäller postmodernismen som epok är det inte kristallklart var modernismen slutar och 

postmodernismen börjar. I Europa anses modernismen ofta ta slut under efterkrigstiden, det 

vill säga under 1950-talet, och postmodernismen därefter ta vid.106 Den tidsliga epoken 

hänger givetvis samman med de (för tiden) nya filosofiska strömningarna. Av den 

anledningen skriver Bo G. Jansson att postmodernismen etablerades senare i Sverige än i 

Europa, eftersom det dröjde innan postmodernistisk filosofi på riktigt slog igenom här.107 Som 

jag nämnt anses tidskriften Kris, grundad 1977, i hög grad vara orsaken till de 

postmodernistiska teoriernas slutgiltiga genomslag i Sverige. Först på 1980-talet, går det 

därför att tala om en verkligt postmodern era i Sverige, och i den här uppsatsen utgår jag från 

detta årtal som den svenska postmodernismens början. Därför kan också konstateras att 

återetableringen av retoriken som självständigt universitetsämne i Sverige sammanfaller med 

begynnelsen av den postmoderna tidseran i landet: båda slog igenom kring 1980. 

När Jayne Svenungsson beskriver epokens karakteristiska drag, nämner hon 

”upplösningen av de traditionella klasserna (…) explosionen av information och bilder, den 

ökade transkulturella kommunikationen samt premierandet av tillfälliga kontrakt och 

förbindelser inom både privat och offentligt liv.108 Marshall Berman skriver att ”allt som är 

fast” i samhället ”förflyktigas” (och lånar därmed ett uttryck från Karl Marx).109 

Sven-Olov Wallenstein beskriver hur termen postmodernism ”föll i glömska” under 

sent 1900-tal. Kanske, skriver han, för att vi vid den tiden hade blivit postmoderna på så sätt 

att idéerna var vårt nya normaltillstånd.110 Enligt Ihab Hassan återfinns postmodernismens 

idéer även utanför epokens tidsliga ramar: ”We are all, I suspect, a little Victorian, Modern, 

and Postmodern, at once.”111 Det för oss in på de postmodernistiska teorierna, som står i 

centrum för den här uppsatsen.  

 

 

 

 
106 Se till exempel: Nationalencyklopedin, ”Modernism”, 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modernism (2021-02-16). 
107 Bo G. Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden, Uppsala: Hallgren & Fallgren 1996, s. 10. 
108 Svenungsson 2004, s 27. 
109 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet, 5 uppl., övers. Gunnar Sandin, 

Lund: Arkiv förlag 2012 [1987], s. 21. 
110 Sven-Olov Wallenstein, ”Inledning: Vad var det postmoderna?”, Svar på frågan: Vad var det postmoderna?, 

Stockholm: Axl Books 2009, s. 7 
111 Ihab Hassan, The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture, Columbus: Ohio State 

University Press 1987, s. 88. 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/modernism
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Postmoderniteten som språkfilosofi 

I det följande redogör jag för några huvudlinjer i den postmodernistiska teoribildningen. Av 

hänsyn till uppsatsens omfattning begränsar jag mig till ett fåtal, men centrala, 

postmodernistiska tänkare. Dessa får exemplifiera grunddragen i postmodernistisk teori. För 

att framhålla postmodernitetens relevans för retoriken, kommer tyngdpunkten att ligga på 

postmoderniteten som språkfilosofi. Av den anledningen har jag valt att i huvudsak redogöra 

för postmoderniteten enligt Jean-François Lyotard och Jacques Derrida. De visar hur 

postmodernistisk teori förklarar språkets mekanismer och hur språket tillskrivs makt att 

förändra hur vi ser på verkligheten. De är dessutom två av ”de stora namnen” och således 

hörnstenar i den västerländska postmoderniteten.  

Lyotards essä Det postmoderna tillståndet (på franska La condition postmoderne) från 

1979 betraktas som en av grundtexterna i postmodernistisk teoribildning.112 Där beskriver han 

beskriver övergången till vad han kallar ett informationssamhälle, där samhället blivit 

postindustriellt och kulturen postmodern (hos Lyotard beskrivs postmodernistiska idéer som 

direkta konsekvenser av ett postmodernt samhällstillstånd).113 Redan 1979 kopplar Lyotard 

samman postmodernismens framväxt med teknikens utveckling. Han skriver: ”Det är rimligt 

att tänka sig att ökningen av antalet datamaskiner redan påverkar och kommer att påverka 

cirkulationen av kunskap lika mycket som utvecklingen av transportmedel för först människor 

och sedan ljud och bild (media) har gjort.”114  

Det som skett när västvärlden gått från modern till postmodern, skriver Lyotard vidare, 

är att de ”stora berättelserna” (metaberättelserna) förlorat sin trovärdighet.115 Den 

gemensamma kunskapen, eller sanningen, har tidigare haft sin legitimeringsgrund i 

övergripande berättelser eller narrativ, det vill säga den har explicit åberopat sig ”på någon 

stor berättelse, som andens dialektik, meningens hermeneutik, det förnuftiga eller arbetande 

subjektets emancipation eller utvecklandet av välstånd.”116 Kunskapen har sedermera 

splittrats och kommersialiserats, vilket medför att nationalstaterna inte längre äger 

produktionen och spridningen av kunskap.117 Lyotard förutspår: ”Liksom nationalstaterna 

stred med varandra om herraväldet över territorier och därefter för att få tillgång till och 

 
112 Jean-François Lyotard, Det postmoderna tillståndet. Rapport om kunskapen, övers. Mats Leffler & Håkan 
Liljeland, Göteborg: Arche Press 2016. 
113 Lyotard 2016, s. 33. 
114 Ibid., s. 34. 
115 Ibid., s. 30. 
116 Ibid., s. 29. 
117 Ibid., s. 36. 
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kunna exploatera råvaror och billig arbetskraft, är det tänkbart att de i framtiden kommer att 

slåss om herraväldet över informationen.”118 Han konstaterar att kunskap och makt är två 

sidor av samma mynt i den postmoderna tidsåldern. ”[V]em beslutar vad som är kunskap, och 

vem vet vilket beslut som är bäst? Frågan om kunskapen i informationsåldern är mer än 

någonsin en fråga om styre,” skriver han.119 

Vad gör detta med individerna – med medborgarna – i de postmoderna samhällena? 

Gilles Deleuze kallar den nya tidens individer för dividueller; Lyotard för atomer.120 Tom 

Sandqvist, professor i idéhistoria, skriver: ”Den monolitiska tolkningsmodellen har 

krackelerat på samma sätt som de stora politiska ideologierna. Vi uppmuntras att betrakta oss 

själva som öppna, emergenta, decentraliserade, multipla, flexibla och som en ständigt 

pågående process.”121 

Den postmoderna individens misstrogenhet mot beslutsfattarnas och universitetens 

metafysiska berättelser, blir till ett maktinstrument, som ”ökar vår känslighet inför skillnader 

och stärker vår förmåga att uthärda det inkommensurabla,”122 skriver Lyotard och, vidare, att 

det postmoderna subjektets mål är autonomi.123 Han lånar J.L Austins performativitetsbegrepp 

och kombinerar detta med tanken om språkets agonism.124 Lyotard anser att såväl individer 

som samhällets nya, postmoderna skepnad står i stark förbindelse med språkets och 

språkfilosofins utveckling: det faktum att individen strävar efter självstyre och att makten om 

kunskapen decentraliserats, både beror av och orsakar ett agonistiskt och performativt språk. 

Både språk och kunskap blir ur denna synvinkel performativt, eftersom kunskapen enligt 

Lyotard finner sitt berättigande i varje separat språkspel – språkspel utan något övergripande 

metaspråk som kan antyda vad som är det gemensamma sanna (”ingen talar alla dessa 

språk”).125 

Den postmoderna människan betraktar därför språket som ett spel. Tidigare ”stabila 

språkliga kombinationer” har delats upp i lokala, separata språkspel och varje utsaga är ett 
 

118 Ibid. 
119 Ibid., s. 40. 
120 Gilles Deleuze, ”Postskriptum om kontrollsamhällena”, övers. Sven-Olov Wallenstein, Nomadologin, 

Stockholm: Raster förlag 1998, s. 199; Lyotard 2016, s. 51. 
121 Tom Sandqvist, ”Förord”, Nomadologin, övers. Sven-Olov Wallenstein, Stockholm: Raster förlag 1998, s. 

10; Sandqvist förankrar Lyotards idéer i en mer samtida kontext. Sambandet mellan teknik och världsbild har 

med tiden intensifierats, skriver han. ”I [cybervärldens virtuella mötesplatser] skapar deltagarna själva sina 

identiteter, väljer kön och biografiskt ursprung, samtidigt som de deltar i det ’verkliga’ livet utan några klara och 
definierade gränser.” Sandqvist 1998, s. 9.  
122 Lyotard 2016, s. 31. 
123 Ibid., s. 78. 
124 För performativitet, se: John L. Austin, “Lecture I”, How to do Things with Words, J.O. Urmson (red.) 

Oxford: Oxord University Press 1962, s. 1-11; ”Noter”, Lyotard 2016, s. 126. 
125 Lyotard 2016, s. 85 f. 
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drag utfört inom spelets ramar.126 Lyotard beskriver språket som agonistiskt därför att språket 

är verktyget som tar makten över och definierar kunskap och sanning inom varje enskilt 

språkspel. För honom underbygger det agonistiska språket samhällets hela existens.127  

Liknande tankar känns igen hos Derrida, vars Of Grammatology, gavs ut första gången 

på franska (De la Grammatologie) år 1967. Derridas språkfilosofi består i att ifrågasätta 

västerländskt logocentriskt/fonocentriskt tänkande, där det talade (fonetiska) ordet har 

antagits vara fundamentet för vårt språk. Derrida föreslår i stället att grunden i språket är 

skriften,128 och angriper ”the problem of language” så som han ser det.129  

Derrida lånar Saussures lingvistiska begrepp för tecknet och det betecknade (the sign 

och the signified, eller signifiant och signifié på franska).130 Han anser att det aldrig går att 

uttrycka en ursprunglig tanke, idé eller upplevelse – så fort vi försöker förmedla det skapas en 

distans (både tidsligt och rumsligt) till det refererade.131 Vi kan alltså aldrig språkligt uttrycka 

”själva saken”, utan allt vi tänker132 och skriver133 är tecken, signs, respektive spår, traces, av 

det ursprungliga. Eller, som Derrida skriver: “The so-called ‘thing itself’ is always already a 

representamen escaping the simplicity of intuitive evidence. The representamen functions 

only by generating an interpretant that itself becomes a sign and so on to infinity.”134 

Ursprunget, eller det betecknade, är således aldrig närvarande, utan existerar endast som 

traces och signs. ”The voice of the sources is not heard,”135 förklarar Derrida, och fortsätter:  

 
Rupture between the originary sense of being and the word, between the sense and the voice (…) 

between “the call of being” and articulated sound; which at once confirms a fundamental 

metaphor, and renders it suspect by it accentuating its metaphoric gap, translates well the 

ambiguity of the Heideggerian situation with respect to the metaphysics of presence and 

 
126 Ibid., s. 30; 42. Termen språkspel är lånad från Ludwig Wittgenstein. Se till exempel: Ludwig Wittgenstein, 

Filosofiska undersökningar, övers. Anders Wedberg, Stockholm: Bokförlaget Thales 1992, s. 42–44; 47; 49–52. 
127 Lyotard 2016, s. 43; 49. 
128 Judith Butler, “Introduction”, Jacques Derrida, Of Grammatology, övers. Gayatri Spivak, Baltimore: Johns 

Hopkins University Press 2016, s. xiii. 
129 Jacques Derrida, Of Grammatology, övers. Gayatri Spivak, Baltimore: Johns Hopkins University Press 2016, 

s. 6. 
130 Perry Meisel & Haun Saussy (red.), “Introduction: Saussure and His Contexts”, Ferdinand de Saussure, 

Course in General Lingustics, övers. Wade Baskin, New York: Columbia University Press 2011, s. xv. 
131 “The formal essence of the signified is presence.” Derrida 2016, s. 19. I sin kritik av närvarometafysiken 

menar Derrida att tecknet, the sign, aldrig är närvarande utan enbart är spår av närvaron: det existerar ”in the 
proximity of a present logos”. Ibid., s. 15. 
132 “From the moment there is sense there is nothing but signs. We think only in signs.” Ibid., s. 54. 
133 “Writing is understood as a ‘the trace’, that is, a necessary passage and bind through which any reference to 

an origin retrospectively takes place.” Butler 2016, s. xiv. 
134 Derrida 2016, s. 54. 
135 Ibid., s. 23. 
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logocentrism. It is at once contained within it and transgresses it. But it is impossible to separate 

the two.136 

 

Samma typ av idé ligger bakom motsatsparet writing/text hos Derrida. Med detta avses inte 

enbart det skrivna ordet, förstått som motsatsen till det talade. Ursprunget till allt språk är för 

Derrida vad han kallar arche-writing, själva ursprunget till allt språks tillblivande. Det finns 

inget språk, varken tal eller skrift, som varit ”untouched by writing”; något ”naturligt” eller 

ursprungligt språk har aldrig existerat.137 Om den traditionella uppdelningen mellan skrift och 

tal, skriver han:  

 

[Writing] could not have imposed itself historically except by the dissimulation of arche-writing, 

by the desire for a speech displacing its other and its double and working to reduce its difference. 

If we persist in calling that difference writing, it is because, within the work of historical 

repression, writing was, by its situation, destined to signify the most formidable difference. It was 
that which, threatened the desire from the closest proximity, for the living speech, that breached 

living speech from within and from the very beginning. And difference we ascertain progressively 

cannot be thought without the trace.138 

 

Allt språk är därför i Derridas mening text, och allt språk består av både signs och traces 

(”[a]lphabetic writing thus consists of signs of signs”).139 I detta kan vi utläsa idén om en 

språkligt konstruerad verklighet. Det vi också kan uttyda av citatet ovan, är att Derrida 

dekonstruerar motsatsparet tal/skrift. Dekonstruktion har både lästs i relation till Derrida, och 

fått liv bortom upphovsmannen och använts som en självständig analysmetod. Inte minst har 

dekonstruktion använts inom genus- och queerteori. Se till exempel hur retorikprofessor 

Judith Butler i Gender Trouble beskriver konstruktionen och dekonstruktionen av binära 

könskategorier (gender categories),140 eller hur Jasbir K. Puar i ”Prognosis Time” 

dekonstruerar motsatsparet ”abled-bodies” och “disabled bodies”.141 Derridas inflytande syns 

även hos retorikern Paul de Man, som exempelvis argumenterar för att en skillnad mellan 

 
136 Ibid. Derrida pekar ut motsägelsefullheten hos och kritiserar närvarometafysiken och därmed logocentrismen. 

Derrida hänvisar här till Martin Heideggers Einführung in die Metaphysik (1953) och dennes fenomenologiska 

grepp på frågan om varat. Derrida lyckas med att, som Habermas uttrycker det, “attain Heidegger’s goal of 

bursting metaphysical thoughtforms from the inside.” Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of 

Modernity: Twelve Lectures, övers. Frederick Lawrence, Cambridge: Polity Press 1987, s. 189. 
137 Derrida 2016, s. 61. 
138 Ibid. 
139 Ibid., s. 26. 
140 ”A political genealogy of gender ontologies, if it is successful, will deconstruct the substantive appearance of 

gender into its constitutive acts and locate and account for those acts within the compulsory frames set by the 
various forces that police the social appearance of gender.” Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the 

Subversion of Identity, New York: Routledge 2006, 1 e-boksupplagan, 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.4324/9780203824979 (2021-02-19), s. 45. 
141Jasbir K. Puar, “Prognosis time: Towards a geopolitics of affect, debility and capacity, Women and 

Performance: a journal of feminist theory, vol. 19, 2009:2, e-artikel, version 2010-10, https://doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/07407700903034147 (2021-02-19). 

https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.4324/9780203824979
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/07407700903034147
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/07407700903034147
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grammatik och retorik inte är möjlig att upprätthålla. Han menar att grammatik (det 

bokstavliga språket) konstruerar det bildliga (meningen). I och med att språket fått mening har 

grammatiken ”retoriserats”.142 

För att sammanfatta postmodernitetens huvudlinjer, lämnar jag åter över ordet till Jayne 

Svenungsson. Hon skriver: ”Vad denna filosofiska tendens består i kan beskrivas som en ökad 

hermeneutisk medvetenhet, det vill säga en medvetenhet om att vårt förhållande till 

verkligheten är språkligt (historiskt, kulturellt etc) förmedlat och således alltid beroende av 

tolkningar.”143 Att postmodernistisk teori har en plats inom retoriken, säger nästan sig självt – 

med retorikämnets teoretiserande av makt, språk och kunskap. Frågan i den här uppsatsen är i 

hur stor omfattning denna postmodernitet förekommer i svensk retorik. 

 

Vad är postmodernistisk retorik? 

Den som öppnar antologin The Rhetorical Tradition. Readings from classical times to the 

present finner kapitlet ”Modern and Postmodern Rhetoric” med en samling tänkare och 

utdrag ur deras viktigaste texter.144 ”Postmodern rhetoric” går även att slå upp i Thomas O. 

Sloanes uppslagsverk Encyclopedia of Rhetoric.145 Men det finns inget motsvarande att läsa 

om svensk postmodernistisk retorik, trots att postmodernitet varken är ett nytt eller särskilt 

främmande begrepp. Närmast kommer kanske Jens E. Kjeldsen, vars lärobok Retorik idag 

finns översatt från danska till svenska. Där ger han, åtminstone ur ett skandinaviskt 

perspektiv, en kortfattad redogörelse för det han kallar ”dekonstruktiv nyretorik”.146 Han 

konstaterar att ”som kommunikationslära, bildningsämne och språkfilosofi är retoriken på 

tillbakagång” efter att ha ”dött” under 1800-talet.147 Kjeldsen förklarar: ”Nu [från mitten av 

1900-talet] etableras en ny akademisk retorik som inte är så mycket inriktad på att lära 

människor att tala eller skriva som på att forska i förutsättningarna för mänsklig 

kommunikation och i hur människor faktiskt kommunicerar med varandra.”148  

 
142 Paul de Man, Allegories of Reading. Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust, New 

Haven and London Yale University Press 1979, s. 12; 15. 
143 Svenungsson 2004, s. 32. 
144 Patricia Bizzell & Bruce Herzberg, ”Modern and Postmodern Rhetoric”, The Rhetorical Tradition. Readings 

from classical times to the present, 2 uppl., Boston: Bedford/ St. Martin’s 2001, s. 1181–1627. 
145 Thomas O. Sloane, ”Postmodern rhetoric”, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford: Oxford University Press 2001, 

s. 829. [Läsaren hänvisas vidare till: “Contingency and probability”, s. 151–165; ”Sublime, the”, s. 757–760.] 
146 Jens E. Kjeldsen, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, övers. Sven-Erik Torhell, Lund:  

Studentlitteratur 2008, s. 266. 
147 Kjeldsen 2008, s. 52. 
148 Ibid., s. 55. 
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Eller så är det möjligtvis idéhistorikern Bo Lindberg som i Vetenskap och retorik ger 

den hittills mest uttömmande beskrivningen av en svensk postmodernistisk retorik. Han 

skriver: ”Först i vår tid har retoriken kommit tillbaka på bred front, inte bara som praktik i 

massmediasamhället, utan också som filosofiskt alternativ inom ramen för postmodernismen 

och därmed med relativistiska och skepticistiska filosofiska implikationer.”149 Men i övrigt – 

för mig som är intresserad av den svenska retorikens utveckling efter 1980 och 

postmodernitetens roll i denna – återstår att själv skapa den översikt jag efterlyser. 

Dessförinnan finns dock några fler anmärkningar att göra om postmodernistisk retorik ur ett 

bredare, västerländskt perspektiv. 

Framväxten av postmodernistisk teori är ett led i den händelsekedja som under 1900-

talet förändrade västerländsk filosofi. Man brukar tala om att en språklig vändning – a 

linguistic turn – ägde rum. Richard Rorty beskriver denna som ”the most recent philosophical 

revolution”, präglad av “the view that philosophical problems are problems which may be 

solved (or dissolved) either by reforming language, or by understanding more about the 

language we presently use.150 Den språkliga vändningen gav upphov till strukturalism, 

modernism, och sedermera poststrukturalism och postmodernitet, vars fokus just är språkets 

makt och agens. Tänkare som Derrida, Lyotard och Butler har satt språket i relation till 

mening och kunskap, subjekt och könsidentitet, sociala relationer och vår uppfattning om 

världen. Anja Zimmermann poängterar i Historiches Wörterbuch der Retorik att 

postmoderniteten får en direkt, stark länk till retoriken i och med detta fokus på språklig 

praxis.151 Patricia Bizzell och Bruce Herzberg beskriver hur retoriken under 1900-talet, 

 

became, once again, a valuable interdisciplinary theory of language and meaning. Philosophers 

and literary critics rediscovered rhetoric – or reinvented it under some other rubric, such as 
‘discourse’ or ‘dialogism’ – as a solution to problems raised by traditional theories of language and 

meaning.152 

 

 
149 Bo Lindberg, ”Retorik och idéhistoria, Vetenskap och retorik. En gammal konst i modern belysning, Kurt 

Johannesson (red.), Stockholm: Natur och kultur 2001, s. 169–191, s. 171. 
150 Richard Rorty (red.), “Introduction”, The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, Chicago & 
London: The University of Chicago Press 1967, s. 3. 
151 Anja Zimmermann, ”Postmoderne”, Historiches Wörterbuch der Retorik Online, Gert Ueding (red.), Berlin: 

De Gruyter 2013,  

https://www-degruyter-com.ezproxy.its.uu.se/document/database/HWRO/entry/hwro.7.postmoderne/html (2021-

02-17). 
152 Bizzell & Herzberg 2001, s. 1183. 

https://www-degruyter-com.ezproxy.its.uu.se/document/database/HWRO/entry/hwro.7.postmoderne/html
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Denna återupptäckt av retoriken, betecknas ibland som en retorisk vändning – i sin tur en 

följd av den språkliga.153  Den ökade retoriska medvetenheten även inom andra discipliner har 

lett till att, som Herbert W. Simons skriver, ”few scholars still assume that the language of the 

philosopher, historian, or scientist can be a clear window-pane upon the world.”154 I det 

avseendet är retoriken tätt knuten till den postmodernistiska uppfattningen om språkliga 

konstruktioner och kritiken mot idén om objektivism. Det kan i det avseendet också, som 

Dilip P. Gaonkar kommenterar, vara svårt att separera retoriken från sina ”grannar”.155  

I takt med att vetenskapen blivit medveten om att ”fakta” kan anses vara subjektivt 

konstruerade, har upplysningsidéer om den sanna, epistemiska kunskapen utmanats. Simons 

skriver: ”That rhetoric should these days be allowed on center stage in matters ‘where truth 

and knowledge are concerned’ may be a reflection of our times.”156 Det för mig vidare till en 

ytterligare anmärkning om postmodernistisk retorik.  

Retoriken och filosofin har, sedan Platon, traditionellt ställts i konflikt med varandra, 

något som ofta tolkats i termer av en motsättning mellan episteme och doxa. Platon avvisade 

retoriken som konst eftersom denna ägnade sig åt åsikter (doxa) snarare än verklig kunskap 

(episteme) så som filosofin gjorde.157 I och med den språkliga vändningen har denna dikotomi 

ifrågasatts och skillnaden mellan doxa och episteme suddats ut. Detta för att all kunskap anses 

språkligt och socialt konstruerad i en postmodernistisk filosofi,158 vilket betyder att en 

objektiv kunskap – episteme – inte existerar. Om språket i det avseendet har makt att 

konstruera mening och kunskap, är steget därefter inte långt till att hävda att språket i sig är 

retoriskt.159 En som drar den slutsatsen är Paul de Man, som jag nämnde i föregående avsnitt. 

