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Abstract 

In this essay I undertake a rhetorical and ideology-critical analysis of a commercial 

advertising campaign by the mall Forumgallerian, “Bestäm själv” (“Make your own 

choice”).
1
 A rhetorical analysis must analyze the context in which the rhetorical artifact is 

meant to function, since the content and persuasive strategies of the artifact cannot be 

understood apart from some theory of what notions in the culture – or doxa with a term from 

the classical rhetoric theory - that the artifact refers to and uses in its argumentation. It is 

argued that the ideology of the campaign is postmodern in character, and that certain 

postmodern assumptions - mainly ethical and logical relativism - are used as a base to argue 

for consumerist behavior and way of thinking. Instead of there being objective truth or 

objective value, that one ought to aim for, individual choice are purported to be the indicator 

of real value. 

There is then a double-fold strategy in the argumentative strategy: first to link 

consumerist values with individuality, and anti-consumerist values with the old and 

established, so that it looks as if consumption is a way of rebellion against the old and 

established, and hence consumption becomes an indicator of individuality.  

The other strategy is more conventional in that it links consumption to happiness, by 

linking consumption to social acceptance and status (which is thought to give happiness), and 

lack of consumption with loss of friends and status, but also by linking consumption to 

happiness through owning specific products, that which I call the joy of consumption. 

In the ideology-critical analysis I analyze how postmodern notions, both those that are 

explicitly expressed in the campaign, and some that are not, but can be argued to be more or 

less held in the mind of the public, if we do indeed live in a postmodern cultural context 

amplify the consumerist ideology of the campaign and also in a way silences any potential 

critic of it. This is partly because of the postmodern notion of identity and image as being one 

and the same makes your construction of identity largely a matter of what attributes you 

consume and partly because you are not, due to the social-constructivism inherent in 

postmodern analysis, anything apart from what you are seen to be. That is, you don’t have an 

identity apart from your image.  

It is further argued that these postmodern assumptions can make academic analysis, 

such as those undertaken in the tradition of ideology critic, impossible. That is because those 

analyses have a normative, even emancipative goal, which presupposes that you have a 

normative understanding of what the human potential that should be emancipated is, and how 

the current state of affairs is destructive.  

It is also argued that the value of individual choice and relativism are inconsistent, since 

a stress on making your own authentic choices is only meaningful given that the content of 

those choices are not indifferent, but on the contrary makes a difference and are important.  

Given that postmodern assumptions amplify the need for consumption – making it a 

crucial feature of identity (meaning image) formation - and also takes away any normative 

base for criticizing the way that advertising may exploit authentic needs (since there is no real 

human nature, there are no needs that are more authentic than others) postmodernism cannot 

be seen as a critical ideology in our culture, but is rather a legitimizing ideology for one of the 

western culture’s most central features, namely consumption. Such an ideology serves certain 

economic interests, and therefore at least to some degree the Marxist analysis of the way that 

ideology works are applicable on those postmodern ideas criticized in this essay. 

                                                 

1
 Refered to by this expression, since that was the slogan of the campaign. 
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1. Inledning  

Denna uppsats är en analys av Forumgallerians reklamkampanj ”Bestäm själv” ett häfte som 

utkom under 2005 och som bestod av 10 reklamaffischer som man samlat i ett häfte (som 

tidigare hade satts upp i centrum i Uppsala) och som man låtit 20 privatpersoner skriva varsin 

text till. Varje affisch kompletterades alltså av två texter. Dessutom fanns på motstående sida 

till varje affisch en sida där läsaren kunde skriva sina egna reflektioner. Det hela ramades in 

av en inlednings- och avslutningstext, författade av reklambyrån. 

Jag fann reklamkampanjen intressant, både ur retorisk och ideologisk synvinkel och 

denna uppsats är en analys av reklamkampanjens retorik och ideologi.
2
 Jag blev irriterad när 

jag såg denna reklamkampanj, eftersom jag menar att den så tydligt exploaterar de rädslor vi 

människor ofta har för att inte duga i sociala sammanhang. Dessutom tyckte jag mig se hur 

den använde vissa postmoderna föreställningar för att ”rama in” budskapet på ett sådant vis 

att en eventuell kritik skulle tappa sin udd.   

Då jag menar att postmoderna föreställningar inte är ovanliga inom 

mediekommunikationen och att dessa försvårar ett kritiskt förhållningssätt till ämnets 

analysobjekt
3
 och då jag tyckte mig se att en analys av reklamkampanjen skulle kunna 

illustrera varför detta är fallet, gällande en ideologikritisk analys, kunde jag inte låta bli att 

välja att analysera denna reklamkampanjs ideologi och retorik i min uppsats.  

Det tycks mig som att ideologikritiska ansatser inte sällan bedrivs utifrån postmoderna 

utgångspunkter inom mediekommunikationsämnet – men i denna uppsats är det istället den 

postmoderna ideologin som är föremålet för den ideologikritiska analysen. 

 

1.1 Syfte och problemställning 

I uppsatsen genomför jag både en retorisk och en ideologikritisk analys. Syftet med denna 

uppsats är  

1. Att analysera reklamkampanjens retoriska uppbyggnad, argumentativa struktur och 

ideologiska innehåll 

2. Att kritiskt diskutera den ideologi som reklamkampanjen hänvisar till och främjar, 

dels för dess konsekvenser för människor i allmänhet och dels för dess konsekvenser för 

medievetenskapen. Jag menar att – och kommer argumentera för – att de postmoderna 

föreställningar jag finner i reklamkampanjen är konsumtionsfrämjande, och att dessa fungerar 

som en form av ideologisk motivation till varför vi bör bete oss på ett sådant sätt (nämligen 

                                                 

2
 Med ideologi menar jag värderingar och föreställningar som reklamkampanjen främjar och bygger på. 

3
 Något som har påpekats bland annat av medievetarna Greg Philo och David Miller: 

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME04/Active_audience.shtml (åtkomst: 2011-06-16) 

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME04/Active_audience.shtml
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konsumera) så