 
153 Herbert W. Simons (red.), ”Preface”, The Rhetorical Turn. Invention and Persuasion in the Conduct of 
Inquiry, Chicago & London: The University of Chicago Press 1990, s. vii. 
154 Herbert W. Simons (red.), ”Introduction”, The Rhetorical Turn. Invention and Persuasion in the Conduct of 

Inquiry, Chicago & London: The University of Chicago Press 1990, s. 3. 
155 Dilip P. Gaonkar, ”Rhetoric and Its Double: Reflections on the Rhetorical Turn in the Human Sciences”, The 

Rhetorical Turn. Invention and Persuasion in the Conduct of Inquiry, Chicago & London: The University of 

Chicago Press 1990, s. 341. 
156 Simons 1990, s. 2. 
157 Se till exempel hur Janne Lindqvist beskriver detta i Klassisk retorik för vår tid. Platons kritik av sofisternas 

”attityd till sökandet av kunskap” beskrivs som källan till den negativa synen på retorik. När Platon i sina 

dialoger ställer sofister mot filosofer skapar han den konflikt mellan just doxa och episteme som kommer att leva 

vidare in i vår moderna tid. Det är möjligt, skriver Lindqvist, att Platon är den som uppfinner ordet retorik, när 
han kallar sofisternas verksamhet för just detta. Platon föredrar, och propagerar för, den filosofiska 

samtalskonsten dialektik. Lindqvist 2016, s. 30. 
158 “Rhetoric (…) has grown to encompass a theory of language as a form of social behaviour, of intention and 

interpretation as the determinants of meaning, of the way that knowledge is created by argument, and of the way 

that ideology and power are extended through language.” Bizzell & Herzberg 2001, s. 1183. 
159 Se till exempel: Gaonkar 1990, s. 362. 
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Detsamma kan sägas om Judith Butler. Även de så kallade neosofisterna är exempel på 

postmodernistiska retoriker. Jag redogör för dessa nedan. 

 

Neosofistik 

Sofisterna, mest kända som hellenistiska retoriklärare och filosofer verksamma på 300- och 

400-talen f.v.t., representerade den syn på retorik och doxa som både Platon och Aristoteles 

vände sig – ”och snart sagt hela den västerländska tradition som utgår från dessa giganter”– 

mot.160 Men över två millennier senare återkommer sofisternas idéer hos postmodernistiska 

retoriker.161 Dimitrios Iordanoglou skriver att medan Platon och Aristoteles ser sofisterna som 

moraliskt förkastliga, höjs de av det sena 1900-talets tänkare som ”pluralismens pionjärer”.162 

En egen kategori av postmodernistiskt influerade retoriker kan därför anses vara 

neosofisterna, som John Poulakos, Victor J. Vitanza och Barbara Cassin.  

I artikeln ”Toward a Sophistic Definition of Rhetoric” argumenterar Poulakos för en 

sofistisk retoriksyn och för värdet av sofistiska perspektiv i modern tid.163 I Sophistical 

Rhetoric in Ancient Greece skriver han att “the world of discourse,” för sofisterna består av 

dissoi logoi – “human linguistic creations in unceasing contest with one another. This means 

that any instance of rhetoric constitutes only one side of a two-sided issue, one utterance 

without its counterpart.”164  

Vitanza beskriver den tredje sofism som han anser framträtt under 1800- och 1900-

talen.165 Han skriver att ”representative Sophists of the most recent period might be Nietzsche, 

Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Judith Butler, Hélène Cixous, 

Gayatri Spivak and others.”166 Cassins forskning består av en pre-aristotelisk och pre-platonsk 

omtolkning av sofisterna, där hon försöker nå bortom den traditionella konflikten mellan 

sofisternas och Platon och Aristoteles respektive tänkande.167 Bland annat argumenterar hon 

 
160 Dimitrios Iordanoglou, ”Förord”, Sofisterna, urval och övers. Dimitrios Iordanoglou, Stockholm: Ruin 2017, 

s. 7. 
161 Utöver att omvärdera den hårda gränsdragningen mellan doxa och episteme, utgår många postmodernister 

från sofisten Protagoras homo mensura-sats. Iordanoglou översätter den berömda satsen i Sofisterna: ”Alla 

sakers mått är människan: deras som är, hur de är, och deras som inte är, hur de inte är.” Iordanoglou 2017, s. 29. 
162 Ibid., s. 7. 
163 John Poulakos, ”Toward a Sophistic Definition of Rhetoric”, Philosophy & Rhetoric, vol. 16, 1983:1, s. 46. 
164John Poulakos, Sophistical Rhetoric in Ancient Greece, Columbia: University of South Carolina Press 1995, s. 

188. 
165 Victor J. Vitanza, Negation, Subjectivity, and the History of Rhetoric, Albany: State of New York Press 1997, 

s. 238. 
166 Vitanza 1997, s. 238. 
167 Alexander Stagnell, ”Klassikerintroduktion: Cassin”, Rhetorica Scandinavica 2016:71/72, s. 9. 
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för sofistikens nytta inom politiken: ”politics is nothing but a matter of logos”.168 Noteras kan 

också att hon på senare år gått i dialog med (den postmodernistiska) psykoanalytikern Jacques 

Lacan och rentav kallar honom för sofist.169  

Även i det här avsnittet tillhör mina exempel på postmodernistiska retoriker en 

västerländsk retoriktradition (nordamerikansk och fransk, närmare bestämt). Det återstår för 

mig att söka efter postmodernitet hos de svenska retorikerna. 

 

Att söka efter postmodernitet 

Av avgränsnings- och konsekvensskäl har det varit nödvändigt att standardisera en sökmetod. 

Alla sökningar görs därför i enlighet med en lista över postmodernistiska tänkare och 

begrepp, som har sammanställts med hjälp av fyra referensverk. Tre av dessa är 

uppslagsverken Encyclopedia of Rhetoric, The Rhetorical Tradition, och Historiches 

Wörterbuch der Retorik – specifikt deras avsnitt om postmodernitet.170 Eftersom 

uppslagsverken är retoriska, kan de postmodernister och teoretiska begrepp som presenteras 

antas vara utvalda för att de är relevanta för retoriken. För att även ha en svensk referens, har 

Jayne Svenungssons avhandling Guds återkomst utgjort mitt fjärde referensverk. I 

inledningen till denna gör Svenungsson en detaljerad genomgång av postmodernitetens 

filosofiska historia och etablering.171  

För att sålla ut de mest centrala tänkarna och begreppen till min lista, har jag endast 

inkluderat de namn och begrepp som förekommer i minst två av referensverken. Jag har 

dessutom begränsat listan till tänkare som framträtt efter 1960. Några jag saknar från de 

retoriska uppslagsverken är dock Butler, Cassin, Poulakos och Vitanza. Dessa torde vara 

särskilt intressanta för retoriker och är dessutom sannolika att stöta på genom 

undersökningen. Därför har jag funnit det motiverat att inkludera dem på sökordslistan. 

Sammantaget har detta resulterat i nedanstående lista över personer och begrepp: 

 

 

 

 

 
168 Barbara Cassin, Toward A Sophistical Practice: Toward a Consistent Relativism, New York: Fordham 

University Press 2014, https://doi.org/10.2307/j.ctt13wzzx6 (2021-04-23), s. 85. 
169 Barbara Cassin, Jacques the Sophist: Lacan, Logos, and Psychoanalysis, New York: Fordham University 

Press 2019, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=5917090, s. 25–28.  
170 Sloane 2001; Bizzell & Herzberg 2001; Zimmermann 2013. 
171 Svenungsson 2004. 

https://doi.org/10.2307/j.ctt13wzzx6
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=5917090
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Personer 

• Judith Butler (1965–) 

• Barbara Cassin (1947–) 

• Paul de Man (1919–1983) 

• Gilles Deleuze (1925–1995) 

• Jacques Derrida (1930–2004) 

• Stanley Fish (1938–) 

• Michel Foucault (1926–1984) 

• Ihab Hassan (1925–2015) 

• Jacques Lacan (1901–1981) 

• Jean-François Lyotard (1924–1998) 

• Thomas Kuhn (1922–1996) 

• Julia Kristeva (1941–) 

• John Poulakos (1948–) 

• Victor J. Vitanza (1940–) 

 

Begrepp 

• Decentrering 

• Dekonstruktion 

• Det sublima 

• Metaberättelser/ metanarrativ 

• Postmodernism 

• Poststrukturalism 

• Postfoundationalism 

• Språkspel 

 

Idén är att dessa personer och begrepp är så pass centrala, att majoriteten av den 

postmodernitet som förekommer i texterna fångas upp. De torde därför ge en trovärdig 

indikation på postmodernitetens roll i svensk retorik. Nedan redogör jag för undersökningens 

tillvägagångssätt. 
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Läsmetod 

På grund av materialets omfattning, söker jag i första hand efter de utvalda namnen och 

begreppen i texternas index och referenslistor, för att sortera ut de texter som innehåller 

postmodernitet. I andra hand, om index saknas, läser jag igenom materialet. Efter att ha 

sorterat ut de texter där jag funnit mina utvalda postmodernister eller postmodernistiska 

begrepp, läser jag dessa texter och redogör jag för det jag funnit. Varje delundersökning 

inleds med en introduktion och några anmärkningar om materialet där detta är nödvändigt. 

Därefter redogör jag i kvantitativt och kvalitativt för den postmodernitet som förekommer och 

avslutar med en sammanfattning. I den här uppsatsen, vill jag betona, är även det negativa 

resultatet av intresse. Därför redogör jag även översiktligt för det material som inte innehåller 

någon postmodernistisk teori, för att tydligt teckna en bild av i vilken mån postmoderniteten 

förekommer i retoriken. 

 

1.5 Undersökningens empiri 

 

Ett sätt att undersöka det svenska retorikämnets teoretiska grunder är att granska de 

originaltexter som läses under den grundläggande retorikutbildningen vid svenska lärosäten, 

läroböcker som erbjuds retorikstuderande, vetenskapliga artiklar, forskningspublikationer 

samt doktorsavhandlingar. Dessa är de fem delundersökningar jag valt att genomföra. Tack 

vare att retoriken som universitets- och forskningsämne är så pass ungt i Sverige (retorik 

introducerades som universitetsämne under 1980- och 1990-talen) är det möjligt att undersöka 

retorikens utveckling ända från början, det vill säga mellan 1980 och 2020. Detta, i 

kombination med analysmaterialets bredd, ger sammantaget en god bild av det svenska 

retorikämnet och dess postmodernistiska inslag. Några avgränsningar har dock varit 

nödvändiga. 

 

Originaltexter i kurslitteraturen 

Jag har begärt ut litteraturlistor från de fyra svenska lärosäten där retorik är ett självständigt 

ämne: Lunds universitet, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet. 

Litteraturlistorna har avgränsats till retorikutbildning på grundnivå (A-, B- och C-nivå eller 

motsvarande) och har begärts ut från institutionernas arkiv i femårsintervall från och med 

respektive startår. Jag har begärt ut listorna i samma tidsintervall (2000, 2005, 2010, och så 

vidare) i den mån det varit möjligt och retorikkurser funnits på lärosätena samtidigt. Därtill 
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har jag studerat litteraturlistor från retorikämnets första år vid respektive lärosäte. I några få 

fall saknas listor i arkiven, och ibland anges i kursplanerna att fler texter lagts till i efterhand. 

Det hade ur källkritisk synpunkt varit att föredra att jag själv kontrollerat dessa luckor, men 

jag har på grund av coronapandemins restriktioner hänvisats till digital korrespondens med 

kursadministratörer, registratorer och ämnesansvariga. 

En risk med att göra femårsnedslag är förstås att jag missar alla övriga originaltexter. 

Det kan därför vara så att jag missar några kurser med postmodernistisk inflytande som lästs 

genom åren. Det är också möjligt att ett positivt resultat är ett undantagsfall snarare än tecken 

på en trend. Min övertygelse är dock att det går att säga något generellt om postmodernistiska 

teoriers utrymme i kurslitteraturen, baserat på det material jag undersökt.  

 

Läromedel 

För att komplettera bilden av den postmodernitet retorikstudenter läser, undersöker jag också 

läroböcker och antologier i retorik. Dessa har jag sökt fram via Libris, med avgränsningen att 

böckerna riktas till undervisning inom högre utbildning. Antologier som inte är läroböcker 

per se, men som är uppenbart relevanta bidrag till min undersökning, har också inkluderats. 

Jag har uteslutit läromedel som enbart är handböcker i att hålla tal. 

 

Vetenskapliga artiklar 

Med vetenskapliga artiklar avser jag artiklar publicerade i tidskriften Rhetorica Scandinavica 

mellan 1997 och 2020. Jag har begränsat undersökningen till artiklar skrivna på svenska. 

Sökningen efter mina utvalda namn och begrepp är gjord på Retorikförlagets hemsida, där 

alla nummer finns digitaliserade.172 Jag gör inte en systematisk läsning av varje enskild 

artikel, utan läser översiktligt för att i första hand få en kvantitativ bild av postmodernitetens 

inflytande. I sina totalt 77 nummer (varav några dubbelnummer) mellan 1997 och 2020, har 

Rhetorica Scandinavica publicerat 98 texter på svenska. Dessa undersöker jag, för att kunna 

redogöra för de artiklar som innehåller postmodernistiska tänkare och teoribildningar. Jag 

inkluderar artiklar, essäer och tema- och klassikerintroduktioner i undersökningen, men inte 

recensioner eller projektpresentationer. 

 

 
172 Retorikförlaget, https://www.retorikforlaget.se/rhetorica-scandinavica/ (2021-05-15). 

https://www.retorikforlaget.se/rhetorica-scandinavica/
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Forskning 

För att kunna studera retorikforskning inom ramarna för en masteruppsats, avgränsar jag 

undersökningen till svenska retorikprofessorers forskning. Sverige har totalt haft åtta 

professorer i retorik (men när den här uppsatsen skrivs utlyser Örebro högskola en tjänst som 

Sveriges nionde professor, inriktad mot kriskommunikation och kommunikativt ledarskap) 

och jag har undersöker samtliga av deras publikationer som går att finna via Libris och 

professorernas personliga profiler på lärosätenas webbplatser. Jag redogör för den 

postmodernitet jag finner i böcker, kapitel och artiklar skriva av dessa professorer. 

Recensioner, översättningar och dagstidningsartiklar har uteslutits, även om de ibland nämns 

översiktligt av relevansskäl. Återigen har den lista över namn och begrepp, som utgör denna 

undersöknings ryggrad, legat till grund för läsningen.  

I samband med forskningspublikationerna, redogör jag också för konferensrapporterna 

Vetenskap och retorik (2001) och Vetenskapsretorik (2014). Dessa är sammanställningar av 

symposium om retoriken som vetenskap. Framställningen av postmodernistiska teorier i dessa 

antologier bör kunna säga något om teoririktningens ställning inom retorikvetenskapen, varför 

jag funnit det motiverat att nämna dem i det här avsnittet. I linje med tidigare avgränsningar, 

presenterar jag endast de konferensbidrag som är skrivna av svenska retoriker.  

 

Doktorsavhandlingar 

Slutligen studerar jag doktorsavhandlingar i ämnet retorik, vilket betyder att avhandlingar 

skrivna om retorik men inom andra ämnen uteslutits. Många doktorsavhandlingar om retorik 

har skrivits inom andra ämnen, och att doktorera i retorik har heller inte alltid funnits som ett 

alternativ på universiteten och högskolorna. Därför består undersökningen i sin helhet av tolv 

avhandlingar, publicerade mellan 2006 och 2020. På samma sätt som i tidigare 

delundersökningar, presenterar jag de avhandlingar som innehåller postmodernistisk teori. För 

att, återigen, även betona det negativa resultatet redogör jag även översiktligt för de 

avhandlingar som inte innehåller någon postmodernitet. Ej heller här gör jag en kritisk 

närläsning, utan beskriver avhandlingarnas huvudlinjer och på vilka sätt postmodernistisk 

teori förekommer. 
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2. Undersökning: Den svenska retoriken och postmoderniteten  

 

Med redogörelser för uppsatsens utgångspunkter och tillvägagångssätt på plats, återstår att 

söka svar på frågan om postmodernitetens roll i svensk retorik. I det följande redogör jag för 

resultatet av min undersökning i fem delar. Alla spår av postmodernitet som jag kunnat hitta 

redovisas i det här kapitlet. Texterna presenteras kronologiskt inom varje delkategori, för att 

tydligt indikera hur förekomsten av postmodernitet varierat över tid. 

 

2.1 Originaltexter i kurslitteraturen 

 

I det följande redogör jag för min undersökning av originaltexter i kurslitteraturen vid de fyra 

svenska lärosäten där retorik är ett självständigt ämne: Lunds universitet, Södertörns 

högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet.173 

 

Materialet 

Innan jag redovisar resultatet, är det nödvändigt att säga något om terminologin för 

omfattningen av olika kurser och examina eftersom den förändrades under 

undersökningsperioden. År 2007 övergick poängsystemen för högre utbildning från poäng till 

högskolepoäng, i enlighet med den så kallade Högskolereformen.174 Skälet till reformen var 

att bättre möta utbildnings- och anställningskrav i andra europeiska länder. Flera länder 

anpassade sina högre utbildningsnivåer till så kallade ECTS-poäng (European Credit Transit 

System).175 Det gamla systemet, där en veckas heltidsstudier motsvarade 1 poäng, slopades till 

förmån för 1,5 högskolepoäng (hp) per vecka (vilket motsvarar ECTS-nivån). En termins 

heltidsstudier kom således att motsvara 30 hp, i stället för 20 poäng som tidigare. När jag i det 

följande skriver poäng respektive högskolepoäng är det just detta som är skillnaden. 

I samma reform fastslogs också formerna för examina. Högre utbildning fick två nivåer: 

grundnivå och avancerad nivå. En kandidatexamen beslutades att omfatta 180 fullgjorda 

högskolepoäng (varav minst 90 hp inom det huvudsakliga området), det vill säga sex 

 
173 För samtlig kurslitteratur gäller: I författarens ägo: kursplaner och kurslitteratur i digital form, Södertörns 

högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet & Örebro universitet, förvärvade januari–mars 2021.  
174 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) utfärdad den 21 juni 2006, SFS 2006:1053, 6 kap. 

2 §. För ändring av utbildningsnivåerna, se: Ibid., bilaga 2, kap. 4. 
175 Universitets- och högskolerådet, ”Bolognaprocessen – det europeiska området för högre utbildning”, 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/ (2021-04-27). 

https://www.uhr.se/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/
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terminers heltidsstudier. Ofta benämns grund-, fortsättnings- och kandidatnivå som Retorik A, 

Retorik B och Retorik C. Dessa kurser omfattar (efter 2007) 30 hp vardera och delas 

vanligtvis upp i delkurser om 7,5 hp vardera, med undantag för C-uppsatser som motsvarar 15 

hp. I det följande beskriver jag retorikutbildningens framväxt vid de fyra lärosätena, och 

redogör för det urval av delkurser som utgör mitt analysmaterial. 

Retorik dyker för första gången upp som ämne vid Uppsala universitet, när 

ämnesavdelningen för retorik grundas inom Litteraturvetenskapliga institutionen år 1987. Vid 

den tiden har dock Kurt Johannesson hållit talkurser i Uppsala sedan 1980.176 De första 

fempoängskurserna kommer 1990, och fler läggs till mellan 1992 och 1995.177 År 2001 blir 

retoriken ett självständigt ämne med A- och B-kurser. År 2002 kommer C-kurs och 

magisterkurs.178 Efter att ha redogjort för åren 1990 och 1995, gör jag nästa nedslag 2002, i 

ställt för 2000. Detta för att ha en fullständig uppsättning A-, B- och C-kurser att jämföra 

med. Därefter fortsätter nedslagen från och med 2005, 179 vidare till 2010, 2015 och 2020.  

År 2010 är den största förändringen att Kandidatprogram i litterär och retorisk 

kommunikation hunnit bildas (år 2008) i Uppsala.180 Strukturen för delkurser är i stort sett 

oförändrad 2015. Den nästa större revideringen är tydlig först vid det sista nedslaget, 2020.181  

Retorik blir en praktisk kurs vid Örebro universitet 1995,182 för att 1999 etableras som 

eget ämne. Retorikutbildningen är idag en del av Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. År 2000 finns både A- och B-kurs i Örebro, om 20 poäng vardera.183 På 

 
176 Lindqvist 2015, s. 38. Se även Lindqvist för en utförligare genomgång av retorikämnets utveckling inom 

högre utbildning, särskilt vid Uppsala universitet. 
177 1990 ges fempoängskurserna Grundkurs i retorik, Politisk retorik och Det politiska språket. 1995 finns även 

fempoängskurserna Praktisk retorik, Kvinnors retorik, Retorikens historia, Politik och retorik samt en 

uppsatskurs om tio poäng. 
178 Retorik A, 20 poäng, omfattar delkurserna Grundkurs i retorik, Att skriva, Att tala och Retorisk analys. I 
Retorik B ingår fempoängskurserna Klassisk retorik, Att tala II, Modern retorik och en uppsatskurs. Retorik C 

innefattar en uppsats om tio poäng, en metodkurs och en valfri delkurs. Utöver magisterkursens uppsats och 

fempoängskurs Retorisk analys, finns utrymme för tre valfria kurser. Några valbara fempoängskurser på 

grundnivå är Film och retorik, Postkolonial litteratur och retorik och, från 2003, Retorik och genus.  
179 Upplägget är till övergripande del detsamma fram till och med 2007.  
180 Inom programmet läses A- och B-kurser i både litteraturvetenskap och retorik. Därefter skrivs C-uppsats i 

antingen retorik eller litteraturvetenskap. Retorikkurserna går fortfarande att läsa fristående, om man hellre vill 

det. Retorik A, B och C har samma upplägg vad gäller delkurser, såväl 2002 som 2005. På C-nivå däremot, läser 

studenterna nu Mediernas retorik, 7,5 högskolepoäng, utöver Teori och metod och en uppsatskurs om 15 

högskolepoäng.  
181 På A-nivå läses fortfarande Den klassiska retorikens grunder, men den har fått sällskap av 7,5-
poängskurserna Retorisk analys, Politisk retorik och Den samtida retorikens villkor. På B-nivå läses delkurserna 

Modern retorik, Traditioner i klassisk retorik från antiken till 1850, Kampanjretorik samt B-uppsats om 7,5 hp. 

Retorik C har genomgått den största revideringen och består nu av delkurserna Aktuella forskningsproblem i 

retorikvetenskapen och Att forska i retorik, om 7,5 hp vardera, samt C-uppsats á 15 hp. 
182 Kursen fokuserar på bland annat talets struktur, röst- och talvård samt råd vid talängslan.  
183 A-kursen 2000 består av delkurserna Retorikanalys, Praktisk retorik och Retoriskt skrivande.  
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grund av luckor i arkivet redovisas dock B-kursens litteratur från 2001.184 När vi når fram till 

2005 finns retorik A, B, C och D, om 20 poäng vardera.185 Efter högskolereformen ser 

upplägget vid nästa nedslag, 2010, annorlunda ut. Nu erbjuds retorik A, B och C men 

omfattande 30 högskolepoäng vardera. Studenterna skriver uppsats inom samtliga nivåer.186 

Örebro universitet behåller detta upplägg fram till och med 2018. Från och med 2019 läses 

retorik inom kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap.187  

På Södertörns högskola ges de första retorikkurserna höstterminen 1997, men 

kursplaner och litteraturlistor finns arkiverade först från och med 1998. Här ryms 

retorikämnet inom Institutionen för kommunikation, medier och it. Starten för retoriken på 

Södertörn markeras av kvällskurser i praktisk retorik om 10 poäng. Redan 2000 har dock 

utbudet utökats markant, och jag inleder min undersökning från och med det året. Både 2000 

och 2005 erbjuds en mängd kurser på grund- och fortsättningsnivå.188 År 2005 har 

Retorikkonsultprogrammet etablerats.189 2010 erbjuder Södertörns högskola retorik på A-, B- 

och C-nivå om vardera 30 hp. Det kursupplägg som presenteras här är sig likt fram till och 

med år 2020.190 

Retorikutbildningen i Lund startar år 2003 och består till en början av sju delkurser om 

fem poäng vardera. Till en början är retorikundervisningen ett samarbete mellan Institutionen 

för nordiska språk, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Litteraturvetenskapliga 

institutionen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria samt Avdelningen för semiotik. 

Sedermera kommer retoriken dock att tillhöra Institutionen för kommunikation och medier, 
 

184 B-kursen 2001 består av fempoängskurserna Retorikens idéhistoria, Praktisk retorik, Retorikanalys samt en 

uppsats om fem poäng. B-kursen behåller sin struktur fram till 2005.  
185 Inom dessa erbjuds bland annat delkurserna Retorik och nätet och Offentligt skrivande. 
186 Utöver detta grundpaket ges också kursen Tvärkulturell retorik och en internationell motsvarighet: Cross-

cultural rhetoric.  
187 I detta ingår retorikkurserna Retorik och kommunikativt ledarskap och Språk och retorik i ett internationellt 
perspektiv, båda omfattande 30 högskolepoäng på grundnivå. Dessa kombineras inom programmet Språk, retorik 

och kommunikativt ledarskap, med kurser i svenska, engelska och valfria kurser. 
188 Kurserna som ges är Retorik A, 10 poäng, samt Retorik fortsättningskurs, 20 poäng. På grundnivå erbjuds 

kurserna Retorisk didaktik, Retorik med genusinriktning, Retorik som humanvetenskaplig kunskapsteori samt 

kvällskursen Argumentation och debatt. I fortsättningskursen ingår Retorisk analys, Retorikens idéhistoria, 

Retorik och problemlösning samt uppsats om fem poäng.  
189 Studenter kan välja mellan att efter grundkurs söka sig till Retorikkonsultprogrammet eller en mer traditionell 

fortsättningskurs. Båda omfattar 20 poäng, men medan studenter i fortsättningskursen skriver B-uppsats om fem 

poäng, läser retorikkonsultstudenter kursen Projekt och fältstudier. Innan denna nivå kan studenterna läsa en 

mängd grundkurser och påbyggnadskurser, bland annat kurserna Retorisk didaktik och Språkfilosofi. Den 

internationella kursen Rhetoric om tio poäng ges också. 
190 A-kursen fokuserar på retorikens grunder och praktiska argumentationsövningar, indelat i 7,5 hp-kurserna 

Retorikens grunder i teori och praktik I och II samt Retorisk kritik I och II. Nyare retorikteori presenteras i B-

kursens 7,5-poängskurs Retorisk analys. Ett liknande upplägg har delkursen Retorikens idéhistoria 2015. Övriga 

delkurser inom B-kursen är Retorikvetetenskapens fält, Retorisk kritik samt B-uppsats. På C-nivå läses – utöver 

uppsatsen om 15 högskolepoäng – kurserna Teori och metod, Fördjupning topos samt Fördjupning Barbara 

Cassin. 
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vilket fortfarande, våren 2021, gäller. Eftersom inga litteraturlistor finns arkiverade för 2005, 

gör jag mitt första nedslag vid retorikutbildningens första år i Lund – 2003 – och konstaterar 

därefter att 2004 hade ett liknande upplägg och innehåll.191 Nästa nedslag blir 2010, då 

retorikutbildningen på höstterminen bestod av en grundkurs á 30 högskolepoäng samt en 

kandidatkurs omfattande 30 högskolepoäng (inklusive kandidatuppsats om 15 hp).192 

Kurslitteratur för fortsättningskursen (motsvarande Retorik B) som ges på vårterminen 2010 

saknas i arkiven.193 År 2015 ser strukturen likadan ut: en grundkurs, uppdelad på 7,5 hp-

kurser, på höstterminen och en fortsättningskurs på vårterminen (här finns dock samtliga 

litteraturlistor tillgängliga). 194 För den som läst detta första år, erbjuds en kandidatkurs på 

höstterminen. Upplägget 2020 ser likadant ut som för 2015. 

Retorikämnets återetablering på grundnivå i Sverige sker med andra ord mellan åren 

1987 och 2003. Från och med år 2010 finns kandidatkurser i retorik vid samtliga fyra 

lärosäten, samt särskilda retorikprogram vid de flesta. I följande avsnitt redogör jag för vilken 

betydelse postmodernistiska tänkare spelat inom utbildningarna under de dryga två decennier 

som passerat sedan ämnet etablerades. 

 

Postmodernitet i kurslitteraturens originaltexter 

Granskningen av kurslistorna visar snabbt att postmoderniteten som teoretisk strömning 

knappast haft en framstående roll inom retorikutbildningen. Vid Södertörns högskola läses år 

2010 utdrag ur Foucaults Diskursens ordning inom delkursen Retorisk analys på B-nivå. 

Statistik kan naturligtvis inte säga allt om en texts genomslag inom en kurs, men det är ändå 

slående att Foucaults text utgör en av 18 texter, alltså endast fem procent. År 2015 läses 

Poulakos ”Gorgias Encomium to Helen and the Defense of Rhetoric” inom delkursen 

 
191 De sju delkurserna som gavs 2003 var Praktisk retorik á tio poäng, fempoängskurserna Retorikens historia 

och teori, Retorik och argumentationsanalys, Idéhistoria, Berättandets retorik och Visuell och multimedial 

retorik, samt en uppsatskurs, även den motsvarande fem poäng. År 2004 erbjöds något färre kurser: Retorikens 

historia och teori, Praktisk retorik I och II samt Retorisk analys och argumentation. 
192 Inom grundkursen läses delkurserna Retorikens historia och teori, Praktisk retorik I och II, Retorisk analys 

och argumentation. Kandidatkursen består av Teori och metod, 7,5 hp, en valfri kurs om 7,5 hp och uppsats 

motsvarande 15 hp. 
193 Men vårterminen 2012 ges delkurserna Retorik och lärande, Retorik och berättande, Retoriska perspektiv och 

tillvägagångssätt samt en uppsats om 7,5 hp, alla inom fortsättningskursen. Strukturen har varit liknande mellan 

läsåret 2010 och läsåret 2015. Jag har dock inte haft möjlighet att undersöka kurslitteraturen för specifikt 
fortsättningskursen VT 2010. 
194 Delkurser som erbjuds på grundnivå är Retoriska perspektiv, Retoriska övningar I och II samt Retoriska 

analyser. Fortsättningskursen på våren innehåller 7,5-poängskurserna Retorik och lärande, Retorikens historia, 

Retorisk teori och metod samt B-uppsats om 7,5 högskolepoäng. I kandidatkursen ingår Retorikvetenskapliga 

perspektiv och tillvägagångssätt, Retorikteoretisk litteraturfördjupning samt examensarbete om 15 

högskolepoäng. 
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Retorikens grunder i teori och praktik I och II på A-nivå. Också 2015 läses Foucaults 

Diskursens ordning inom delkursen Retorikens idéhistoria, även här på B-nivå. Den här 

gången utgör Foucaults text drygt två procent av de 42 texter som läses till kurserna. Jag 

påminner också om att båda dessa delkurser omfattar 7,5 högskolepoäng, det vill säga en 

fjärdedel av en terminslång kurs. 

År 2015 läses också, på C-nivå vid Södertörns högskola, Derridas Den andres 

enspråkighet och Lacans ”My teaching”. Dessa ingår i en valbar fördjupningskurs om Barbara 

Cassin, där elva texter av Cassin läses. Totalt står dessa postmodernister för 56 procent av 

texterna i delkursen, vilket är anmärkningsvärt i kontrast till andra delkurser – och andra 

lärosäten. På delkursen Teori och metod (också inom retorik C) läses Butlers Gender Trouble 

som en av 14 texter, det vill säga sju procent.   

År 2020 finns kursen om Cassin inte kvar. Däremot läses Cassins ”Ontologi/Logologi” 

inom delkursen Retorikens idéhistoria på B-nivå. Detsamma gäller Foucaults Diskursens 

ordning. Tillsammans utgör dessa två av 38 texter, alltså en tjugondel. På C-nivå har Derrida 

och Lacan försvunnit, eftersom den tidigare fördjupande kursen bytts ut till Tematisk 

fördjupning om klimatet på höstterminen och Populismens retorik på vårterminen. 

Vid Uppsala universitet läses Butlers Gender Trouble i fempoängskursen Retorik och 

genus år 2003. Boken är en av 41 texter som läses, det vill säga, den utgör drygt en 

femtiondel av texturvalet. Därefter förekommer postmodernistisk teori igen först 2020, efter 

att retorikutbildningen reviderats märkbart från tidigare år. Redan på A-nivå läses två texter 

av Foucault: Maktens maskor och Sexualitetens historia inom 7,5 hp-kursen Den samtida 

retorikens villkor. Här läses också Cassins ”Bra och dåliga retoriska läror: från Platon till 

Perelman”. Dessa utgör tre av 18 texter, det vill säga dryga 16 procent. Delkursansvarig här är 

Mats Rosengren, vilket kan vara värt att notera med tanke på Rosengrens forskningsinriktning 

(mer om det i avsnitt 2.4). 

På B-nivå, inom delkursen Modern retorik, läses Derridas ”Struktur, tecken och spel i 

humanvetenskapernas diskurs” och, noterar jag som en parentes, Jayne Svenungssons 

avhandling om postmodernistisk filosofi. Samtliga läses till samma seminarium, som leds av 

Mats Rosengren. Till två olika seminarier, fortfarande inom delkursen Modern retorik, läses 

Foucaults Diskursens ordning respektive ”Vad är en författare?”. Derrida och Foucault står 

för tre av 26 texter, det vill säga knappt tolv procent av den obligatoriska läsningen. Detta 

alltså trots att det är en kurs om modern – i bemärkelsen samtida – retorik. På B-nivå läses 

också delkursen Traditioner i klassisk retorik från antiken till 1850, och här ingår Poulakos 
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”Toward a Sophistic Definition of Rhetoric” som en av 26 texter (knappt fyra procent). Jag 

påminner, även här, om att varje delkurs i sin tur utgör en fjärdedel av B-kursen som helhet.  

Studenter på C-nivå läser Lyotards Det postmoderna tillståndet samt Poulakos 

ovannämnda ”Toward a Sophistic Definition of Rhetoric” i delkursen Teori och metod. 

Kvantitativt räknat upptar Lyotards essä en av sju seminarier den delkursen. Tillsammans med 

Poulakos står Lyotard för två av 18 texter som läses, det vill säga 11 procent. 

 

Sammanfattning 

Teorier eller tänkare som kan anses postmodernistiska, förkommer endast sporadiskt vid 

svenska lärosäten. Till att börja med: de förekommer inte alls i Lund eller Örebro. Vid 

Södertörns högskola förekommer 19 postmodernistiskt influerade texter sammanlagt under 

åren 2010, 2015 och 2020. Med undantag för delkursen Fördjupning Barbara Cassin år 2015 

(där strax över hälften av texterna kan anses postmodernistiskt präglade) förekommer texter 

av postmodernister endast i enstaka fall inom respektive kurs. Av dessa totalt 19 

postmodernistiska texter läses 16 på C-nivå. De postmodernister som förekommer är främst 

Cassin, därefter Foucault, Poulakos, Derrida, Butler och Lacan. Av dessa 19 läses 16 

postmodernistiska texter under samma år: 2015. Fem år senare har förekomsten minskat 

markant; nu läses endast två originaltexter skrivna av postmodernister. 

Vid Uppsala universitet läses Butler redan 2003. Men sedan dröjer det till 2020, innan 

övriga nio texter läses. Liksom vid Södertörns högskola, utgör postmodernisternas texter 

endast en liten andel av all den kurslitteratur som läses inom varje delkurs. I Uppsala läses 

postmodernister främst på B-nivå. De postmodernister som förekommer är Poulakos, Derrida, 

Foucault, Cassin, Lyotard och Butler. Jag konstaterar också att flera av de delkurser där 

postmodernister läses, leds av Mats Rosengren. Som kommer framgå av avsnittet om 

Rosengren i kapitlet om Sveriges retorikprofessorer, är det ett föga förvånande samband. 
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2.2 Läromedel 

 

Studenter läser inte bara originaltexter, utan också läroböcker, översiktsverk och antologier 

författade i utbildningssyfte. Jag redogör nedan för det postmodernistiska inflytandet i några 

av de mest använda läromedlen i Sverige. I några fall har jag bedömt det relevant att inkludera 

danska läroböcker, som tidigt översatts till svenska och använts i undervisningen, även om det 

är svenska läromedel som står i fokus. 

 

Postmodernitet i läromedlen 

Liksom bland originaltexter i kurslitteraturen, är postmodernitetens inflytande i svenska 

läroböcker högst begränsat. Ofta kan förekomsten av postmodernitet beskrivas som 

termskrammel, för att låna Michael Gustavssons uttryck (eller kanske namedropping, när 

detsamma sker med postmodernistiska tänkares namn). Tidiga, inflytelserika läroböcker – 

som Kurt Johannessons Svensk retorik (1983),195 Retorik eller konsten att övertyga (1990)196 

och Nötens kärna (2000);197 Lennart Hellspongs Konsten att tala (1992);198 Rudolf Rydstedts 

Retorik (1993);199 Christer Åsbergs Retoriska frågor (1995)200 och Brigitte Mral och Maria 

Karlbergs Heder och påverkan (2004)201 – saknar helt postmodernistiska perspektiv. 

Undantag är Maria Wolrath Söderbergs Finns det genvägar till klokhet? (2003)202 och Jan 

Lindhardts Retorik (2005),203 även om de postmodernistiska inslagen i dessa böcker framför 

allt handlar om ytliga omnämnanden av vissa tänkare och begrepp – sådant som Gustavsson 

kallar termskrammel. Wolrath Söderberg nämner kort Thomas Kuhn, och Lindhardt gör en 

flyktig anmärkning om Derrida och använder sig av hans term trace (spår på svenska).204 

 
195 Kurt Johannesson, Svensk retorik. Från Stockholms blodbad till Almedalen, Stockholm: Norstedts Panorama 

1983. 
196 Kurt Johannesson, Retorik eller konsten att övertyga, 3 uppl., Stockholm: Norstedts 2006. 
197 Kurt Johannesson, Nötens kärna. Liten lärobok i retorik, Stockholm: Bonnier Multimedia 2000. 
198 Lennart Hellspong, Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 2004 [1992]. 
199 Rudolf Rydstedt, Retorik, Lund: Studentlitteratur 1993. 
200 Christer Åsberg, Retoriska frågor. Texter om tal och talare från Quintillianus till Clinton tillägnade Kurt 

Johannesson, Stockholm: Norstedts 1995. 
201 Maria Karlberg & Brigitte Mral, Heder och påverkan. Att analysera modern retorik, Stockholm: Natur och 

kultur 1998. 
202 Maria Wolrath Söderberg, Finns det genvägar till klokhet? Retorik som konsten att övertyga, Lund: 

Studentlitteratur 2003.  
203Jan Lindhardt, Retorik, övers. José Luis Ramirez, Åstorp: Retorikförlaget 2005. 
204 Lindhardt 2005, s. 130. 
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I senare läroböcker – som Janne Lindqvists Klassisk retorik för vår tid (2008 och 

2016)205 och Jens E. Kjeldsens Retorik idag (2008)206 – introduceras däremot 

postmodernistiska tänkare och teoribildningar. Så även i Hellspongs senare läroböcker; 

Förhandlingens retorik (2008)207 och Argumentationens retorik (2013).208 

Kjeldsens handbok är översatt till svenska och har i stor utsträckning använts i svensk 

retorikundervisning. Den kan därför anses ha bidragit till att forma retorikämnet även i 

Sverige. Kjeldsen ägnar ett 15-tal sidor åt dekonstruktiv nyretorik, där han främst refererar till 

Derrida och de Man. Kjeldsen tolkar dekonstruktion som en retorisk praktik, och gör en 

intressant (och tydligt postmodernistisk) distinktion av den nya retoriken i relation till den 

traditionella. Han skriver: 

 

Medan den traditionella retoriken hade som sin uppgift att konstruera verkningsfulla yttranden ser 

den dekonstruktiva nyretoriken det som sin uppgift att dekonstruera skenbart verkningsfulla 

yttranden. Medan den traditionella retoriken bekräftar språkets makt försvagar dekonstruktionen 

denna makt.209 

 

Kjeldsen läser dekonstruktionens skepticism till ”giltigheten av sanningsanspråk” som ett 

resultat av dekonstruktionens egen (dekonstruktiva) analys – som syftar till att ”demonstrera 

språkets figurativa och osäkra karaktär och avslöja betydelsens omöjlighet.”210 Kjeldsen 

beskriver vad han tolkar som den dekonstruktiva nyretorikens uppgift: att ”visa att vi är 

fångade i språket”.211 Men han tar också upp kritiken mot nyretoriken: att den anses 

antiretorisk.212 Hos Kjeldsen behandlas inte postmodernistisk retorik utanför ramarna för 

dekonstruktion, och Retorik idag är således inte mer postmodernistiskt influerad än i just det 

avseendet.  

Lindqvists handbok Klassisk retorik för vår tid är även den flitigt använd i 

retorikutbildningen på grundnivå. Här introducerar Lindqvist den klassiska retoriken och 

sätter den i ett samtida sammanhang. Främst är det just den klassiska retorikens beståndsdelar 

och analysbegrepp som presenteras. Lindqvist anmärker dock, på ett högst postmodernistiskt 

 
205 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008; Janne Lindqvist, Klassisk retorik 

för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2016. 
206 Jens E. Kjeldsen, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, övers. Sven-Erik Torhell, Lund: 

Studentlitteratur 2008. 
207 Lennart Hellspong, Förhandlingens retorik. Samtalskonst för arbete, skola och samhälle, Lund: 
Studentlitteratur 2008.  
208 Lennart Hellspong, Argumentationens retorik: Handbok, Lund: Studentlitteratur 2013. 
209 Kjeldsen 2008., s. 266. 
210 Ibid., s. 270. 
211 Ibid., s. 271. 
212 Ibid., s. 272. 
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manér, att ”klassisk retorik” i själva verket är en konstruktion. Detta skriver han redan i första 

upplagan från 2008, men utvecklar resonemanget i den reviderade upplagan 2016.213 

Generellt märks en markant ökning av postmodernistiska inslag hos Lindqvist från 2008 till 

2016. Varken sofister, nysofister eller postmodernister som Derrida, Poulakos, Butler nämns i 

den första upplagan.214 År 2016 har dock Lindqvist ansett dem tillräckligt viktiga för att 

skriva längre passager om dem. 

Lindqvist presenterar Derrida och de Man som exempel på 1900-talets lingvister och 

den tidstypiska synen på retoriskt språk. Han härleder också uppfattningen ”att retorik är nära 

nog samma sak som användningen av metaforer” till postmodernister som de Man. Detta för 

att de Man ”menar att språket till sin karaktär och essens är figurligt eller metaforiskt och 

därmed i den bemärkelsen ’alltid redan retoriskt’”.215 

Poulakos förkommer när Lindqvist skriver om sofisterna.216 Lindqvist hänvisar då till 

de delar av Poulakos forskning som beskriver sofistiken ur ett historiskt perspektiv, snarare än 

de texter där Poulakos argumenterar för sofistikens användbarhet i modern tid. När Lindqvist 

skriver avsnittet ”Sofistikens återkomst” är det i stället främst Butler som lyfts fram. 

Lindqvist poängterar hur det är just sofisternas ”retoriska kunskapssyn” som föranlett deras 

återkomst inom retorikforskningen och -utbildningen. Här nämns förvisso Poulakos 

propagerande för en nysofistisk retorikdefinition.217 Men det är Butler som får statuera 

exempel på hur sofistiken ”fått moderna motsvarigheter”.218 Lindqvist kommenterar att 

beteckningen av Butler som modern sofist fått ett blandat mottagande, men poängterar att 

Butlers syn på exempelvis kön som ett resultat av performativa, språkliga, handlingar knyter 

an till sofisternas idé om en ”mångtydig och föränderlig” verklighet.219 Lindqvist lyfter också 

fram Mats Rosengren som ett exempel på en modern retoriker som i sofistisk anda försökt 

”finna en ’tredje väg’ mellan fullständig relativism och en tro på absoluta sanningsanspråk”220  

Lennart Hellspong refererar till Derrida i läroboken Förhandlingens retorik. Under 

rubriken ”Tolkning” introducerar Hellspong kort Derrida och begreppet dekonstruktion.  

 
213 ”Det är värt att påminna om att ’klassisk retorik’ på många sätt är en modern skapelse. Varken Aristoteles 

eller Quintillianus skulle ha sett sig själva som ’klassiska retoriker’, utan det är senare tiders intellektuella som 

sammanställt ett antal författare och bestämt sig för att sammanföra deras teoretiska reflektioner om språket och 

kalla dessa för ’klassisk retorik’.” Lindqvist 2016, s. 58. 
214 Butler nämns endast i en parentes i Lindqvist 2008, s. 175.  
215 Lindqvist 2016, s. 46. 
216 Ibid., s. 27; 29–33; 69.  
217 Ibid., s. 32. 
218 Ibid. 
219 Ibid., s. 33. 
220 Ibid., s. 33. 
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Dekonstruktion presenteras som en tolkningsmetod, användbar när det kommer till att tyda 

”inre konflikter hos det som tolkas, mellan dess öppna och dolda mening”.221 I 

Argumentationens retorik konstaterar Hellspong att täckningen för ett argument (det som 

visar att argumentet håller) ”kan skifta inom olika diskurser” och hänvisar till Foucault.222 När 

Hellspong, i nästan lika korta drag nämner Lyotard, skriver han exempelvis:  

 

En varierande tankestrategi är snarare utmärkande för historievetenskapen med dess inriktning mot 

personligheter, skeenden och epoker som måste behandlas utifrån sina särpräglade förutsättningar. 

Går man ännu längre i samma riktning blir historien till sist ett virrvarr av olikartade tilldragelser. 

Det som präglar den är att allt flyter (panta rei på grekiska). Vi möter den tanken hos en 
postmodern filosof som Lyotard, som anser att verkligheten består av singulära händelser som inte 

kan representeras av en rationell teori. Han ser alltså ingen anledning att homogenisera den.223 

 

Hellspongs bok kan knappast anses innehålla postmodernistiska perspektiv; det jag hänvisat 

till är inte mer än enstaka omnämnanden av postmodernistiska tänkare och begrepp. 

Två antologier, som varit viktiga i retorikundervisning, anser jag motiverade att 

inkludera i detta kapitel: Retorisk kritik och: Reklam och retorik: 10 fallstudier. Den senare, 

Reklam och retorik: 10 fallstudier (2014) av Brigitte Mral och Lars-Åke Larsson, innehåller 

inga postmodernistiska teorier.224 Retorisk kritik (2014),225 redigerad av Otto Fischer, Patrik 

Mehrens och Jon Viklund, utmärker sig däremot med sina många referenser till 

postmodernistiska tänkare. Detta är anmärkningsvärt eftersom texterna är utvalda för att 

”[visa] upp det retorikvetenskapliga forskningsfältets bredd i Sverige”.226 

Annika Olsson skriver i sitt kapitel i Retorisk kritik om intersektionalitet, och tar upp 

vilken inverkan postmodernistisk teori haft på det relativt nya begreppet. Intersektionalitet 

betonar förtryckande strukturer, skriver Olsson, som ”kapitalism, patriarkat, rasism, 

kolonialism/imperialism”, samt hur dessa korsar varandra i form av intersektioner.227 

”Influenser från postmodernism och poststrukturalism har dock inneburit att förståelsen av 

strukturerna förändrats,” skriver Olsson vidare. ”De har fått en mer upplöst och relationellt 

betingad form och kopplats till språk och kunskapsproduktion. Därför talas det oftare om 

 
221 Hellspong 2008, s. 289. 
222 Ibid., s. 138. 
223 Ibid., s. 257 f. 
224 Brigitte Mral & Lars-Åke Larsson, Reklam och retorik: 10 fallstudier, Åstorp: Rhetor 2004; 2014. 
225 Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Ödåkra: 

Retorikförlaget 2014. 
226 “Förord”, Fischer, Mehrens & Viklund 2014, s. 7. 
227 Annika Olsson, ”Retorik och intersektionalitet: Sojourner Truth, Zlatan Ibrahimović och renhetens paradox”, 

Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: 

Retorikförlaget 2014, s. 291. 
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förtryckande diskurser och normer (…) än om strukturer.”228 Detta blir relevant för retorisk 

kritik när strukturer och subjekt blir språkligt konstruerade, när kunskapen ”dekonstruerats, 

decentraliserats och demokratiserats”229 – helt enkelt när tänkandet blivit postmodernistiskt. 

Ann-Sofie Lönngren skriver om begreppet performativitet utifrån bland andra Butler 

och Derrida.230 Hon relaterar de bådas uppfattning av performativitet till varandra när hon 

skriver: ”Och liksom Derrida omformulerar förhållandet mellan betecknat och betecknande, 

så argumenterar Butler för en liknande ny förståelse av förhållandet mellan kön och genus.”231 

Lönngren fortsätter: ”Varje individ föds in i ett genussystem (precis som varje individ föds in 

i ett språksystem), och lär sig under uppväxten att använda och relatera till detta (liksom till 

språksystemet).”232 Butler återkommer även hos Ann Öhrberg då hon diskuterar sambandet 

mellan etik och retorik (”Med Butler kan vi belysa identiteter […], hur vi närmar oss andra 

människor, om våldets språkliga källor och det mänskliga livets villkor”233)  och hos Olsson. 

Den senare refererar även, helt kort, till Foucault.234 Genomgående i antologin, när Foucault 

förekommer, hänvisas till honom kortfattat när någon nämner begreppet diskurs – vilket 

förstås inte är oviktigt för retoriken. Kuhn nämns endast kursivt vilket även, slutligen, gäller 

Lacan.235 Mats Rosengren bidrar med en artikel om sitt begrepp social mening, men mer om 

detta i avsnittet om retorikprofessorerna.236 Postmodernistisk teori, kan dock sägas ta ovanligt 

stor plats i Retorisk kritik, i jämförelse med andra handböcker. 

Inget av de övriga läromedel jag undersökt – Hans Gunnarssons Vältalaren (1996),237 

Peter Cassirers Huvudlinjer i retorisk kritik (1997),238 Mikael Perssons Övertyga (2002),239 

Bo Renbergs Retorikanalys (2007),240 Anders Sigrells Retorik för lärare (2008),241 Erik och 

 
228 Olsson 2014, 291. 
229 Ibid., s. 292. 
230 Ann-Sofie Lönngren, ”Butler, performativitet och transgender studies”, Retorisk kritik. Teori och metod i 
retorisk analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
231 Ibid., s. 264. 
232 Ibid., s. 291. 
233 Ann Öhrberg, ”Jag ska bussa Hundarnas Någon på mina fienders strupar. Etik och retorik”, Retorisk kritik. 

Teori och metod i retorisk analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 

2014, s. 225. 
234 Olsson 2014, s. 291. 
235 För omnämnandet av Kuhn, se: Patrik Mehrens, ”Visuell retorik”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk 

analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 320. Lacan nämns 

hos: Öhrberg 2014, s. 219; Lönngren 2014, s. 260; Mehrens 2014, s. 330. 
236 Mats Rosengren, ”Retorik, retorikvetenskap och social mening”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk 
analys, Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014. 
237 Hans Gunnarsson, Vältalaren. Om konsten att tala, Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag. 
238 Peter Cassirer, Huvudlinjer i retorikens historia, Lund: Studentlitteratur 1997. 
239 Mikael Persson, Övertyga: En handbok i retorik, Uppsala: Demosthenes 2002. 
240 Bo Renberg, Retorikanalys: en introduktion, Lund: Studentlitteratur 2007. 
241 Anders Sigrell, Retorik för lärare. Konsten att välja språk konstruktivt, Ödåkra: Retorikförlaget 2008. 
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Fredrik Mattssons På tal om retorik (2009),242 Mrals Talande kvinnor (2011),243 Peter Adlers 

Ordets makt (2014),244 Urban Hagmans Retorik idag (2015),245 Mral, Marie Gelang och 

Emelie Bröms Kritisk retorikanalys (2016),246 Anders Erikssons Retorikens grunder 

(2017),247 Hellspongs Den retoriska människan (2018),248 Göran Häggs Retorik i tiden 

(2018)249 – innehåller någon av de postmodernistiska tänkare eller något av de 

postmodernistiska begrepp som jag utgått ifrån i min undersökning. Postmoderniteten har 

knappast haft ett särskilt starkt genomslag i svenska retorikläromedel. 

. 

Sammanfattning 

Av 28 undersökta läromedel i retorik, förekommer postmodernistiska tänkare eller teorier 

endast i sex stycken. Av dessa kan endast tre böcker anses innehålla mer än enstaka 

omnämnanden av postmodernistiska tänkare eller teorier: Lindqvist och Kjeldsens 

handböcker samt Fischer, Viklund och Mehrens antologi. De postmodernister som 

förekommer i läroböcker och antologier är Judith Butler, Paul de Man, Jacques Derrida, 

Michel Foucault, Thomas Kuhn, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard och John Poulakos. 

Dekonstruktion lyfts även fram som isolerat perspektiv, hos både Olsson i Retorisk kritik och 

i Kjeldsens Retorik idag. För att även uppmärksamma det negativa resultatet, bör noteras att 

av 28 undersöka läroböcker, är det 22 stycken (fyra femtedelar) som helt saknar 

postmodernistiska perspektiv. 

 

  

 
242 Erik Mattsson & Fredrik Mattsson, På tal om retorik. Några av retorikens huvuddrag, Göteborg: Ordrum 

2009. 
243 Brigitte Mral, Talande kvinnor. Kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key, Ödåkra: Retorikförlaget 2011. 
244 Peter Adler, Ordets makt – en guidad tur genom retorikens landskap, Stockholm: Carlsson bokförlag 2014. 
245 Urban Hagman, Retorik Idag. Tänk, tala, triumfera!, Borås: Recito förlag 2015. 
246 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms, Kritisk retorikanalys. Text, bild, actio, Ödåkra: Retorikförlaget 

2016. 
247 Anders Eriksson, Retorikens grunder, Lund: Studia Rhetorica Lundensia 2017. 
248 Lennart Hellspong, Den retoriska människan. 20 sätt att se på retorik, Stockholm: Morfem 2018. 
249 Göran Hägg, Retorik i tiden: 23 historiska recept för framgång, Stockholm: Norstedts 2018. 
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2.3 Rhetorica Scandinavica 

 

Rhetorica Scandinavica, grundad 1997, är Skandinaviens enda vetenskapliga retoriktidskrift. 

Artiklarna på svenska, danska och norska samsas med klassikerintroduktioner och 

översättningar, recensioner och konferensrapporter. Tidskriften torde därför ge en 

representativ bild av skandinavisk (och därmed svensk) retorikforskning. Jag har begränsat 

min undersökning till artiklar skrivna på svenska. Man kan argumentera för att även de norska 

och danska artiklarna bör läsas, eftersom de nordiska länderna på många sätt bildar ett 

gemensamt retorikfält. Länderna enas i nordiska konferenser om retorikämnet, och Rhetorica 

Scandinavica är på många sätt navet för den gemensamma retorikforskningen. När Kjeldsen 

och Grue sammanfattar Rhetorica Scandinavicas första 13 år betraktas de nordiska länderna 

som ett gemensamt fält.250 Av tidsmässiga skäl har avgränsningen varit nödvändig. Det är 

dock inte säkert att mitt resultat skulle skilja sig nämnvärt om jag utökade min undersökning 

till artiklar på danska och norska, just eftersom länderna har ett så stort utbyte av forskning. 

 

Postmodernitet i Rhetorica Scandinavica  

Det är slående hur sällan postmodernistisk teori förekommer i de vetenskapliga artiklarna. 

Tidsintervallet, från 1997 till 2020, och den stora variationen av teman och författare innebär 

en stor innehållslig bredd. Ändå är det bara 23 av de 98 artiklarna på svenska som ens nämner 

postmodernistiska tänkare eller begrepp. Än färre har postmodernitet som huvudsaklig teori. 

Det går dock att finna spår av postmodernitet redan under tidskriftens första år. I 

nummer 2 1997 skriver Kristina Lundgren om poststrukturalism och decentrering samt 

hänvisar till Foucault och Kristeva i en text om diskursanalys av massmedier.251 I 1997 års 

fjärde nummer nämner Peter Berglez Derrida, Lyotard och dekonstruktion, även om dessa 

inte är centrala i artikeln.252 I nummer 7 1998 kritiserar Michael Gustavsson de Mans 

retoriksyn och dennes sätt att se språket som retoriserat. Detta i numret som, märk väl, har 

tema ”Retorik och dekonstruktion”.253 Efterföljande nummer 8 1998, har en artikel av Lennart 

Hellspong i vilken han hänvisar kort till de Man och Kuhn i sitt samtal om kunskapsretorik.254 

 
250 Kjeldsen & Grue 2011. 
251 Kristina Lundgren, ”Diskursanalys vs massmedieretorik”, Rhetorica Scandinavica 1997:2. 
252 Peter Berglez, ”Skrivandets ständiga framåtskridande”, Rhetorica Scandinavica 1997:4. 
253 Michael Gustavsson, ”Paul de Mans retorik. Om ett centralt begrepp i dekonstruktionen”, Rhetorica 

Scandinavica 1998:7. 
254 Lennart Hellspong, ”Teoriens topik – och kunskapens retorik”, Rhetorica Scandinavica 1998:8. 
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På andra sidan millennieskiftet skriver Mikael Nygård och Kai Paajaster, i nummer 19 

2001, en artikel där de kort kommenterar poststrukturalistisk språksyn.255 I samma nummer 

skriver Brigitte Mral en artikel om ”vetenskap online” och diskuterar de nya utmaningarna i 

relation till en postmodernistisk kunskapssyn.256 I nummer 26 år 2003, granskar Hellspong 

”några retoriska strategier i en central text av Judith Butler, en feministisk filosof som har 

sökt dekonstruera de vedertagna bilderna av vår sexuella identitet.”257 Lisa Öberg 

kommenterar kort Foucaults begrepp ”politisk autonomi” i nummer 27 2003.258 I samma 

nummer hänvisar även Ann Öhrberg till Foucault och dennes syn på makt. Brigitte Mral 

nämner postmodernitet då hon diskuterar kvinnors strategier för argumentation, och Lennart 

Hellspong översätter Karlyn Kohrs Campbells ”Kvinnorörelsens retorik: en oxymoron” och 

kommenterar i sin introduktion ”det postmoderna, massmediala samhället”.259 Anders 

Eriksson skriver i nummer 38 2006 om retorikens didaktik, nämner kort metaberättelser och 

hänvisar till Lyotard.260 

Mellan 2010 och 2015 förekommer postmodernitet – i olika omfattning – i fem svenska 

artiklar. Maria Wolrath-Söderberg nämner kort Kuhn i nummer 53 2010.261 Patrik Mehrens 

och Jon Viklund använder de Mans begrepp ”disseminering” och ”rhetorization of grammar” 

i sin analys i nummer 63 2013.262 I nummer 65 2013 presenterar Rosengren sitt begrepp 

social mening, och stödjer sig på Derrida, Foucault och Lyotard.263 I nummer 68 2014 skriver 

Anders Eriksson att postmodernistisk dekonstruktion ”lyfter fram sofisternas 

kunskapssyn”,264 och i samma nummer översätter han en text av Andrea A. Lunsford och Lisa 

Ede och nämner i sin introduktion postmodernitet och Derrida.265 

 
255 Mikael Nygård & Kai Paajaster, ”Retorik som det möjligas konst”, Rhetorica Scaninavica 2001:19. 
256 Brigitte Mral, “Vetenskap online. Retorisk utmaning eller argumentationens död?”, Rhetorica Scandinavica 

2001:19. 
257 Lennart Hellspong: ”Judith Butler. En genusteoretisk metaforanalys”, Rhetorica Scandinavica 2003:26, s. 68. 
258 Lisa Öberg, “Den som ej äger en lätt gång måste öva sig”, Rhetorica Scandinavica 2003:27. 
259 Ann Öhrberg, ”’At då jag qwinna är, jag skrifwa vill som kar’. Kön och retorik under svenskt 1700-tal”, 

Rhetorica Scandinavica 2003:27; Brigitte Mral, ”Motståndets retorik. Om kvinnors argumentativa strategier”, 

Rhetorica Scandinavica 2003: 27; Lennart Hellspong, “Klassikerintro”, Rhetorica Scandinavica 2003:27. 
260 Anders Eriksson, ”Retorikens didaktik”, Rhetorica Scandinavica 2006:38. 
261 Maria Wolrath-Söderberg, ”Aristoteles enthymem. Slutledningsformler eller meningsskapande processer?”, 

Rhetorica Scandinavica 2010:53 
262 Patrik Mehrens & Jon Viklund, ”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”, Rhetorica 
Scandinavica 2013:63. 
263 Mats Rosengren, ”Social mening – en retorisk fråga”, Rhetorica Scandinavica 2013:65. 
264 Anders Eriksson, ”Retoriken efter Retoriken. Från Aristoteles till retorikämnet idag”, Rhetorica Scandinavica 

2014:68. 
265 Anders Eriksson, ”Distinktioner mellan klassisk och modern retorik. Klassikterintro”, Rhetorica Scandinavica 

2014:68. 
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De senaste fem åren har sex artiklar publicerats på svenska i Rhetorica Scandinavica, 

som nämner eller handlar om postmodernistiska teoretiker och teorier. I dubbelnumret 71/72 

år 2016 introducerar och översätter Alexander Stagnell tre texter av Cassin.266 I nummer 74 

2016 återkommer Stagnell med en artikel där han diskuterar psykoanalys, politik och retorik, 

och i stor utsträckning hänvisar till Cassin.267 År 2017, i nummer 74 av Rhetorica 

Scandinavica, introduceras och översätts Judith Butler av Ann-Sofie Lönngren. Lönngren 

nämner i sin introduktion även Foucault, Derrida, Lacan och dekonstruktion.268 I nummer 78 

2018 använder Lisa Källström Deleuze i sin retoriska bildanalys.269 I nummer 80 2020 

nämner Wolrath-Söderberg ännu en gång Kuhn i en artikel.270 Slutligen återkommer Stagnell 

en tredje gång, i nummer 81 2020, med artikeln ”Hovets sofister” som diskuterar retorik och 

diplomati utifrån bland annat Lacans förståelse av ”diplomaten som representant”.271 

 

Sammanfattning 

Även om postmodernistiska inslag förekommer hela vägen från 1997 till 2020, är 

postmoderniteten långt från ett dominerande perspektiv i Rhetorica Scandinavica. De 

postmodernister som förekommer i tidskriften är Butler, Derrida, de Man, Deleuze, Cassin, 

Foucault, Kuhn, Lacan och Lyotard. Av 98 texter på svenska nämns (både i avseendet 

termskrammel och med mer substans) postmodernister eller postmodernistiska begrepp i 23 

artiklar, vilket utgör en dryg femtedel. Fyra artiklar är skrivna på 1990-talet. Övriga 19 är 

publicerade på 2000-talet, majoriteten efter 2010. De artiklar där postmodernitet kan sägas 

spela en betydande eller central roll är endast nio till antalet. Dessa artiklar är skrivna av 

Kristina Lundgren, Michael Gustavsson, Lennart Hellspong, Mats Rosengren, Anders 

Eriksson, Alexander Stagnell och Ann-Sofie Lönngren. Dock bör noteras att Gustavssons 

artikel förvisso handlar om de Man, men att den för ett slags anti-postmodernistiskt 

resonemang. Detta, alltså, som enda svenska artikel i temanumret om dekonstruktion och 

retorik.   

 
266 Stagnell, ”Klassikerintroduktion: Cassin”, Rhetorica Scandinavica nr 71/72 2016. 
267 Alexander Stagnell, ”Ska vi lära folk att tala?”, Rhetorica Scandinavica nr 74 2016.  
268 Ann-Sofie Lönngren, ”Klassikterintro. Judith Butler, ur Excitable Speech (1997)”, Rhetorica Scandinavica 

2017:76. 
269 Lisa Källström, ”Midsommar i sagolandet: Bildretorik och rörelse”, Rhetorica Scandinavica 2018:78. 
270 Maria Wolrath-Söderberg, “Hållbarhetsretorik och hållbar retorik”, Rhetorica Scandinavica 2020:80. 
271 Alexander Stagnell, ”Hovets sofister: Diplomati, retorik och representationens problem”, Rhetorica 

Scandinavica 2020:81, s. 48. 
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2.4 Forskningen 

 

För att ytterligare undersöka postmodernitetens inflytande på svensk retorikforskning, 

undersöker jag forskningspublikationer även i bredare bemärkelse. Undersökningen av 

vetenskapliga artiklar i Rhetorica Scandinavica ger en översiktlig bild; en ingående studie av 

svenska professorers publikationer breddar den bilden. På grund av uppgiftens omfattning har 

jag begränsat mig till just svenska retorikprofessorer, även om forskning också bedrivs av 

exempelvis doktorer och docenter i retorik (dessa får jag lämna till en annan undersökning). 

Det jag kan säga om professorernas forskning, kan jag dock säga med stor säkerhet. 

Begränsningen till professorerna har gett mig möjligheten att studera allt som professorerna 

publicerat – som går att finna via Libris, Google och professorernas profiler på universitetens 

webbplatser. De forskningspublikationer som innehåller postmodernistisk teori, presenteras i 

det följande. 

Detta är ingen kritisk närläsning av forskningen – vilket är ännu en avgränsning (och 

ytterligare något att lämna till en annan undersökning). Den här undersökningen är en första 

genomläsning av retorikämnets skrivna material sedan återetableringen på 1980-talet. Som 

sådan kan den visa vilka postmodernistiska tänkare och begrepp som förekommer i texterna, 

vad författarna säger om dessa och huruvida de använder dem ytligt, som termskrammel, eller 

om de faktiskt tillämpar teorierna. 

 

Postmodernitet hos professorerna 

I det följande redogör jag för förekomsten av postmodernistisk teori hos Sveriges åtta 

professorer. Jag redogör också översiktligt för de professorer vars forskning inte har några 

postmodernistiska inslag, för att återigen betona att det negativa resultatet är av stor relevans 

för mitt resultat. Jag avslutar med att redogöra för innehållet i konferensrapporterna Vetenskap 

och retorik samt Vetenskapsretorik, som syftar till att beskriva just retoriken som vetenskap. 

Det är talande – både hos professorerna och i konferensrapporterna – att postmodernistiska 

inslag är fåtaliga. Ett undantag från den regeln är dock Mats Rosengren, som ägnat i princip 

hela sin forskargärning åt postmodernistiska perspektiv på retoriken. 
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Professorer utan postmodernitet 

Kurt Johannesson (1935–2020) blev Sveriges första professor i retorik vid Uppsala universitet 

år 1988. Ingen av hans 70-tal publikationer, varav många etablerade handböcker såsom 

Retorik eller konsten att övertyga (1990) och Svensk retorik (1983), innehåller någon 

postmodernistisk teori.272 Undantaget är när Johannesson i Agitatorn som hot och ideal (1992) 

skriver: 

 

Under 1920-talet kan socialdemokratin bilda sina första regeringar. Nu börjar man också skriva sin 

egen historia, först genom Gerhard Magnussons Socialdemokratin i Sverige som utkom 1920–24 i 
tre band. Så skapas nu en myt eller ’stor berättelse’ om partiets framväxt och övertagande av den 

politiska makten [min kursiv.].273 

 

Förvisso är han redaktör för konferensrapporten Vetenskap och retorik som presenteras senare 

i det här kapitlet. Men Johannessons egen forskning är, som sagt, utan postmodernistiskt 

inflytande. 

Lennart Hellspong (1942), professor emeritus i retorik, var med och startade de första 

retorikkurserna vid Södertörns högskola år 1996.274 Hans 30-tal publikationer innefattar ett 

flertal etablerade handböcker i retorik, exempelvis Konsten att tala från 2004, länge grundbok 

vid många retorikutbildningar.275 Senare böcker är till exempel Förhandlingens retorik 

(2008), Argumentationens retorik (2013) och Den retoriska människan (2018). Hellspong har 

översatt och skrivit om Judith Butler i Rhetorica Scandinavica och därmed medverkat till att 

introducera henne för en svensk retorikvetenskaplig publik. I övrigt förekommer ingen 

postmodernistisk teori i Hellspongs forskning, utan hans fokus är retorikens klassiska verktyg 

för praktiskt utövande. 

År 2002 tillträdde Sveriges tredje retorikprofessor vid Örebro universitet: Brigitte Mral 

(1953). Bland hennes över 50 publikationer märks exempelvis Kritisk retorikanalys (2016) 

 
272 Alla publikationer hittas via Libris: Libris, ”Johannesson Kurt 1935 2020”,  

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=kurt+johannesson&r=%3bpers%3a(Johannesson+Kurt+1935+2020)&m=10

&s=r&t=&d=libris&p=2 (2021-05-16). 
273 Kurt Johannesson, Agitatorn som hot och ideal, Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga 

institutionen Uppsala universitet 1992, s. 67. 
274 Lindqvist 2015, s. 49. 
275 Alla publikationer hittas via Libris och Södertörns högskolas hemsida: Libris, ”Hellspong Lennart 1942”,  

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=lennart+hellspong&r=%3bpers%3a(Hellspong+Lennart+1942)&m=10&s=r

&t=&d=libris&p=1 (2021-05-16); Södertörns högskola, ”Lennart Hellspong”,  

https://ssd04.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951#!/p3/ext/content

.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951 (2021-05-16). 

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=kurt+johannesson&r=%3bpers%3a(Johannesson+Kurt+1935+2020)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=2
http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=kurt+johannesson&r=%3bpers%3a(Johannesson+Kurt+1935+2020)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=2
http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=lennart+hellspong&r=%3bpers%3a(Hellspong+Lennart+1942)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=1
http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=lennart+hellspong&r=%3bpers%3a(Hellspong+Lennart+1942)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=1
https://ssd04.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951
https://ssd04.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951#!/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_153951
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och Talande kvinnor (2011), men dessa nämner inga av de postmodernistiska begrepp eller 

tänkare jag söker efter.276 

Inte heller hos Anders Sigrell (1961) återfinns några postmodernistiska tänkare eller 

perspektiv. Han är sedan 2008 professor i retorik vid Lunds universitet och har ett 30-tal 

publikationer bakom sig, artiklar i dagstidningar och recensioner borträknade.277 Bland hans 

mest etablerade verk finns läroböckerna Att övertyga mellan raderna (1999) och Retorik för 

lärare (2008).  

För att fortsätta presentera professorerna kronologiskt, hade jag här behövt nämna Mats 

Rosengren, som blev professor 2009, och Orla Vigsø, professor sedan 2010. Dessa, 

tillsammans med Otto Fischer som 2011 blev Sveriges senast tillträdda professor, har dock i 

olika mån influerats av postmodernistisk teori. Därför presenteras de under egna rubriker 

nedan.  

Den retorikprofessor som återstår att presentera här är därför Annika Ström (1958), 

professor i retorik vid Södertörns högskola sedan 2011. Ett tjugotal publikationer till trots 

nämner Ström inga postmodernistiska tänkare eller begrepp – men så är hennes forskning 

också inriktad på retorikens tidigmoderna historia.278 

 

Mats Rosengren 

Mats Rosengren (1962) är den av Sveriges forskare som bedriver den mest genomgripande 

postmodernistiska retorikforskningen. Efter att ha inlett sin akademiska karriär som filosof 

blev han 2009 professor i retorik vid Södertörn högskola. Sedan 2014 är han professor i 

retorik vid Uppsala universitet. Utöver det är han också översättare av en mängd franska 

filosofer. Han har bland mycket annat översatt Foucaults Diskursens ordning, Derridas 

”Signatur, händelse, kontext” och Bourdieus Texter om de intellektuella. Det gör honom till 

 
276 Alla publikationer hittas via Libris och Örebro universitets hemsida: Libris, ”Mral Brigitte 1953”, 

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=brigitte+mral&r=%3bpers%3a(Mral+Brigitte+1953)&m=10&s=r&t=&d=lib

ris&p=5 (2021-05-16); Örebro universitet, ”Brigitte Mral”, https://www.oru.se/personal/brigitte_mral#Book 

(2021-05-16).  
277 Alla publikationer hittas via Libris och Lunds universitets hemsida (observera att den senare även inkluderar 

publikationer som jag av avgränsningsskäl bortsett från): Libris, ”Ander Sigrell 1961”, 

http://libris.kb.se/hitlist?q=anders+sigrell&r=;pers:(Sigrell+Anders+1961)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=&m=10&

d=libris (2021-05-16); Lunds universitet, ”Anders Sigrell”, https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/anders-
sigrell(1ae0bc9f-d1be-4a7e-939c-bc89599cfe42)/publications.html (2021-05-16). 
278 Via Södertörns högskola hänvisar Ström till DiVA för sina publikationer. Alla publikationer hittas därför via 

Libris och Diva: Libris, ”Ström Annika 1958”, 

http://libris.kb.se/hitlist?q=Str%C3%B6m+Annika+1958&r=;pers:(Str%C3%B6m+Annika+1958)&p=1&f=sim

p&g=&s=r&t=&m=10&d=libris  (2021-05-16); Diva, ”Ström, Annika”, 

http://sh.diva-portal.org/smash/person.jsf?pid=authority-person%3A512&dswid=7688 (2021-05-16). 

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=brigitte+mral&r=%3bpers%3a(Mral+Brigitte+1953)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=5
http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=brigitte+mral&r=%3bpers%3a(Mral+Brigitte+1953)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=5
https://www.oru.se/personal/brigitte_mral#Book
http://libris.kb.se/hitlist?q=anders+sigrell&r=;pers:(Sigrell+Anders+1961)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=&m=10&d=libris
http://libris.kb.se/hitlist?q=anders+sigrell&r=;pers:(Sigrell+Anders+1961)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=&m=10&d=libris
https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/anders-sigrell(1ae0bc9f-d1be-4a7e-939c-bc89599cfe42)/publications.html
https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/anders-sigrell(1ae0bc9f-d1be-4a7e-939c-bc89599cfe42)/publications.html
http://sh.diva-portal.org/smash/person.jsf?pid=authority-person%3A512&dswid=7688
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en viktig introduktör av postmodernistisk teori i Sverige, jämte exempelvis medlemmarna i 

Kris-redaktionen. 

Rosengren har publicerat över 60 texter – böcker, kapitel och artiklar – och i stort sett 

alla präglas av eller centreras kring postmodernistisk teori.279 Jag kommer här att redogöra för 

några exempel, som ger en övergripande bild av Rosengrens forskning. 

Rosengren publicerade 1997 sin avhandling i teoretisk filosofi: Psychagōgia: konsten 

att leda själar. Om konflikten mellan retorik och filosofi hos Platon och Chaïm Perelman.280 

Redan här börjar hans retoriska inriktning ta form. Här presenterar han sin syn på kunskap 

som doxisk, vilken är utgångspunkten även i hans efterföljande retorikforskning. Genom 

Chaïm Perelmans tänkande – och mot bakgrund av den så kallade lingvistiska vändningen – 

tecknar Rosengren i Psychagōgia ett förslag på en retorisk filosofi som sträcker sig bortom 

den platonska konflikten mellan sofistiken och filosofin; retoriken och dialektiken.281 Det 

finns en tredje väg att gå, en annan än den traditionellt platonska eller sofistiska, skriver 

Rosengren. Och Perelmans föreställning om ett universellt auditorium – ”som på en och 

samma gång är talarens tankekonstruktion och ett konkret, historiskt och socialt situerat 

auditorium” – möjliggör den.282 Rosengren visar varför (han tycker att) Perelmans tänkande är 

mer användbart än Platons hårda indelning mellan dialektik och argumentation, och 

följaktligen mellan objektivitet och subjektivitet.283  

 

Ty Perelmans universella auditorium är inte ett platonskt gudomligt auditorium bortom himlarna 

som alltid omfattar samma försanthållanden och åsikter, men det byter inte heller åsikt och attityd 

hur som helst – det bestäms av vår historiskt specifika och situerade föreställning om vad alla 

förnuftiga människor borde tycka.284 

 

Rosengren motsätter sig, bland annat med hjälp av Perelman, Platons idé om sanning, det vill 

säga att ”det Rätta måste vara oberoende av mänskliga tyckanden”.285 Rosengren konstaterar 

vidare i sin avhandling att:  

 

 
279 Alla publikationer hittas via Libris och Uppsala universitets hemsida: Libris, ”Rosengren Mats 1962”, 

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=rosengren+mats+1962&f=simp&spell=true&hist=true&p=1 (2021-05-16); 

Uppsala universitet, ”Mats Rosengren, https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N99-1755 (2021-05-16).  
280 Mats Rosengren, Psychagōgia: konsten att leda själar. Om konflikten mellan retorik och filosofi hos Platon 
och Chaïm Perelman, (diss.) Göteborg: Göteborgs universitet 1997. 
281 Rosengren 1997, s. 1. 
282 Ibid., s. 2 f. 
283 Ibid., s. 229. 
284 Ibid. 
285 Ibid., s. 92 f. 

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=rosengren+mats+1962&f=simp&spell=true&hist=true&p=1
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N99-1755
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Mitt intresse för Chaïm Perelmans verk hänger samman med att man däri kan skönja många av de 

teman som dominerat det senare 1900-talets filosofi – bland andra ett försök att via 

språkfilosofiska funderingar misskreditera alla former av absolutism (…).286 

 

Avhandlingen refererar för övrigt också till såväl Cassin287 som till Derrida. Rosengren ger 

Derridas dekonstruktion som exempel på ”hur språket fungerar som meningsbärare – närmare 

bestämt (…) ett filosofiskt sätt att bruka språket”.288 Rosengren anser att det logocentriska 

sättet att placera begrepp i motsättning mot varandra påminner om relativismens dilemma. 

Derridas dekonstruktion blir då ett sätt att motverka detta (upplösa dikotomier) och 

representerar vad Perelman ser som det tredje sättet att bruka logos i betydelsen 

argumentation: som retoriskt förnuft.289 

Idéerna som uttrycks i avhandlingen utvecklas i Rosengrens kanske mest inflytelserika 

verk: Doxologi. En essä om kunskap.290 Behovet av en doxologi kommer ur 1900-talets 

”skarpa [åtskillnad] mellan tolkande vetenskaper och faktavetenskaper,” skriver Rosengren.291 

Det framstår som tydligt i bland annat Doxologi. En essä om kunskap, att Rosengren är 

något av en neosofist. Han konstruerar sin doxologi utifrån flera 1900-talsfilosofer, men 

börjar hos Protagoras.292 Rosengren hänvisar till dennes homo mensura-sats i samband med 

sitt påstående att all kunskap är doxisk – och ger Perelman och Bourdieu som exempel på ”två 

samtida protagoréer”.293 Hur ska vi förstå innebörden i att människan är alltings mått? frågar 

sig Rosengren, och därefter: ”Vilket är människans mått?”294 

Ett svar på frågan, är att logos är människans mått. Närmare bestämt, logos i betydelsen 

förmedling mellan individen och den allmänna världsuppfattningen.295 Utifrån detta föreslår 

Rosengren en doxologisk omformulering av Protagoras sats: ”Människan är i kraft av logos 

måttet för alla ting. Endast det som kan omtalas, tänkas eller uppfattas som något av 

människan finns till för människan, det som inte kan omtalas, tänkas eller uppfattas som något 

finns inte för människan.”296 Ett annat svar är att doxa är människans mått.297 ”[De doxor] vi 

 
286 Ibid., s. 101 f. 
287 Ibid., s. 93. 
288 Ibid., s. 201. 
289 Ibid., s. 203 f; 228. 
290 Mats Rosengren, Doxologi. En essä om kunskap, 2 uppl., Åstorp: Retorikförlaget 2008 [2002].  
291 Rosengren 2008, s. 9. 
292 Det gör han även i andra texter. Se till exempel: Mats Rosengren, ”Den ohörda tanken, den slumpartade 

formuleringen och den nytänkta idén. Skäl att bry sig om filosofins historia”, Penelopes väv. För en filosofisk 
och teologisk pathologi, Mats Rosengren & Ola Sigurdson (red.), Göteborg: Glänta produktion 2003, s.15 ff.; 

Mats Rosengren, Cave Art, Perception and Knowledge, London: Palgrave Macmillan 2012, s. 19–25. 
293 Rosengren 2008, s. 28. 
294 Ibid., s. 21. 
295 Ibid., s. 27. 
296 Ibid., s. 27 f. 
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föds till, lärs upp inom eller helt enkelt vant oss vid formar vår perception och våra 

värderingar långt innan vi förmår reflektera över eller omforma dem.”298 Synen på all 

kunskap som subjektiv innebär att episteme är en illusion, som ”aldrig varit och [aldrig kan] 

bli ursprungligare, mer verklig eller mer egentlig än den doxa den sprungit fram ur.”299  

I Cave Art, Perception and Knowledge, ställer Rosengren doxologin i relation till 

grottmålningar. I sina studier om ”cave art” intresserar sig Rosengren både för paleolitisk 

grottkonst som kulturhistoriskt fenomen och som metafor. Han skriver:  

 

All knowledge of ourselves and of our world is immanent and doxic – hence, a doxology about 

doxa, the ever-changing web of truths, knowledge, facts and beliefs that we live by in our human 

cave, as it were. But not an epistemology about episteme, the term Plato used (…), where the pure 

forms of Truth and Knowledge reside in a place above the heavens. This book advances a specific 

perspective: We should not try to get out of our human cave, but work on getting to know it even 

better. We must realize that there is no enlightenment waiting for us outside the den. Rather than 

projecting our hopes toward distant suns and stars, we should look for the mind in the cave.300 

 

Intressant är att Rosengren i bokens inledning skriver att intresset för och betydelsen av 

studier som denna inte är ”the result of a passing postmodern or romantic flair for poiesis or 

creative imagination”.301 I stället vill han omformulera traditionella uppfattningar om 

kunskap, sanning och subjekt, ”in a resolutely post-post modern manner”.302  

Trots det för han högst postmodernistiskt filosofiska resonemang, och använder sig av 

både Bourdieus och Derridas tänkande. Till exempel vill Rosengren, med hjälp av 

grottmålningar, visa att kunskap är situerad och – är min läsning – downstream,303 samt att 

”the ’old words’ are the only ones we have”.304 Metaforen “being downstream” har 

Rosengren lånat från Cornelius Castoriadis. Rosengren skriver i “On Being Downstream”: 

 

For me, the notion of being downstream, is consonant with being thrown into water that is already 

there – in puddles, canals, small lakes and swamps. In this marshland the water flows to and fro, 

currents are created, grow in strength, diverge, concord, diminish and disappear. Canals go dry, 

others overflow, puddles stagnate and evaporate, others are reconnected to the bigger lakes and so 

on.”305 

 
 

297 Ibid., s. 76. 
298 Ibid. 
299 Ibid., s. 98. 
300 Rosengren 2012, s. 3. 
301 Ibid., s. 3 f. 
302 Ibid., s. 5. 
303 Mats Rosengren, “On Being Downstream”, The past's presence: essays on the historicity of philosophical 

thinking, Marcia Sá Cavalcante Schuback & Hans Ruin (red.), Huddinge: Södertörns högskola 2005, s. 203-218, 

URN: urn:nbn:se:sh:diva-2399 (2021-04-19), s. 204 f. 
304 Rosengren 2012 s. 6. 
305 Rosengren 2005, s. 204. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ash%3Adiva-2399
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Han visualiserar det på detta sätt, för att visa hur vår föreställning om verkligheten fungerar – 

att verkligheten är en mänsklig (konceptuell) konstruktion som alltid är historiskt förankrad, 

det vill säga det går aldrig att skapa något helt nytt (jämför till exempel med Derridas 

bricolage). En världsbild eller verklighetsuppfattning skapas också inom en specifik doxa, 

eller en specifik socio-historisk situation, som är Rosengrens ordval här: 

 

[W]e find ourselves in a consciously autonomous position – that is in a position where it is clear to 

us human beings that we institute our own laws, be they natural, social, or historical. But our 

instituting creativity is, as we have seen, not totally free or random: it is a conditioned activity, 

inevitably taking place within the constraints of a specific social-historical situation, within the 
specific social imaginary significations that constitute the situation.306 

 

I Cave Art, Perception and Knowledge föreslår Rosengren bland annat att betrakta grottkonst 

genom Castoriadis lins, vilket skulle innebära att inte se målningarna som avbildningar av 

något betraktat, eller som representationer av antingen något inneboende, mentalt, eller något 

förutspått av förtidsmänniskorna.307 I stället kan grottmålningar ses som en teknik, ”a mode of 

creating concepts, forms and significations in a specific social setting at a specific time.”308  

Härifrån är steget inte långt till Rosengrens senaste forskningsprojekt om det han kallar 

social mening. Rosengren influeras, liksom i Cave Art, Perception and Knowledge, av 

Castoriadis och Ernst Cassirer, och föreslår med hjälp av deras filosofiska antroplogi ett 

fördjupat begrepp för att fånga innebörden av doxa och doxisk meningsproduktion.309 

Traditionellt har retoriskt meningsskapande kopplats till en avsändare som försöker 

påverka sin publik, konstaterar Rosengren. Idén om social mening skiftar fokus till retorikens 

effekt; dess påverkan och förmåga att förändra.310 Detta, skriver Rosengren, är viktigt ”för att 

bättre kunna både beskriva, förklara och påverka dagens mångfacetterade 

meningsproduktion.”311  

 

Med uttrycket ’social mening’ syftar jag på mening som inte enbart eller främst formas i språk och 

bildmedier (…). Social mening skapas också, och ibland kanske främst, i och genom ritualer, 

myter, arkitektur, stadsplanering, perceptuella vanor, förmedling av inrotade tankesätt för att bara 

nämna några av de mer uppenbara formerna inom den sociala meningsproduktionens vida och 

skiftande fält. Social mening blir ständigt till, omformas och nyskapas i hela vårt sociala liv. 

 
306 Ibid., s. 214. 
307 Rosengren 2012, s 112. 
308 Ibid. 
309 Rosengren 2013, s 20. I artikeln ges en tidig förklaring av konceptet socialt meningsskapande. Jag har valt 

den för att den tydligt presenterar grundidén, även om Rosengren skrivit om social mening i flera andra 

sammanhang efter att just denna artikel publicerades. 
310 Ibid., s. 22. 
311 Ibid., s. 23. 
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Därmed är den en avgörande och ofrånkomlig komponent i såväl retoriska undersökningar som 

situationer, i retoriska praktiker såväl som i teorier.312 

 

Det som lyfter konceptet doxa till att bli social mening är Cassirers begrepp symbolisk form 

samt begreppen socialt imaginär betydelse och magma, hämtade från Castoriadis.  

Cassirer utgår från idén om människan som ett symbolskapande djur. Varje varelse har 

”i kraft av sin biologiska konstitution” en ”specifik omvärld, umwelt”. Detta är sant för alla 

levande varelser, så även människan. Det existerar således flera, olika dimensioner av 

verklighet, förklarar Rosengren.313  

 

Symboler (…) gör det möjligt för människan att förstå, föreställa sig och representera också det 

som inte är förhanden, liksom sådant som ännu inte finns (och kanske aldrig kommer att finnas i 

hennes värld). Med hjälp av vårt mänskliga symboliska tänkande kan vi formulera hypoteser, göra 

antaganden, skapa fiktioner på ett sätt som går långt utöver det blotta betecknandet. Djur, skriver 

Cassirer kan ha en praktisk föreställningsförmåga, men människan har en ”symbolisk 

föreställningsförmåga och intelligens”.314 

 

Det är med symboliska former vi människor skapar mening för oss själva, och det symboliska 

(meningsfulla) uppträder i bestämda former beroende på varje specifikt sammanhang.315  

 

Varje symbolisk form skapar alltså i en stark mening sina egna objekt – och det finns inga objekt i 
vår värld som inte uppfattas inom någon symbolisk form. De objekt som studeras inom, genom 

och via dessa dynamiska strukturer är alltså inte ting som existerar oberoende av strukturerna. De 

är konstruktioner som får sin mening och objektiva verklighet genom de funktionella relationer 

som de upprätthåller till andra konstruktioner tillsammans med vilka de bildar ett organiskt helt. 

(…) De symboliska formerna är (…) ständigt pågående processer och struktureringar.316 

 

Detta liknar idén om doxisk kunskap och även i grova drag Lyotards förståelse av språkspel.  

Men symbolisk funktion ska inte förväxlas med ”den språkliga symbolens konventionalitet 

och godtycklighet”, skriver Rosengren.317 Symboliska former begränsas inte till språket, utan 

omfattar människans hela tänkande.318  

Människan är autonom i betydelsen att hon ”själv (auto) sätter normerna (nomos) för sin 

värld.”319 Det anser Castoriadis, med hjälp av vilken Rosengren utvecklar Cassirers idéer om 

meningsskapande vidare. Rosengren skriver: ”De heteronoma världsförklaringarna försöker 

 
312 Ibid., s. 9. 
313 Ibid., s. 14. 
314 Ibid., s. 14. 
315 Ibid., s. 15.  
316 Ibid., s. 15. 
317 Ibid., s. 15. 
318 Ibid. 
319 Ibid., s. 17. 
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dölja för oss människor att det faktiskt är vi själva som skapar vår värld – inte minst genom 

att dölja att vi skapar världen också när vi presenterar heteronoma teorier om och förklaringar 

av densamma.”320 Så långt kan kopplingen enkelt göras mellan Cassirer och Castoriadis. 

Rosengren lyfter dock fram begreppet magma, som adderar en nivå till förståelsen av retoriskt 

meningsskapande. Castoriadis förklarar nämligen världen som bestående av en magma av 

mening, skriver Rosengren.321 

 

[Vår värld måste förstås som] magmatiskt skiktad i sinsemellan autonoma skikt. Inom varje skikt – 

exempelvis det biologiska, det fysiska eller det socialhistoriska – kan enheter skapas, kausala 

kedjor etableras, lagar formuleras, stora berättelser berättas. Men skikten är, som han säger, inte 

reducerbara till varandra. De samexisterar, påverkar varandra ömsesidigt och bildar just den värld 

som är vår, men de kan inte alla förklaras av en enda gemensam logik, inte alla återföras till ett 

enda gemensamt ursprung eller sägas sträva mot ett gemensamt mål.322 

 

Alla skikt, eller strata, av magma bildar tillsammans den sammansatta ”magma vi lever i och 

genom”, skriver Rosengren.323 Inom olika strata kan olika ’lagar’ råda – rentav determinism 

och kausalitet.324 Men mellan de olika strata finns ingen ”sträng kausalitet”. Inom biologiska 

strata, till exempel, råder biologins lagar, som är en förutsättning för människans sociala 

meningsskapande men utan att kunna skapa denna mening. Det är först inom sociala strata vi 

finner socialt imaginära betydelser. För att återge Rosengrens exempel: vi kan inom vårt 

biologiska strata uppfatta frekvenser av ljus, men det är först inom vårt sociala strata vi kan 

förstå ljuset som färger, i egenskap av socialt imaginära betydelser.325 En människas 

världsbild består med andra ord av en ”magma av socialt imaginära betydelser”, skapade tack 

vare människans radikala föreställningsförmåga. Castoriadis beskrivning av mening, och idén 

om en magma av mening, är vad Rosengren anser fördjupar förståelsen av doxa. 326 

Det är detta – symboliska former, idén om människans autonomi och en magma av 

socialt imaginära betydelser – som Rosengren samlar i sitt begrepp social mening. Vad 

Rosengren anser att begreppet kan bidra med till retorikvetenskapen, är ”en vokabulär och ett 

tänkande som inriktas på process i stället för essens, på artikulation i stället för avgränsning 

 
320 Ibid. 
321 Ibid., s. 18. 
322 Ibid., s. 18. 
323 Ibid., s. 19.  
324 Ibid., s. 18. 
325 Ibid., s. 18 f. 
326 Ibid., s. 20. 
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och på förkroppsligad mening i stället för alla dessa sterila dikotomier som så länge plågat 

och nedvärderat retoriken.”327 

Detta är hur Rosengren i över 20 år har bidragit med postmodernistiska perspektiv på 

retoriken, och hur han försöker ta sin retoriska kunskapssyn vidare, bortom postmoderniteten. 

 

Orla Vigsø 

Orla Vigsø (1962) utnämndes till professor i retorik vid Göteborgs universitet år 2010. Vigsø 

skriver på både danska och svenska, varav ett tjugotal texter är publicerade på svenska och i 

Sverige (det är dessa jag i första hand undersökt).328  

I sin artikel i tidskriften Med andra ord diskuterar Vigsø översättningar och 

meningsförskjutning utifrån Derrida och Walter Benjamin.329 Vi känner igen Derridas tankar 

om arche-writing och traces, när Vigsø skriver att en översättning är en mutation, en 

meningsförskjutning, av den ursprungliga meningen – men att det också är i denna mutering 

som mening uppstår.330 Vigsø konstaterar även att metaforer fungerar som inomspråkliga 

översättningar.331 

Orla Vigsøs forskning är inriktad på valaffischer och andra typer av visuell 

marknadsföring, politisk retorik och kriskommunikation. I sin avhandling diskuterar han 

huruvida svenska valaffischer från 2002 är postmodernistiska. Han skriver: 

 

Den postmoderna kampanjen ser Norris som en kampanjform där de professionella konsulterna 
inom reklam, public relations, marketing and strategisk nyhetsplacering (spin doctors) har blivit 

politikernas jämbördiga. Konsulternas betydelse har blivit större och kampanjerna har blivit en 

mer permanent arbetsform, där man hela tiden tänker strategiskt. Samtidig [sic] fragmenteras 

mediebilden vilket kan ha positiva effekter för väljarnas känsla av engagemang.332 

 

Vigsø ställer upp en tabell, där han jämför politiska kampanjer i vad han kallar den 

förmoderna, moderna respektive ”postmoderna fasen”.333 Till exempel anges att 

målgruppsinriktningen under den förmoderna fasen utgick från ”sociala kategorier och 

 
327 Ibid., s. 22 f. 
328 Alla publikationer hittas via Göteborgs universitets hemsida: Göteborgs universitet, ”Orla Vigsö”, 

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/orlavigso (2021-05-16). Publikationer på svenska via Libris: 

Libris, ”Vigsø Orla 1962”, 

http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=vigs%c3%b6+orla+1962&r=%3bpers%3a(Vigs%c3%b8+Orla+1962)&m=1

0&s=r&t=&d=libris&p=1 (2021-05-16). 
329 Orla Vigsø, “Babyloniska omvägar”, Med andra ord 2018:97. 
330 Vigsø 2018, s. 14. 
331 Ibid., s. 13. 
332 Orla Vigsø, Valretorik i text och bild. En studie i 2002 års svenska valaffischer, (diss.) Uppsala: Uppsala 

universitet 2004, s. 47. 
333 Vigsø 2004, s. 48. 

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/orlavigso
http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=vigs%c3%b6+orla+1962&r=%3bpers%3a(Vigs%c3%b8+Orla+1962)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=1
http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=vigs%c3%b6+orla+1962&r=%3bpers%3a(Vigs%c3%b8+Orla+1962)&m=10&s=r&t=&d=libris&p=1
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klasser”. Under den moderna fasen skriver Vigsø att man fokuserade på ”[f]örsök att fånga 

alla väljare och att mobilisera väljare från alla grupper och klasser”, det vill säga ganska likt 

den förmoderna fasen. Men målgruppsinriktning under den ”postmoderna fasen” handlar om 

”[l]ångtgående segmentering av väljarna och kommunikation inriktad på specifika grupper av 

väljare”.334 Det Vigsø kunnat tyda av svenska valkampanjer tyder på att Sverige år 2002 

åtminstone är på god väg in i en ”postmodern fas”, där politiker använder sig av 

marknadsföringsstrategier i allt högre grad.335 Vigsø gör samma typ av analys av ”politisk 

marketing” i Danmark 2004.336 

Hos Vigsø används ”postmodernism” mer som en benämning på ett fragmenterat 

samhällstillstånd, än en filosofisk världssyn. Vigsøs syn på ett postmodernt samhälle 

påminner därför mer om Lyotard och Sandqvist, som jag presenterade i inledningen, än 

exempelvis Derrida, som Rosengren placerar sig närmare. Vigsø är i skrivande stund anställd 

vid JMK (enheten för journalistik, medier och kommunikation) inom Göteborgs universitet, 

och fokuserar sin forskning på politisk retorik och medieretorik. Med undantag för dessa nu 

nämnda exempel, är hans forskning inte att betrakta som postmodernistiskt präglad.  

 

Otto Fischer 

Otto Fischer (1968) är professor i retorik vid Uppsala universitet sedan 2011. Han forskar 

bland annat om vältalighet, estetik, medieretorik och 1700-talets skönlitteratur. Sammanlagt 

har Fischer producerat ett 30-tal publikationer.337 I några enskilda fall finns postmodernistiska 

inslag i hans forskning, till exempel när han jämför temporaliteten hos barocka och 

sentimentala allegorier, i en text om Per Adolf Granbergs Enslighetsälskaren från 1800 och 

hänvisar till de Mans ”The Rhetoric of Temporality”.338  

Ett annat, mer utvecklat, exempel är ett kapitel i antologin Romanticism In Theory, där 

Fischer skriver om kvinnlighet och skrivande i romantikens poesi. Den svenska poeten P.D.A. 

Atterbom och dennes skildring av ett barn som lär sig läsa får statuera exempel, och Fischer 

hänvisar till både Derrida och Lacan när han analyserar de olika (ofta tvetydiga) sätt på vilka 

 
334 Ibid. 
335 Ibid., s. 63; 216. 
336 Orla Vigsø, Politisk marketing – en kort introduktion, Århus: Handelshøjskolen i Århus, Center for 

Virksomhedskommunikation 2004. 
337 Alla publikationer hittas via Uppsala universitet och Libris: Libris, ”Fischer Otto 1968”, 

https://libris.kb.se/hitlist?q=WFRF%3A%28Fischer+Otto+1968+%29&r=;pers:(Fischer+Otto+1968)&p=1&f=&

g=&s=r&t=&m=10&d=libris (2021-05-20); Uppsala universitet, ”Otto Fischer”, 

https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N94-1973 (2021-05-20). 
338 Otto Fischer, ”’Skatter af känslan – tecken af oskulden’. Om sentimentalitet och litterär kommunikation. 

Exemplet Granbergs Enslighetsälskare”, Samlaren årg. 127, 2006, s. 75. 

https://libris.kb.se/hitlist?q=WFRF%3A%28Fischer+Otto+1968+%29&r=;pers:(Fischer+Otto+1968)&p=1&f=&g=&s=r&t=&m=10&d=libris
https://libris.kb.se/hitlist?q=WFRF%3A%28Fischer+Otto+1968+%29&r=;pers:(Fischer+Otto+1968)&p=1&f=&g=&s=r&t=&m=10&d=libris
https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N94-1973
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Atterbom skildrar moderns roll i ett barns utbildning. Fischer tar avstamp i den ökande 

läsutbildningen för barn i Europa under 1700-talet, ”[i]n the wake of Rousseau”, för vilken 

ansvaret kom att föras över från fadern till modern.339 ”This, in turn, went to establish a 

certain pattern of psychological and generical relations, traces of which are detectable in the 

texts of the period (…). As a result reading and writing were invested with great 

psyschosexual desire,” analyserar Fischer.340 Genom att läsa olika, omarbetade versioner av 

Atterboms dikt ’Minnes-runor’ försöker Fischer uttolka moderns respektive faderns roll i 

poetens egen utbildning. En version målar upp bilden av en moder som lär barnet att läsa och 

skriva, medan faderns ansvar är att undervisa barnet i ”history, morals and the secrets of the 

Christian faith.”341 I en annan dikt verkar barnet associera modern med rösten, det talade ordet 

– eller snarare tystnaden, avsaknaden av en röst – och fadern med det skrivna ordet.342 

Utgående från detta analyserar Fischer det skrivna tecknet med en derrideansk terminologi.343 

I antologin Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur, skriver Fischer inledningen 

tillsammans med Thomas Götselius. Antologin är en samling översatta texter av Friedrich 

Kittler, som alla kastar ljus över ”den medieteknologi som genom historien organiserat 

kulturens diskurser”.344 

 

Snarare än att framhålla människans förmåga att dialektiskt överskrida sina villkor, tecknar Kittler 

en kylig bild av mediets makt att strukturera vår verklighetsuppfattning. Att Kittler med sin tyska 

bakgrund visat sig särskilt känslig för sådana iakttagelser är inte underligt. I inget land har 

medborgarna så eftertryckligt fått lida konsekvenserna av de nya mediernas manipulativa potential 

som i 30- och 40-talens Tyskland.345 

 

Här är det dock inte fråga om egen forskning, så mycket som att Fischer valt att lyfta fram en 

tänkare som utvecklat ”den poststrukturalistiska teoribildningen i riktning mot en historisk 

medieanalys.”346 Sammantaget är det postmodernistiska inflytandet över Fischers 

forskargärning, som vi ser, begränsat. 

 

 
339 Otto Fischer, ”The Voice of The Mother: On Reading, Writing and Femininity in Romantic Poetics and in the 

Poetry of P.D.A. Atterbom”, Romanticism in Theory, Lis Møller & Marie-Louise Svane (red.), Århus: Aarhus 

University Press 2001, s. 73.  
340 Fischer 2001, s. 74. 
341 Ibid., s. 76. 
342 Ibid., s. 77. 
343 Ibid. 
344 Otto Fischer & Thomas Götselius, ”Den siste litteraturvetaren”, Maskinskrifter. Essäer om medier och 

litteratur, Ottos Fischer & Thomas Götselius (red.), Gråbo: Anthropos 2003, s. 7. 
345 Ibid. 
346 Ibid., s. 9. 
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Konferensrapporter om retorik och vetenskap  

Ett antal postmodernistiska perspektiv på retorik återfinns i Vetenskap och retorik samt 

Vetenskapsretorik, två sammanställningar av bidrag till symposium på temat relationen 

mellan retorik och vetenskap. Dessa är relevanta att nämna i slutet av denna 

forskningsundersökning, eftersom de också bör kunna antyda vilken roll postmodernistisk 

teori spelar för retoriken som vetenskap. 

 

Vetenskap och retorik 

Antologin Vetenskap och retorik (2001) är en sammanställning av föredrag från ett 

symposium arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien år 1999, 

centrerat kring frågan om retorikens plats i modern vetenskap efter den så kallade retoriska 

vändningen.347 Tre av totalt 13 konferensbidrag tar upp postmodernitetens inflytande på 

retorikvetenskapen. I första kapitlet skriver Lennart Hellspong: ”I dag har bilden av 

forskningens förhållande till retoriken förändrats. Nu går det att fråga sig: ’Kan ens 

vetenskapen vara objektiv” Tar den inte som allt mänskligt intryck av tidens anda – av dess 

stämningar, fördomar och begär?’”348 Denna typ av nya tankar är vad man kallar för den 

retoriska vändningen, konstaterar Hellspong, och nämner kort postmodernisterna Derrida och 

de Man som några av de tänkare hos vilka denna vändning i synen på vetenskap återfinns.349 

I kapitlet ”Retoriken – en kunskapsteori?” återkommer Mats Rosengrens 

postmodernistiska syn på retoriken som kunskapsproducent. I stället för ett epistemiskt 

förhållande till kunskap (retoriken är inte en kunskapslära och kan därför inte betraktas som 

epistemologisk350) föreslår Rosengren att betrakta retorikens kunskapssyn som en doxisk 

sådan. Här hänvisar Rosengren till Bourdieu och Foucault, när han förklarar doxisk 

kunskap.351 Rosengrens slutsats är att det egentligen inte finns någon kunskap som är 

epistemisk; kunskap är alltid konstruerad av människor, vilka i sin tur aldrig kan ”undgå att ta 

ställning”.352  

 
347 Kurt Johannesson (red.), ”Förord”, Vetenskap och retorik. En gammal konst i modern belysning, Stockholm: 

Natur och kultur 2001, s. 7. 
348 Lennart Hellspong, ”Vetenskapen som retorik – trots allt”, Vetenskap och retorik. En gammal konst i modern 
belysning, Kurt Johannesson (red.), Stockholm: Natur och kultur 2001, s. 17. 
349 Hellspong 2001, s. 17. 
350 Mats Rosengren, ”Retoriken – en kunskapsteori?”, Vetenskap och retorik. En gammal konst i modern 

belysning, Kurt Johannesson (red.), Stockholm: Natur och kultur 2001 s. 40 f.  
351 Rosengren 2001, s. 43; 53. 
352 Rosengren 2001, s. 53. 
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I kapitlet ”Retorik och idéhistoria” bidrar Bo Lindberg med sin syn på 

postmodernitetens betydelse för retoriken. ”Först i vår tid,” skriver han, ”har retoriken 

kommit tillbaka på bred front, inte bara som praktik i massmediasamhället, utan också som 

filosofiskt alternativ inom ramen för postmodernismen och därmed med relativistiska och 

skepticistiska filosofiska implikationer.”353 Lindberg antyder att postmodernitetens premisser 

redan är inneboende i retorikens konst. Detta att vetenskapen ”är ifrågasatt, förnuftet kritiserat 

(…); föreställningen om en objektiv vetenskap är undergrävd i vida kretsar”, är i linje med 

postmodernistiska idéer om en språkligt konstruerad verklighet.354 ”Och denna tanke är ju 

egentligen bara i renodlad och teoretiserad form vad retorikens praktik förutsatt i alla 

tider.”355 

I de fall då postmodernistiska perspektiv lyfts fram i Vetenskap och retorik, är det synen 

på kunskap som doxisk – eller motståndet mot idén om objektiv kunskap – som fokuseras. 

Postmoderniteten framstår hos Lindberg och Rosengren som en bidragande orsak till att 

retoriken ”kommit tillbaka”, inte minst som filosofi. 

 

Vetenskapsretorik 

Texterna i antologin Vetenskapsretorik (2014), redigerad av nyss nämnda Bo Lindberg, är 

ursprungligen bidrag till ett symposium från 2013 som handlade om vetenskapsretorik i 

bemärkelsen ”vetenskapliga framställningsformer och framställningssätt”.356 Med detta fokus 

på retorik i praktiken, skiljer sig Vetenskapsretorik från den tretton år tidigare Vetenskap och 

retorik. Bland annat bidrar författare med texter om ekonomers retorik, medicinsk retorik och 

journalistisk retorik. Men Lindberg argumenterar, i likhet med sin text i Vetenskap och 

retorik, för retorikens relevans för vetenskapen.  

Han diskuterar skillnaden mellan att övertyga och att övertala, i termer av den antika 

konflikten mellan kunskap och åsikter.357 Retorikens roll i vetenskapen, hävdar Lindberg, är 

dels att fungera som ”smörjmedel” åt vetenskaplig kunskap.358 Men retoriken fungerar också 

som vetenskapskritik. ”Det retoriska perspektivet inför (…) ett slags misstankens hermeneutik 

 
353 Bo Lindberg, ”Retorik och idéhistoria”, Vetenskap och retorik. En gammal konst i modern belysning, Kurt 

Johannesson (red.), Stockholm: Natur och kultur 2001, s. 171. 
354 Lindberg 2001. 
355 Ibid. 
356 Beata Agrell & Bo Lindberg, ”Förord”, Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar, Bo 

Lindberg (red.), Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2014, s. 7. 
357 Bo Lindberg (red.), ”Retorik och vetenskap – antagonistiska och oskiljaktiga”, Vetenskapsretorik. Hur 

vetenskapen övertygar och övertalar, Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2014, s. 10 f. 
358 Lindberg 2014, s. 16. 
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i vetenskapen. Vetenskapens texter läses inte bara på sina egna villkor utan med blick för 

strategiska avsikter och intressen bakom deras tillkomst och utformning,” skriver Lindberg.359  

 Mats Rosengren medverkar även i denna rapport. Här redogör han för doxologi utifrån 

exemplet grottkonst. Om en retorisk syn på vetenskap skriver Rosengren: ”Retoriken lär oss 

att vad vi ser när vi granskar något formas av oss själva, våra kroppars receptionsorgan, våra 

begrepp, våra fördomar och våra intressen.”360 Som människor kan vi inte, skriver Rosengren, 

skilja på hypoteser och ”verklig” kunskap.361 På det sättet finns resonemang i 

Vetenskapsretorik som liknar de i Vetenskap och retorik, även om inga av de 

postmodernistiska tänkare eller begrepp jag sökt efter förekommer i den senare. Tillsammans 

antyder de två rapporterna att 2000-talets retorikvetenskap på flera sätt går i linje med en 

postmodernistisk syn på språk och kunskap. Men samtidigt som retoriken fått stort genomslag 

som filosofi, visar inte minst Vetenskapsretorik att retorikens ställning också som övertygande 

praktik fortfarande är stark.  

 

Sammanfattning 

Av åtta professorer präglas enbart tre av postmodernistisk teori, och dessa installerades efter 

2009. Men medan hela Rosengrens forskning kan anses gå i linje med postmodernistisk teori, 

använder Vigsø och Fischer endast postmodernistiska begrepp i ett fåtal av sina retoriska 

analyser. Liksom undersökningarna av såväl kurslitteratur som läromedel och vetenskapliga 

artiklar, tyder också undersökningen av retorikforskning på att postmoderniteten är stadigt 

närvarande i svensk retorikvetenskap, men aldrig i majoritet. 

Rosengren kan således konstateras vara Sveriges mest inflytelserika postmodernistiska 

retoriker. Som vi sett genom alla delar av den här undersökningen präglar han hela den 

postmodernistiska grenen av svensk retorik, från kurslitteratur till forskning. Antingen 

hänvisar andra till honom, eller så ansvarar han för universitetskurser, publicerar egen 

forskning eller handleder uppenbart postmodernistiskt influerade doktorander. Efter att ha 

konstaterat att det finns en tydligt postmodernistisk förgrening av svensk retorikvetenskap, 

kan jag vidare konstatera att Rosengren spelat en stor och betydande roll för formeringen av 

 
359 Ibid., s. 18. 
360 Mats Rosengren, ”Sanning, seende, kunskap – produktionen av vetenskaplig kunskap sedd ur ett retoriskt, 

doxologiskt perspektiv”, Vetenskapsretorik. Hur vetenskapen övertygar och övertalar, Bo Lindberg (red.), 

Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2014, s. 29. 
361 Rosengren 2014, s. 29. 
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denna gren. Detta säger också något om hur litet retorikens fält ännu är, när en enskild person 

kan ha så stor inverkan.  

Ironiskt nog kan detta förklaras med hjälp av Bourdieus Texter om de intellektuella, 

översatt av Rosengren själv.362 Låt därför detta vara en parentes: Rosengren kan med 

Bourdieus sociologiska terminologi sägas vara en stark aktör på det retoriska fältet; en 

intellektuell med så högt kapital att han kan omdefiniera fältets gränser.363 

I sin tidiga forskning blickade Rosengren ofta bakåt, mot den klassiska retorikens 

ursprung, och ställde nya frågor till en gammal tradition. I sina senare forskning blickar han 

snarare framåt, förbi teoretiker som Derrida och Foucault, som börjar få några decennier på 

nacken. Rosengren antyder att det finns en post-postmodernism, där retoriken är filosofisk-

antropologisk och ytterligare vidgar våra sätt att se på kunskap och meningsskapande – och 

att det är ditåt retorikvetenskapen är på väg.  

Även i konferensrapporterna om retorik som vetenskap återkommer Rosengren. Tre av 

13 konferensbidrag som återges i Vetenskap och retorik handlar, mer eller mindre, om 

postmodernitetens inflytande på retoriken. Hellspong härleder den retoriska vändningen inom 

vetenskapen till postmodernister som Derrida och de Man. Rosengren argumenterar för att en 

retorisk kunskapssyn är doxisk, och Lindberg kommenterar att detta alltid varit ett faktum 

inom retoriken – men att vi i och med postmoderniteten börjat teoretisera kring det i större 

utsträckning. Denna bild av retoriken som vetenskap bekräftas också tretton år efter 

Vetenskap och retorik, i den liknande konferensrapporten Vetenskapsretorik.  

 

  

 
362 Pierre Bourdieu, Texter om de intellektuella, övers. Mats Rosengren, Donald Broady (red.), Stockholm: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1992. För övrigt använder jag redan en av Bourdieus mest etablerade 

termer, när jag talar om retorikens fält. 
363 Bourdieu 1992, s. 146 f; 151. 
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2.5 Doktorsavhandlingarna 

 

Jag redogör slutligen för doktorsavhandlingar skrivna i ämnet retorik. Således ”hoppar jag 

över” forskning mellan professors- och doktorandnivå, med förhoppning om att 

doktorsavhandlingarna (särskilt de allra senaste) kan ge en fingervisning om rådande trender 

inom retorisk teori och forskning.  

 

Postmodernitet i svenska doktorsavhandlingar 

Jag inleder avsnittet med att översiktligt redogöra för de doktorsavhandlingar som inte 

innehåller någon postmodernitet. Därefter redogör jag för de postmodernt influerade 

avhandlingarna. Det är slående att samtliga avhandlingar som publicerades i ämnet retorik 

åren 2019 och 2020, har betydande postmodernistiska inslag.  

 

Doktorsavhandlingar utan postmodernitet 

Gudrun Weiner var den första att disputera med en doktorsavhandling i ämnet retorik. Detta 

gjorde hon med Att strida med ord: en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk tv, 

vid Örebro universitet år 2006.364 Därefter lade Marie Gelang fram sin avhandling 

Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser, vid Örebro universitet år 2008.365 Även den 

tredje doktorsavhandlingen skrevs i Örebro.  Det var Maria Wolrath Söderbergs Topos som 

meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och lärande genom 

argumentation, som lades fram vid Örebro universitet år 2012.366 Denna kan sägas ha vissa 

postmodernistiska inslag och presenteras därför mer ingående i ett eget avsnitt nedan. 

Peter Lind skrev den första avhandlingen i retorik vid Uppsala universitet. Hans ”Strunt 

alt hvad du orerar” Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden lades fram 

2014.367 Simon Oja skrev avhandlingen Sverigedemokraternas budskap 2005–2010: en 

retorisk studie av ett annorlunda parti i Örebro år 2015.368 Hélène Edbergs Kreativt skrivande 

 
364 Gudrun Weiner, Att strida med ord: en kritisk retorikanalys av politiska talkshows i tysk tv, (diss.) Örebro: 

Örebro universitet 2006. 
365 Marie Gelang, Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser (diss.) Örebro: Örebro universitet 2008. 
366 Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare: retorikens topiska perspektiv på tänkande och 

lärande genom argumentation, (diss.) Örebro: Örebro universitet 2012. 
367 Peter Lind,”Strunt alt hvad du orerar” Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden, (diss.) 

Uppsala: Uppsala universitet 2014. 
368 Simon Oja, Sverigedemokraternas budskap 2005–2010: en retorisk studie av ett annorlunda parti, (diss.) 

Örebro: Örebro universitet 2015. 
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för kritiskt tänkande lades fram samma år, även den vid Örebro universitet.369 Året därpå 

skrev Helena Hansson-Nylund Hållbar dialog? Retorik i möten om svensk 

kärnavfallshantering vid Örebro universitet.370  

Inte heller Tommy Bruhns Delade meningar: Retorisk flertydighet och den pluralistiska 

publiken i politiska förnyelseprocesser, skriven i Lund 2018, innehåller någon 

postmodernitet.371 Efter hans avhandling följer dock fyra stycken som alla kan sägas präglas 

av postmodernistisk teori: Erik Bengtsons The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and 

Post-Truth,372 Frida Buhres Speaking Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of 

Politics373, Alexander Stagnells The ambassador's letter: on the less than nothing of 

diplomacy374 samt Lisa Källströms Pippi mellan världar: En bildretorisk studie.375 

 

Maria Wolrath Söderberg, Topos som meningsskapare 

Wolrath Söderbergs avhandling, framlagd vid Örebro universitet 2012, undersöker 

toposlärans potential som ett verktyg för högskolelärare att möta elevers olika syn på 

verkligheten.376 

 

I lärarsituationer möter vi många röster och perspektiv som vi måste kunna hantera samtidigt. Det 

kan vara vetenskapliga paradigm, kulturella perspektiv, språkligt betingade sätt att uppfatta 

verkligheten och olika elevers subjektiva erfarenheter. Utifrån en perspektivistisk kunskapssyn 

som inte antar att det bara finns ett riktigt sätt att se på verkligheten är det rimligt att ta dessa 

skiftande synsätt på allvar utifrån deras olika förutsättningar. Men det är svårt att genomföra i en 

form som inte bara innebär att vi hoppar från det ena perspektivet till det andra (…). För oss lärare 

blir det lätt en balansgång mellan ett relativistiskt kaos där vi riskerar att tappa greppet och en 

absolutism som vi inte längre tror på.377 

 

Detta kan tolkas som att Wolrath Söderberg upplever en slitning mellan så kallad post-truth, 

och den absolutism som postmodernister traditionellt vänder sig emot. Wolrath Söderbergs 

 
369 Hélène Edberg, Kreativt skrivande för kritiskt tänkande, (diss.) Örebro: Örebro universitet 2015. 
370 Helena Hansson-Nylund, Hållbar dialog? Retorik i möten om svensk kärnavfallshantering, (diss.) Örebro: 

Örebro universitet 2016. 
371 Tommy Bruhn, Delade meningar: Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska 

förnyelseprocesser, (diss.) Lund: Lunds universitet 2018. 
372 Erik Bengtson, The Epistemology of Rhetoric. Plato, Doxa and Post-Truth, (diss.) Uppsala: Uppsala 

universitet 2019. 
373 Frida Buhre, Speaking Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of Politics, (diss.) Uppsala: Uppsala 
universitet 2019.  
374 Alexander Stagnell, The ambassador's letter: on the less than nothing of diplomacy, (diss.) Uppsala: Uppsala 

universitet 2019. 
375 Lisa Källström, Pippi mellan världar: En bildretorisk studie, (diss.) Lund: Lunds universitet 2020. 
376 Wolrath Söderberg 2012, s. 11. 
377 Ibid. 
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lösning är att återvända till den antika retorikens toposlära och ”se meningsskapande genom 

toposbegreppets lins.378  

I fokus för avhandlingen är högskoledidaktiken, vilket placerar Wolrath Söderberg en 

bit bort från de andra avhandlingarna som presenteras härefter, med sina mer språkfilosofiskt 

orienterade undersökningar. Wolrath Söderberg inleder med att redogöra för toposlärans 

framväxt och med att diskutera kunskapande. Hon diskuterar doxa och knyter an till 

Protagoras homo mensura-sats, och kopplat till sofisterna hänvisar hon till John Poulakos.379 

Wolrath Söderberg föreslår endoxa som begrepp för förståelsen av vår kollektiva kunskap – 

”endoxa som [hos Aristoteles] står för accepterade synsätt eller resonemangssätt” och som är 

mindre instanser av doxa.380 Hon lyfter även fram Kuhn och hans vetenskapsparadigm i sin 

diskussion om kunskap och meningsskapande.381 I övrigt använder sig Wolrath Söderberg av 

klassiskt retoriska begrepp, och hennes avhandling kan inte anses domineras av 

postmodernistiska influenser. 

 

Erik Bengtson, The Epistemology of Rhetoric. Plato, Doxa and Post-Truth 

”We need an epistemology of the practice of rhetoric to tackle the challenges of post-truth 

society and we need a new epistemology for the discipline of rhetoric to stay relevant in an 

ever-changing world.”382 

Så introducerar Erik Bengtson sin avhandling från 2019. Post-truth, fortfarande ett 

relativt nytt begrepp när Bengtson lade fram sin avhandling, har åter aktualiserat frågan om 

sanning och kunskap – och Bengtson undersöker vad en retorisk epistemologi kan innebära 

under dessa nya omständigheter.383 ”At its core,” skriver Bengtson, ”this thesis is a future-

oriented work of theory development, but it  is also concerned with history”.384 Intressant i 

Bengtsons  avhandling är att han antyder att postmodernistiskt tänkande kan vara vad som 

försatt oss i tillståndet av post-truth, men samtidigt använder postmodernistiska resonemang 

för att finna vägen ut ur det.385 

 
378 Wolrath Söderberg 2012, s. 13. 
379 Till exempel: Ibid., s. 40 f. 
380 Ibid., s. 81 f. 
381 Ibid., s. 78. 
382 Bengtson 2019, s. 17. 
383 Ibid. 
384 Ibid., s. 12. 
385 Bengtson skriver till exempel: “[T]he idea of post-truth society is clearly linked to postmodernism as a 

historical process, and because the field of rhetorical studies is clearly anchored in postmodernism as an 

intellectual movement. Admittedly, the term ‘postmodernism’ has lost some of its intellectual flair as an 

academic key-word, but several analysts have noted the strong affiliation between Trumpist politics and 
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Trots en ”ny” värld präglad av post-truth använder Bengtson den klassiska retorikens 

begrepp, men anpassar dem efter retorikens och samhällets samtida utveckling.386 Han skriver 

att avhandlingen fungerar som ett bricolage, som sammanfogar klassiska retoriska begrepp 

till en nytolkning av retorisk teori och av argumentation.387  

Bengtsons resonemang liknar på flera sätt Rosengrens uppgörelse med dikotomin 

mellan doxa och episteme (och Rosengren var Bengtsons huvudhandledare). Till skillnad från 

Rosengren, dock, fortsätter Bengtson att tala om epistemisk kunskap – fast en retorisk sådan.  

Bland annat gör Bengtson en nyläsning av Platon och Aristoteles. Bengtson undersöker 

termerna doxa och episteme ur ett retorikhistoriskt perspektiv, och sedan vad doxa betyder 

hos några olika strukturalister och poststrukturalister, som Roland Barthes, Martin Heidegger 

och Mats Rosengren. Han vill betona att doxa inte nödvändigtvis har haft den negativa 

konnotationen som ofta antagits. Bengtsons läsning av Platon visar delvis ”a positive 

understanding of doxa”.388 Bengtson hävdar rentav, att Platon kan läsas som en ”post-truth 

thinker”. Detta eftersom Bengtson tolkar Platons resonemang om doxa och episteme som att 

denne insett att ”truth has no place in public life”.389   

Efter att ha visat hur den konceptuella konflikten mellan doxa och episteme växt fram 

alltsedan retorikens födelse, vänder Bengtson blicken mot den samtida retorikens fält.  

 

(…) I focus on doxa, exploring how the word and concept can be re-invented for the contemporary 

field of rhetorical studies in general, but particularly with a view to developing an epistemology of 

rhetoric. To do so, I study how doxa has been re-invented by scholars within the field of rhetorical 
studies from the 1950s to the present day.390 

 

Specifikt begränsar Bengtson sin undersökning till de forskare som väljer att använda just 

termen doxa. Utifrån dessa – bland andra Mats Rosengren, Roland Barthes och Ruth Amossy 

 
postmodernism, describing him as turning postmodernism against itself (…).The fact that contemporary 

rhetorical studies are based on what could be described as postmodern perspectives, while post-truth rhetoric has 

been criticized for being ‘postmodern’, provides an interesting tension.” Bengtson 2019, s. 15. 
386 Ibid., s. 13. 
387 Derrida lånar i sin tur begreppet från Lévi-Strauss, men förklarar en bricoleur som en intellektuell fixare som 

använder vad som redan finns för att skapa något nytt. Detta menar Bengtson att han gör när han använder 

klassiskt retoriska teorier, amerikansk och skandinavisk retorik, fransk litteraturteori såväl som tysk filosofi, för 

att förklara retorikens uppgift på 2000-talet. Bengtsons avhandling blir således ett bricolage. Se: Jacques 
Derrida, “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”, The Structuralist Controversy: The 

Languages of Criticism and the Sciences of Man, 2 uppl., Baltimore: Johns Hopkins University Press 1972, s. 

255 f.; Bengtson 2019, s. 21. 
388 Bengtson 2019, s. 74. 
389 Ibid., s. 188. 
390 Ibid., s. 125. 
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– och deras ”re-inventions of doxa” skisserar Bengtson en retorisk epistemologi.391 För 

Bengtson finns inte den traditionella dikotomin mellan doxa och episteme. Han invänder inte 

mot att använda doxa, men anser att termens historiska konnotationer behöver undersökas 

grundligare.392 Själv tar Bengtson ställning för en konstruktiv syn på doxa. ”In sketching an 

epistemology of rhetoric, inspired by the various re-inventions of doxa, my suggestion is to 

position a new epistemology within this constructive turn,” skriver han,393 och fortsätter:  

 

Consequently, I do not form an epistemology of rhetoric that considers doxa as faulty knowledge 

(…) Instead, I understand doxa as unavoidable, which is in line with Amossy’s and Rosengren’s 

theoretical approaches. According to this view a criticism of doxa per se is as unreasonable as a 

criticism of language per se. Doxa, as well as language, is understood as essential aspects of the 

human condition.394 

 

I likhet med Mats Rosengren, drar Bengtson slutsatsen att all kunskap är doxisk.395 Detta är 

inget negativt, skriver Bengtson, men vi måste vara ärliga med att vår kunskap är just doxisk. 

Särskilt gäller detta ”[forms of knowledge] claiming the status of episteme”.396 ”One must 

(…) try to move beyond unconcealing and concealing and discuss knowledge production 

constructively in a world of shadows.”397 Bengtson avslutar med att föreslå sju principer för 

retorisk teori. En av dessa är, i korthet, att episteme inte finns – bara doxa. ”[T]he term 

’knowledge’ should not be read as an equivalent to Plato’s epistēmē, but as an inclusive 

concept including beliefs, opinions and skills.”398 Modernt uttryckt, kan detta formuleras som 

att det inte finns några absoluta sanningsvärden.399 När han slutligen blickar framåt, skriver 

Bengtson att: 

 

rhetorical theory cannot stay in a postmodern state of constant questioning and play but must break 
free. This transformation should however be executed without devolving rhetorical theory into 

dogmatism. In other words, we need to reconsider rhetorical theory in light of post-truth without 

retreating to a pre-postmodern belief in narrow-minded reasoning or pre-given absolute truths. 

(…).400  

 

 
391 Ibid., s. 127. 
392 Ibid., s. 40. 
393 Ibid., s. 167. 
394 Ibid., s. 168. 
395 Ibid., s. 168. 
396 Ibid., s. 172. 
397 Ibid., s. 172. 
398 Ibid., s. 177. 
399 Ibid. s. 177. 
400 Ibid., s. 16. 
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För att ta oss vidare, och inte fastna i ett polariserat tillstånd där ’relativister’ strider mot 

’sanningsförsvarare’, behövs en bredare definition av sanning.401 Det är denna, mer 

inkluderande form av episteme – som i allt väsentligt är detsamma som doxa – som Bengtson 

argumenterat för i sin avhandling. ”I have indicated that one interpretation of epistemology is 

– more or less – synonymous with argumentation,” skriver han, och anser att “rhetoric is 

argumentation” eftersom “it acknowledges that rhetoric is a process of reason-giving”.402 

 Bengtsons avhandling tillhör den inflation av postmodernistiskt präglade avhandlingar i 

retorik som skett åren 2019 och 2020; han får sällskap av Frida Buhre, Alexander Stagnell 

och Lisa Källström.  

 

Frida Buhre, Speaking Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of Politics 

Frida Buhre undersöker “the political imaginaries of time, placing special emphasis on the 

rhetorical power of the anachronism.”403 När politiskt tal och handling konstruerar 

“imaginaries of time” kan det bli till både frigörande och dominerande politiska krafter, 

skriver Buhre.404 Politisk tid (min övers.) kan vara – och då återger jag ganska exakt vad 

Buhre beskriver – materiell i form av levd tid, teknologi för tid (klockor, kalendrar, etcetera), 

rumsligt spenderad tid (på jobbet, hemma, på resa), fördelningen mellan fritid, kvalitetstid och 

arbetstid, samt upplevelsen av tid (tristess, stress, hoppfullhet, historisk stolthet, med mera). 

Dessa typer av tid fördelas ojämnt mellan människor.405  

Det Buhre beskriver ovan är den politiska tidens första skikt av tre – som alla korsar 

varandra. Det andra skiktet är ”the political imaginary of life”. Här återfinns topiker om tid – 

konceptuell tid – som kopplar samman den materiella tiden med olika regioner, kulturer, folk, 

med mera.  

 

For example, European cultures are perceived as rich in history, whereas other cultures are seen as 

ahistorical or frozen in time. In the economic boom of India, one can hope for a better future to 

come, whereas the declining power of the United States peddles a more pessimistic imaginary of 

the future. The global megacities have been coded as entrepreneurial and progressive whereas 

rural areas have been perceived as “left behind”. This imaginary level is the topic of this thesis.406 

 

 
401 Ibid., s. 177. 
402 Ibid., s. 18. 
403 Buhre 2019, s. 14. 
404 Ibid. 
405 Ibid., s. 15. 
406 Ibid. 
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Den politiska tidens tredje skikt utgörs av uttryckt (eller retoriskt skapad) tid.407 ”Some people 

are spoken of as backward, some as future promises (…) Some social movements maintain 

that the future is in crisis; some promise eternal salvation,” skriver Buhre.408 

Tidslighet är således ett sätt att retoriskt och performativt fördela makt, mana till 

handling eller politiskt dominera en grupp.409 Buhre skriver att ”the way we structure our 

thinking into temporal concepts has relevance for the material distribution of resources, 

political decisions, allocations of rights, the structures of public institutions, and so on.”410 

Själva perspektivet på tid, kan således sägas vara postmodernistiskt, då Buhre ser på språket 

som innehavande en konstituerande och performativ funktion.  

Främst går Buhre i dialog med Hanna Arendts tänkande (och även Arendt anses ibland 

vara postmodernist).411 Men hon prickar också av många av namnen från min lista. Butlers 

texter används då Buhre diskuterar språkets performativitet, till exempel.412 Och Foucault 

förekommer bland annat när det handlar om maktrelationer och biopolitik.413 Paul de Mans 

”The Rhetoric of Temporality” presenteras som ett perspektiv på tidslighet, då han teoretiskt 

placerar retoriken närmare allegorin (och analogin) än symbolen.414 Derrida är en av 

centralfigurerna då Buhre definierar temporalitet. Bland annat lyfter Buhre fram hur 

poststrukturalismen sett på tid, och påpekar hur Derrida dekonstruerar förhållandet mellan 

nuet och det förflutna.415 Hon använder även Derridas bricolage för att förklara hur det 

förflutna konstruerar nuet.416  

Detsamma kan således sägas om Buhre som om Bengtson: hennes avhandling 

genomsyras av postmodernistisk teori, vilket är anmärkningsvärt i den här undersökningen. 

 

Alexander Stagnell, The ambassador's Letter. On the Less Than Nothing of Diplomacy 

Liksom Bengtson och Buhre, lade Alexander Stagnell fram sin doktorsavhandling vid 

Uppsala universitet 2019, och liksom Bengtson handleddes han i huvudsak av Mats 

 
407 Ibid., s. 15.  
408 Ibid. 
409 Ibid., s. 17. 
410 Ibid. 
411 Angående Arendt som postmodernist, se till exempel: Svenungsson 2004, s. 21. 
412 Buhre 2019, s. 27, 34, 81, 96, 107. 
413 Ibid., s. 105, 160 f., 193, 201-205, 210. 
414 Ibid., s. 59. 
415 Ibid., s. 20. 
416 Ibid., s. 185 f. 
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Rosengren. I denna undersöker Stagnell diplomati – vad det är och hur det fungerar 

konceptuellt.417  

 

The primary task of this work is (…) to prove two central hypotheses: primarily, that diplomacy is 

a modern intervention, and secondly, that diplomacy functions as a possible site for the 

displacement of the immanent social antagonism pertaining to democracy itself (…). This will be 

performed by highlighting what I have, perhaps a bit naively, chosen to call the subjective and the 

objective side of diplomacy, that is, diplomacy as a lived subjective practice and diplomacy as an 

object of scientific study (…).418 

 

Även hos Stagnell finns tydligt postmoderna idéer; diplomati undersöks som en 

ideologisk konstruktion – en metafor.419 Därtill använder sig Stagnell av en mängd 

postmoderna tänkare, då han uttalat utgår från poststrukturell och postmodern 

filosofibildning. Den största inspirationen till studien om östeuropeisk diplomati, har 

Stagnell fått från Slavoj Žižek. Men även Foucault, Derrida, Cassin, Kristeva, Vitanza 

och Butler – och inte minst Lacan – inspirerar avhandlingen. Det vill säga, inte bara 

själva avhandlingens utgångspunkt är postmodernistisk, utan även en stor del av 

analysmetoden. 

Stagnell använder Lacan bland annat för att förstå diplomatin som ”a delusional 

metaphor”,420 och psykoanalytikern förkommer i en stor del av analysen. Övriga 

postmodernister – som Foucault, Cassin och Kristeva – nämns relativt kortfattat.421 

Stagnells avhandling liknar Buhres i det att han undersöker ett fenomen eller 

begrepp som språkligt konstruerat och således retoriskt. Därmed sällar sig även Stagnell 

till gruppen ovanligt postmodernistiska retorikavhandlingar. 

 

Lisa Källström, Pippi mellan världar: En bildretorisk studie 

I sin avhandling framlagd vid Lunds universitet 2020, undersöker Lisa Källström vad som 

händer med figuren Pippi Långstrump, när hon illustreras av olika illustratörer, blir till leksak, 

trycks på kläder, gestaltas på Junibacken, finns på film och i dataspel. På ett sätt blir Pippi ett 

topos som kan ”göras” på nytt i nya sammanhang, men utan att förlora sin identitet, skriver 

 
417 Stagnell 2019. 
418 ”Preamble”, Stagnell 2019. 
419 Till exempel: Stagnell 2019, s. 285. 
420 Till exempel: Stagnell 2019. s. 139; 262. 
421 Till exempel: Stagnell 2019, s. 124 f.; 134; 155; 15; 60; 71; 261. 
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Källström.422 Men Källströms fokus är inte riktat mot topikläran, utan mot bildmötet: ”den 

enskilda betraktarens upplevelse av den enskilda bilden.”423 

 

Jag vill förstå blickens dynamiska rörelse hos en betraktare när något främmande blir till ens eget 

och något välkänt blir främmande, som när vi upptäcker något förvånande i en bild som länge har 

följt oss eller ser Pippi i en bild som inte motsvarar våra förväntningar.424 

 

När Källström analyserar vision och visualitet, vänder hon sig till bland andra Lacan,425 och 

Deleuze. ”Deleuze talar om det virtuella i två betydelser, både som en slags yteffekt på 

materialnivå och som en artefakts generativa möjligheter som ännu inte materialiserats. Det 

virtuella är inte motsatsen till det verkliga utan till det aktuella.”426 Källström hänvisar även 

till Deleuze när hon använder begrepp som affekt och flyktlinjer.427 Paul de Man nämns 

kursivt.428 

Utöver att använda sig av postmodernistiska tänkare, positionerar sig också Källström 

själv i linje med en postmodernistisk syn på språk och verklighet. Med hänvisning till Lacan 

och Derrida skriver hon: ”När jag tolkar retorik som ett kraftflöde tar jag samtidigt ställning 

mot den så kallade logocentrismen, det vill säga idén om att orden och språket är de 

fundamentala uttrycken för en yttre verklighet.”429 Även om hänvisningarna till just mina 

utvalda postmodernister och postmodernistiska termer är förhållandevis få i avhandlingen, gör 

detta att Källströms avhandling kan sägas vara delvis präglad av postmodernistisk teori. 

 

Sammanfattning 

Hos de doktorsavhandlingar (fem av tolv) som innehåller postmodernitet, återfinns mer eller 

mindre omfattande referenser till Derrida, Lacan, Cassin, de Man, Deleuze, Foucault, Butler, 

Vitanza, Kristeva och Poulakos. Avhandlingarna är framlagda vid Uppsala univeristet, Lunds 

universitet och Örebro universitet, och relativt sent i tiden: 2012, 2019 respektive 2020. I de 

fyra senaste (Bengtson, Buhre, Stagnell och Källström) spelar postmodernistiska tänkare en 

mycket större roll än de någonsin tidigare gjort i retoriska avhandlingar – och för den delen 

även i läromedel och artiklar. Här är postmodernistisk teori och postmodernistiska tänkare 

 
422 Källström 2020, s. 17. 
423 Ibid., s. 18 f. 
424 Ibid., s. 19. 
425 Ibid., s. 22. 
426 Ibid., s. 72. 
427 Ibid., s. 32; 142. 
428 Ibid., s. 151. 
429 Ibid., s. 30 f. 
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centrala för avhandlingarnas resonemang. Det har onekligen skett en ökning vad gäller 

postmodernitet i avhandlingar bara sedan 2019. Det skulle kunna tolkas som att 

postmodernistetens inflytande också ökar inom det svenska retorikämnet. Men det går ännu 

inte att veta. Även Bengtson antyder dock – i likhet med Mats Rosengren – en framtid bortom 

det postmodernistiska, snarare än en fortsatt postmodernistiskt präglad retorikvetenskap. 
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3. Sammanfattande diskussion 

 

Slutligen har undersökningen nått fram till vägs ände. Det har blivit dags att se tillbaka, 

sammanfatta arbetet och slutgiltigt svara på frågan: I vilken mån förekommer 

postmodernistisk teori i det svenska retorikämnet? 

 

Stämmer det att postmoderniteten invaderat svensk humaniora?  

Postmoderniteten förstås av vissa som ett virus som korrumperat vårt tänkande till den grad 

att vi inte längre kan skilja mellan fakta och åsikter. För andra är den en språkfilosofi som 

hjälper oss att förstå hur människor uppfattar kunskap och kategorier olika, och varför det inte 

finns några universella och eviga sanningar. Detta gäller även för retoriken och de skilda 

uppfattningar som omgärdar ämnet: är det en förledande, godtycklig konst, eller lär den oss 

att anpassa vår kommunikation efter mottagare och förstå hur språk och kunskap samverkar?  

Det är dock viktigt att inte fastna här, utan att inse att det är stor skillnad mellan den 

offentliga bilden (av både postmodernitet och retorik) och den vetenskapliga. Min 

undersökning pekar inte minst ut denna skillnad. För det är sällan så svartvitt som kritikerna 

hävdar. Det är ändock här, i den hårda kritiken, som min undersökning tar sin början. Det är 

inte svårt att se likheterna i kritiken av postmodernitet respektive retorik. Båda beskylls för att 

vara relativistiska – för att bara vara ”tomma ord”. 

 När de offentliga bilderna av postmodernitet och retorik på många sätt ligger så tätt 

intill varandra väcks frågan om hur mycket de har gemensamt i vetenskapligt, eller teoretiskt, 

avseende. För mig, som intresserat mig för retorikämnets historia och utveckling, är en mer 

intressant frågeställning: Vilken roll har postmodernistisk teori spelat i det svenska 

retorikämnets utveckling? Inte minst blir detta aktuellt i och med de två böcker som nämndes 

i inledningen och som utkom 2020, som larmar om förödande konsekvenser av 

postmodernitetens framfart i Sverige. 

En genusdoktrin har drabbat universiteten, hävdar Ivar Arpi och Anna-Karin 

Wyndhamn i Genusdoktrinen. De anser att samhällsvetenskapen och humanioran helt kommit 

att genomsyras av postmodernistisk teori och följaktligen blivit vänsterpolitiskt färgade. Detta 

för att staten låtit sig förblindas av krav på intersektionell analys och genusmedvetenhet. Med 

liknande tongångar kopplar Johan Lundberg samman vänsterpolitik och postmodernitet i När 

postmodernismen kom till Sverige. Men hos Lundberg – som främst argumenterar för 
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litteraturvetenskapens förfall – är Svenska Akademien den största boven. 

Akademiledamöterna har haft ett destruktivt inflytande på kulturliv och humanvetenskapen, 

och universiteten har radikaliserats till följd av att postmodernistisk filosofi fått fäste och 

blivit hegemonisk, skriver han.  

De två böckerna skänker aktualitet åt en undersökning som denna. Även om 

postmoderniteten inte är någon nyhet på 2020-talet, är en diskussion om densamma 

fortfarande relevant. Efter att ha läst böckerna och andra kritiska texter rustas jag med frågor 

att ställa till min undersökning. Stämmer det att postmoderniteten invaderat allt, även inom 

retoriken? Finns det belägg för att även det antika ämnet retorik drivits in i 

sanningsrelativistism och moralpanik, som kritikerna låter antyda, eller ser verkligheten 

annorlunda ut? Om det finns ett svenskt postmodernistiskt retorikbegrepp – hur ser det då ut?  

Att undersöka kurslitteratur från fyra lärosäten, läroböcker skrivna för 

universitetsstuderande, alla vetenskapliga artiklar på svenska som publicerats i Rhetorica 

Scandinavica, alla avhandlingar som skrivits i ämnet retorik samt allt som Sveriges samtliga 

retorikprofessorer publicerat, har inneburit en genomgång av hundratals texter. Ändå ryms 

resultatet – det som över huvud taget innehåller postmodernistiska tänkare eller begrepp – 

inom ramarna för en masteruppsats knappa sidantal. I ljuset av kritikernas larm om en total 

postmodernistisk invasion är kanske detta negativa resultat det mest intressanta.  

 

När postmodernismen kom till Sverige, kom också retoriken 

Under 1980-talet slog postmoderniteten igenom i Sverige, både inom kulturen och på 

universiteten. Lundberg härleder genomslaget till medlemmarna i Svenska Akademien, 

många av vilka dessutom varit medlemmar i tidskriften Kris redaktion. Kris var först med att 

översätta flera kontinentala, postmodernistiska tänkare till svenska. Samma årtionde 

återetablerades retoriken som universitetsämne. Men det framstår inte alltid som ett självklart 

samband, eftersom återetableringen av retoriken gick långsamt och den största expansionen 

av retorikämnet skedde under 1990- och tidigt 2000-tal. Min undersökning visar att 

majoriteten av den postmodernitet som förekommer inom retoriken inte fick fäste förrän en 

god bit in på 2000-talet. Det är heller inte självklart att sätta likhetstecken mellan 

postmodernistisk och retorisk teori, även om de har mycket gemensamt. Det visar sig 

nämligen att de inte korsar varandra så ofta som man kan tro.  

Nedan sammanfattar jag mitt resultat och i vilken mån postmodernistisk teori 

förekommer i svensk retorikvetenskap. Jag föreslår vidare forskning och motiverar varför en 
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sådan är relevant. Därefter redogör jag för det postmodernistiska retorikbegrepp som framträtt 

under min undersökning och diskuterar vad som kan sägas om postmodernistisk retorik. 

 

I vilken mån förekommer postmodernistisk teori i svensk retorik? 

Jag har gjort en receptionsstudie främst i kvantitativt avseende: I vilken mån – hur ofta och till 

hur stor del – förekommer postmodernistisk teori inom retorikämnet? Kvalitativt har jag 

undersökt hur termerna används (i termer av termskrammel respektive ett mer substantiellt 

bruk) och vad retorikerna skriver om, när de använder sig av postmodernistisk teori. Det 

faktum att min uppsats är den första översikten av sitt slag, visar hur lite det forskats om 

retorikens moderna historia – särskilt i en svensk kontext. Även om jag läst en stor mängd 

material, finns mycket kvar att säga. Jag har, för det första, inte gjort en kritisk läsning av den 

postmodernistiskt influerade retorikforskning jag hittat. Inte heller har jag undersökt 

kurslitteratur på avancerad nivå eller forskning publicerad av andra forskare än professorer i 

retorik. Jag har gjort femårsnedslag i kurslitteraturen från de fyra svenska lärosäten som har 

retorik som självständigt ämne, vilket betyder att jag inte läst samtliga de original- eller 

källtexter som ingått i kurslitteraturen. Jag har inte heller undersökt kurslitteratur på 

avancerad nivå, vilket är ytterligare en lucka. En närläsning, lik den Michael Gustavsson gör 

av litteraturvetenskapliga avhandlingar, har varken varit möjlig eller nödvändig för mitt 

ändamål. Det negativa resultatet har till exempel varit en huvudpoäng i resultatet, vilket inte 

krävt en kritisk läsning för att bekräftas. Däremot skulle en naturlig – och intressant! – 

förlängning av min undersökning vara en närläsning av de postmodernistiska retorikerna. Hur 

tolkar de teorin och begreppen? Har de en djup eller ytlig förståelse? Förvrängs eller 

förändras innebörden av postmodernistiska teorier på något sätt, när de sätts i ett 

retorikvetenskapligt sammanhang? Min undersökning lämnar med andra ord rum för att 

vidgas ytterligare, och min förhoppning är att den här uppsatsen visar varför detta vore en 

intressant uppgift.  

Men utöver de avgränsningar jag nämner här, är min undersökning omfattande och kan 

anses ge en god bild av postmodernitetens framväxt inom retoriken. Det material jag har 

undersökt kan jag uttala mig säkert om, tack vare att jag efter nämnda avgränsningar kunnat 

undersöka i stort sett allt som skrivits inom de valda kategorierna – till exempel alla 

publikationer av samtliga svenska professorer. 

Förekomsten av postmodernistisk teori i originaltexter inom kurslitteratur på grundnivå, 

vid lärosätena i Lund, Södertörn, Uppsala och Örebro, är marginell. Förvisso utvecklas 
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retorikkursernas innehåll över tid från att främst bestå av talkurser till att bli alltmer teoretiskt 

inriktade. Men studenter vid Lund och Örebro universitet läser inga postmodernister på 

grundnivå, inom varken A-, B- eller C-nivå. Till exempel ges delkurser som Retorikanalys 

och Retorikens idéhistoria vid Örebro universitet, utan att dessa inkluderar läsning av 

postmodernistiska tänkare. 

Även om Södertörns högskola och Uppsala universitet inkluderar postmodernistiska 

texter i sin kurslitteratur, utgör dessa en liten andel. Varje nivå (A, B och C) består av minst 

fyra delkurser. Vid Södertörns högskola läses år 2010 endast en text av Foucault inom en 

sådan delkurs (á 7,5 hp). År 2015 läses en text av Poulakos inom en delkurs, en text av 

Foucault inom en annan och en av Butler inom en tredje. Fördjupningskursen om Barbara 

Cassin, också läsåret 2015, sticker dock ut. Inom denna delkurs är 56 procent av texterna 

skrivna av postmodernistiska tänkare (av vilka majoriteten givetvis är skrivna av Cassin).  

I Uppsala läses Butlers Gender Trouble år 2003. Trots att kurser som Postkolonial 

retorik och Retorik och genus erbjöds 2001, innehåller ingen av dessa de centrala 

postmodernister som varit mina sökkriterier. Det dröjer till 2020 innan postmodernister 

introduceras i Uppsala på nytt. Då läses tre texter på A-nivå, fyra texter på B-nivå och två på 

C-nivå. I en av delkurserna inom Retorik C ingår ett helt seminarium tillägnat Lyotards Det 

postmoderna tillståndet. Värt att notera är att flera kurser på grundutbildningen detta år leddes 

av Mats Rosengren, vilken kan antas ha påverkat kursinnehållet. Samma korrelation kan dock 

inte ses de år som Rosengren var professor vid Södertörns högskola.  

Sammantaget är denna genomgång inte hundraprocentigt representativ för innehållet i 

svenska retorikkurser, men den ger en uppfattning om mängden postmodernistiskt influerade 

texter som presenteras för studenter på grundnivå. Översiktligt kan sägas att postmodernistisk 

teori introduceras inom fem enskilda delkurser vid Södertörns högskola och fem vid Uppsala 

universitet – detta alltså sammanlagt över den dryga 30-årsperiod jag studerat. 

Postmodernistisk teori läses nästan uteslutande mellan 2010 och 2020. Efter 2015 märks en 

tydlig minskning av postmodernistiskt innehåll vid Södertörns högskola, på grund av att 

fördjupningskursen om Cassin ersatts av kurser om klimat och populism. I Uppsala slår 

mängden postmodernistiska texter rekord år 2020. 

Vad gäller läroböcker och antologier kan jag konstatera att tidiga, etablerade 

handböcker i retorik uteslutande utgår från klassisk retorik och på sin höjd sätter klassiska 

analysredskap i samtida sammanhang. Vad gäller lite senare handböcker, som Kjeldsens 

Retorik idag och Lindqvists Klassisk retorik för vår tid (båda utgivna 2008), inkluderas 
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postmodernister som Derrida och Butler pliktskyldigt (är känslan) som ett möjligt perspektiv 

vid retoriska analyser. Vanligt i läroböckerna är att postmodernistisk teori presenteras just 

som ett möjligt perspektiv (till exempel som ett sätt att se på språket som metaforiskt, 

retoriskt eller som konstruerande av vår verklighetsuppfattning). I flera fall nämns enbart 

dekonstruktion som en isolerad analysmetod. I en reviderad upplaga från 2016, lägger 

Lindqvist till ett avsnitt om sofisterna i sin introduktion till klassisk retorik. Det är en 

anmärkningsvärd förändring som skett hos Lindqvist mellan 2008 och 2016 – då han går från 

att inte nämna en enda postmodernist i första utgåvan till att introducera flera stycken. Övriga 

fall av postmodernistiskt inflytande i läroböcker sker främst i form av ytliga omnämnanden. 

Undantaget är antologin Retorisk kritik från 2014. Med tanke på att texterna är utvalda för att 

spegla det svenska retoriska forskningsfältet är det intressant att hela fem av 21 texter (nästan 

en fjärdedel) introducerar postmodernistiska teorier och perspektiv.  

Jag har även sökt igenom samtliga 98 vetenskapliga artiklar på svenska, som publicerats 

i Rhetorica Scandinavica sedan tidskriften grundades 1997. Här förekommer postmodernister 

eller postmodernistiska begrepp i 23 artiklar. Av dessa kan endast 9 anses handla om en 

postmodernistisk tänkare eller centreras kring postmodernistisk teori. Anmärkningsvärt är att 

temanumret ”Retorik och dekonstruktion” från 1998 endast har ett svenskt bidrag, och detta är 

en slags anti-postmodernitet där Michael Gustavsson ifrågasätter giltigheten i Paul de Mans 

tänkande. De flesta som över huvud taget nämner postmodernistiska tänkare eller teorier i 

Rhetorica Scandinavica, gör detta efter 2010. 

Diskrepansen som uppstår, mellan kritikernas upplevelse av att postmoderniteten är 

central och den faktiska, kvantitativa verkligheten är inte nödvändigtvis motsägelsefull, men 

något jag återkommer till genom hela min undersökning. Fram till och med läsningen av 

vetenskapliga artiklar, har undersökningen varit främst kvantitativ och svarat på frågan om i 

vilken mån postmodernistisk teori förekommer. Det har i praktiken gått ut på att räkna antalet 

postmodernister som nämns i kurslitteraturen, läroböckerna, antologierna och artiklarna. Jag 

gör samma typ av kvantitativa redogörelse även för doktorsavhandlingarna och professorernas 

forskning, men här blir det relevant att i högre grad beskriva innehållet i forskningen. I den 

del av undersökningen där jag redogör för forskningen, har jag därför ägnat större utrymme åt 

att beskriva på vilka sätt postmodernistisk teori används.  

Av åtta professorer i retorik, förekommer postmodernistiska teorier hos tre. Dessa tre 

tillträdde som professorer mellan 2009 och 2011. Hos Orla Vigsø är postmodernism namnet 

på ett splittrat samhälle, där människor är segmenterade. För Vigsø, som bland annat forskar 
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om kampanjretorik, innebär det att politiska kampanjer måste anpassa sin kommunikation 

därefter. Postmodernistisk teori kan inte sägas förekomma hos honom.  

Inte heller hos Otto Fischer är postmoderniteten central. I tre av sina 30-tal 

forskningspublikationer anlägger han postmodernistiska perspektiv på historiska, skönlitterära 

analysobjekt. Utan att dessa blir centrala för Fischers resonemang, hänvisar han till de Man, 

Lacan och Derrida. Den enda retorikprofessorn hos vilken postmoderniteten är central, är 

Mats Rosengren.  

Även om Rosengren på många sätt strävar efter att driva retoriken mot framtiden, tycks 

hans tänkande på många sätt förankrat i den klassiska retoriken. Inte minst i och med 

fascinationen för den antika konflikten mellan doxa och episteme. Men också i det att han 

upprepade gånger uttalat utgår från Protagoras homo mensura-sats i sitt eget tänkande. 

Dessutom föreslår han, bland annat, att använda den klassiska retorikens inventio för att finna 

den doxa som är rådande för en grupp människor. För Rosengren är kunskap alltid doxisk, 

och denna bygger alltid på kunskapen som fanns innan den nuvarande. På många sätt liknar 

detta tänkare som Derrida. Men att stanna vid att kalla Rosengren för en postmodernistisk 

retoriker är en förenkling. Det är snarare ”den tidiga Rosengren” som utformar sin retorikteori 

i enlighet med postmodernistisk språkfilosofi. Den senare Rosengren, försöker ta retoriken ut 

ur det postmodernistiska och vidare. Han föreslår en filosofisk-antropologisk retorik, där han 

vill byta ut begreppet doxa mot det bredare begreppet social mening. Vi behöver inte bara 

förstå kunskapen som doxologisk: vi måste förstå hur olika doxor kan samexistera, menar 

han. Den senare Rosengren strävar efter en mer dynamisk syn på retoriken och dess 

meningsskapande som själva grunden i våra sociala liv. 

Bengtsons retoriksyn liknar på många sätt Rosengrens, konstaterar jag när jag slutligen 

undersöker doktorsavhandlingar i retorik.  Också hos Bengtson är kunskapen doxisk, även om 

Bengtson prövar en ny definition av episteme som alternativt begrepp i stället för doxa. I en 

modern förståelse av begreppet episteme måste kunskapen som beroende av doxa vara 

underförstådd, menar han. Intressant i Bengtsons avhandling är att han antyder att 

postmodernistiskt tänkande kan vara vad som försatt oss i ett tillstånd av post-truth. Bengtson 

argumenterar för att vi måste ta oss ur detta, och bredda vår syn på ”sanning” (liksom 

Rosengren strävar mot en post-postmodernism, bortom de dikotomier som retoriken tenderar 

att fastna i). Men att Bengtson har en nyare, samtida förståelse av retoriken betyder inte att 

han lämnar den klassiska retoriken. Även i detta liknar han Rosengren. Bengtson 
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argumenterar för att vi behöver retorisk argumentation för att ta oss ur post-truth-tillståndet 

(där vi fastnat i konflikter mellan stridande uppfattningar). 

Med undantag för Maria Wolrath Söderbergs avhandling från 2012, lades samtliga 

doktorsavhandlingar som innehåller postmodernitet fram 2019 och 2020. Tillsammans med 

Wolrath Söderbergs utgör dessa fem av tolv avhandlingar som hittills skrivits i ämnet retorik. 

Hos Stagnell är Lacan och Cassin centrala genom hela avhandlingen. Buhre refererar till 

Butler, Foucault och de Man, men det är främst hennes syn på begreppet tid som en politisk 

och social konstruktion som är det postmodernistiska inslaget i avhandlingen. Källström 

stödjer sig på Lacan, Deleuze och Derrida i sin bildanalys. Wolrath Söderbergs utgångspunkt 

är att lärare behöver nya, retoriska perspektiv på kunskap för att undvika å ena sidan 

relativism, å andra sidan absolutism.  

Till skillnad från Bengtson, som liksom Rosengren antyder ett bortom – något annat än 

– det postmodernistiska, kan Buhre, Stagnell, Källström och Wolrath Söderbergs 

avhandlingar anses befinna sig mer ”mitt i” postmoderniteten och låter dessa perspektiv 

återkomma genom sina analyser. Källström och Wolrath Söderbergs avhandlingar innehåller 

de minsta andelarna postmodernitet, med referenser till de postmodernistiska tänkarna eller 

idéerna mer som sidospår än huvudresonemang. Med det sagt är alla fem avhandlingar 

fortfarande av stort intresse; det är anmärkningsvärt att samtliga avhandlingar som gavs ut 

2019 och 2020 präglas av postmodernistiska perspektiv. Hos Bengtson, Buhre och Stagnell är 

postmoderniteten central på ett sätt som är sällsynt inom retorikforskningen. Om den trenden 

håller i sig även efter 2020, skulle en slutsats i en undersökning som denna kunna peka mot 

att retorisk forskning rör sig i en klart postmodernistisk riktning.  

 

Vad kan, trots allt, sägas om det svenska postmodernistiska retorikbegreppet?  

Min undersökning visar entydigt att kritikerna har fel: postmoderniteten har inte tagit över 

retorikämnet. Jag kan konstatera att postmodernistisk teori inte är central i svensk retorik, utan 

att det är en av många förgreningar inom ämnet. Även om postmodernistiska inslag 

förekommer inom retoriken sedan åtminstone 1990-talet, visar samtliga delundersökningar att 

förekomsten av postmodernitet ökar nämnvärt först efter 2010. Men även om 

postmodernistisk retorikteori inte är dominerande, betyder detta att det finns ett svenskt, 

postmodernistiskt retorikbegrepp. Och om detta finns mycket att säga. 

Till att börja med: Det tog tid innan svenska retoriker var redo för postmodernitet. 

Retoriken har stark koppling till litteraturvetenskapen vid exempelvis Uppsala universitet. 
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Men medan Gustavsson kan tala om en långdragen introduktionsfas, expansionsfas och 

konsolideringsfas av postmodernistiska teorier inom litteraturvetenskapen mellan 1976 och 

1995, har retoriken bara funnits som universitetsämne i Sverige sedan 1980-talet. Det svenska 

retorikämnet är inte ens fyrtio år, vilket gör att dess historia är helt egen i förhållande till 

andra ämnen. Man kan spekulera om att retorikämnet varit för ungt och behövt åren fram till 

2000-talet till att argumentera för och undervisa i sin egen terminologi och teori. Först efter 

millennieskiftet, antyder mitt resultat, har svenska retoriker kunnat ta till sig postmoderniteten 

i större skala. 

Bland de viktigaste influenserna är samhällsfenomen som populism och post-truth. En 

jämförelse med Gustavsson och Ekelunds receptionsstudier av det postmodernistiska i 

litteraturvetenskapen, till exempel, visar att retoriken skiljer sig åt från litteraturvetenskapen 

vad gäller politiska influenser. Genusvetenskap tycks vara en av de dominerande 

postmodernistiska influenserna i litteraturvetenskapen, enligt både Gustavsson och Ekelund. 

Mot bakgrund av detta, förvånades jag över att endast hitta texter av Butler vid två tillfällen i 

min genomläsning av kurslitteratur (fler genusinriktade retoriker finns, men Butler är så 

central att man kunnat tro att hon åtminstone skulle nämnas i texter som är genusvetenskapligt 

präglade). Lika starkt har genusvetenskapen lyst med sin frånvaro då jag undersökt 

läroböcker, antologier och artiklar – med undantag för inslag i Retorisk kritik och Hellspongs 

översättningar av Butler i Rhetorica Scandinavica.  

Post-truth står i fokus bland annat hos Rosengren, även om han inte explicit använder 

just det begreppet. Rosengren präglar i stort sett varje del av den postmodernistiskt influerade 

svenska retorikvetenskapen, från kurslitteratur till avhandlingar. När postmodernistisk teori 

nämns eller används stavas ofta anledningen Mats Rosengren. Antingen är han själv 

författaren, eller så hänvisar andra till honom. Han har dessutom själv översatt en ansenlig 

mängd postmodernistiska filosofer till svenska. I och med sina översättningar av 

postmodernister har han bidragit till postmodernitetens inträde i Sverige. Därefter har han 

själv varit tongivande för utformandet av den svenska retorikens postmodernistiska 

förgrening.  

Perspektiv ”utifrån”, det vill säga från andra discipliner, tycks ha varit avgörande för 

framväxten av ett postmodernistiskt retorikbegrepp. Mats Rosengren är till exempel från 

början filosof. Bo Lindberg framställer kopplingen mellan retorik och postmodernitet som 

helt självklar – och han är idéhistoriker. Intrycket förstärks genom de två 

konferensrapporterna (Vetenskap och retorik samt Vetenskapsretorik), där Lindberg och 
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Rosengren tillsammans med flera andra utomstående författare diskuterar samtida 

retorikvetenskap. Inte minst syns tendensen även i Rhetorica Scandinavica. I Scandinavian 

Studies in Rhetoric anmärker Kjeldsen och Grue att de flesta artiklar i Rhetorica Scandinavica 

skrivits av författare från andra discipliner. De drar slutsatsen att retoriken i Rhetorica 

Scandinavica är pluralistisk och tvärvetenskaplig. 

När retoriker skriver om postmodernitet, beskriver de postmodernistisk teori. Oftast 

nämner de en tänkare eller ett perspektiv som en parentes, eller använder det som komplement 

till sin text. Gustavsson pekar i sin undersökning ut en stor del termskrammel och 

jargongmässigt bruk av postmodernistiska begrepp och teorier i litteraturvetenskapen. Det är 

ett faktum även i retoriken, konstaterar jag genom hela min undersökning. Det är till exempel 

vanligt att nämna diskurs eller dekonstruktion och hänvisa till Foucault och Derrida, utan att 

egentligen använda begreppen eller fördjupa sig kring dem. I vissa fall är det logiskt, med 

tanke på att läroböcker ibland kortfattat presenterar olika analysperspektiv som finns till 

hands för en retorisk analys, och så är det upp till läsaren att ta reda på mer. I andra fall tyder 

det på en ytlig förståelse, eller att man vill använda ett begrepp som stöd i en text som handlar 

om något annat. De som faktiskt använder postmodernistisk teori i sin retorikforskning, är 

nästan uteslutande Rosengren och hans doktorander. 

De postmodernister som återkommer i den svenska retoriken är framför allt Butler, 

Derrida, Foucault, Lacan och Lyotard. Detta är en standarduppställning av postmodernister 

även inom litteraturvetenskapen, enligt Gustavsson. Urskiljande för retoriken är ”de egna” 

postmodernisterna, framför allt Cassin, de Man och Poulakos – och förstås Rosengren. 

Stagnell för Cassins arv vidare med sin forskning och sina översättningar. Bengtson kan sägas 

föra vidare, förutom Rosengrens tänkande, mer en tankegång och ett intresse; det om 

kunskapens natur. Det är ju dock ett tema för retorisk teori, som fanns redan hos de antika 

retorikerna. En sista viktig influens att peka ut är därför sofisterna, vars tänkande återkommer 

hos svenska postmodernistiska retoriker. 

 

Slutdiskussion: Är retoriken postmodernistisk till sin natur? 

Jag har härmed sammanfattat de motstridiga röster om postmodernitet och retorik som väckte 

mitt intresse i början av uppsatsarbetet, summerat min undersöknings resultat och redovisat 

vad jag till sist kan säga om det svenska, postmodernistiska retorikbegreppet. Det som saknats 

är inte förekomsten av postmodernitet i svensk retorik, utan en beskrivning av hur denna ser 
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ut. Ingenstans har någon beskrivit vad postmodernistisk retorik innebär i en svensk kontext. 

Mitt mål har varit att bidra med det. 

Innan jag föreslår vidare forskning i ämnet, vill jag återkomma till diskrepansen jag 

nämnde tidigare; den mellan vad postmodernistisk retorikteori säger, och vad min kvantitativa 

undersökning visar. Kritikerna må ha fel i det att postmoderniteten genomsyrar hela 

universitetsväsendet och särskilt humanioran. Men bilden vi får av de postmodernistiska 

retorikerna själva utgör också en kontrast till mitt resultat. Hos teoretiker som Rosengren är 

retoriken postmodernistisk till sin själva natur. Hos honom, men även hos filosofer som 

Derrida, Lyotard, Foucault, kan det rentav vara svårt att separera retorisk från 

postmodernistisk språkfilosofi. Därtill bygger många postmodernistiska retoriker sitt tänkande 

på sofister som Protagoras och dennes syn på människan som alla sakers mått. Det 2000-talets 

neosofistik antyder, är att postmoderniteten är ett nytt namn på något som funnits inom 

retoriken så länge retorikens konst existerat. Och det är ju sant att sofistik, på samma sätt som 

retorik och postmodernism, använts som invektiv för ’tomma ord’ och en förledandets konst. 

Vissa skulle med andra ord hävda, att det var tack vare detta uppsving i postmodernistiskt 

tänkande som retoriken i slutet av 1900-talet fick sin renässans. 

Samtidigt som kritikerna felaktigt hävdar att postmoderniteten indoktrinerat varje del av 

humanioran, har postmodernismen ökat inom svensk retorik de senaste tio åren. Fortfarande 

tillhör postmodernistisk teori en isolerad gren inom retoriken, men faktum kvarstår att 

postmodernt influerad retorik har ökat i mängd. Frågan är vart postmoderniteten nu tar vägen. 

Inte minst utgör de senaste årens doktorsavhandlingar en gåta: har postmoderniteten 

’peakat’ inom retoriken eller har vi bara sett början på den postmodernistiska eran? Samtliga 

avhandlingar som lades fram 2019 och 2020 genomsyrades av postmodernistiska perspektiv. 

Tyder detta på att postmoderniteten nått sin konsolideringsfas inom retoriken, likt den 

Gustavsson såg hos litteraturvetenskapliga doktorsavhandlingar 1990–1995? Betyder det, i sin 

tur, att postmodernistisk retorik kommer att öka i mängd och betydelse? Eller kommer 

trenden härefter att dala? Det finns också det som tyder på en sådan utveckling. Det skulle gå 

i linje med skiftet i fokus inom retorikundervisningen vid Södertörns högskola, till exempel 

(från postmodernitet 2015, till populism och klimat 2020). Dessutom antyder både Rosengren 

och Bengtson att de rör sig mot ett nytt stadium, bortom postmoderniteten. Den här typen av 

undersökning skulle, med andra ord, vara intressant att göra på nytt om fem, tio år. Dels, för 

att undersöka nya avhandlingar, artiklar och retorikkurser. Dels, för att se i vilken riktning 
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2019 och 2020-talets doktorander rör sig. Med tanke på hur litet retorikfältet är, kan de väntas 

göra märkbara avtryck. Kommer de stanna kvar i sin postmodernitet, eller hittar de en väg ut? 

Det är intressant att Kris-grundaren Arne Melberg sällar sig till kritikernas kör, i sin 

reflektion om tidskriftens arv till eftervärlden. Han frågar sig om Kris introduktion av 

postmodernistisk teori varit en bidragande orsak till dagens sanningsförakt. Lundberg menar 

ju att eftersom många Kris-medlemmar senare kom att tillhöra Sveriges yttersta kulturelit i 

egenskap av invalda eller associerade med Svenska Akademien, blev postmodernistisk teori 

högkulturell och fick fäste till den grad att den fortfarande präglar såväl kultur som högre 

utbildning. Horace Engdahl försvarar sig dock mot detta, och kallar bilden av Kris-

medlemmarna såendes frön av sanningsförakt för en skräcklegend. Oavsett om det är en 

skräcklegend eller inte, är det ett faktum att många ser postmoderniteten som orsaken till det 

post-truth-tillstånd vi talar om år 2021. Bengtson håller delvis med om detta, men driver 

också tesen att en retorikteori präglad av insikten om att kunskap är doxisk, är ett viktigt 

redskap för att analysera dagens populistiska och sanningsrelativistiska strömmar. Kanske är 

det en ensidig och förhastad slutsats, att den akademiska postmoderniteten har kraft att 

omvälva samhället, såsom Melberg, Lundberg, med flera, tror. Snarare är det kanske så att 

postmodernistisk teori hjälper oss se vad som redan skett; mer som en diagnos än ett virus. Ja, 

kanske är det så som Biesecker säger, att postmoderniteten är vägen ut ur post-truth. I det 

fallet, är en postmodernistisk retorikteori med kunskap om argumentation och ”reason-

giving”, som Bengtson skriver, absolut nödvändig.  

Kanske är det allra viktigaste – i ljuset av konflikterna som omgärdar postmoderniteten 

och retoriken, och i ljuset av samtidens hårda kategoriseringar och godtyckliga syn på sanning 

– det som José Luis Ramírez påpekar: reducerar vi retoriken till en sak begår vi synekdoke 

med vår egen vetenskap. ”Man skymmer retorikens väsen genom att tillskriva retoriken det 

som hör hemma i en eller några av retorikens uppenbarelseformer.”430 Om det är något jag 

hoppas att min undersökning betonar, är det att retoriken har nyanser. Kanske framstår det 

som en platt slutsats, men jag tycker snarare tvärtom. I tider av sanningsresistens, 

konspirationer och misstro mot såväl journalistik som myndigheter, är denna typ av å-ena-

sidan-å-andra-sidan-resonemang viktigare än någonsin. Den bästa slutsatsen är därför denna: 

Den svenska retoriken är postmodernistisk – men den är också så mycket annat.  

 
430 José Luis Ramírez, ”Har Retorik med dóxa att göra?”, Rhetorica Scandinavica 2002:22, s. 29. 
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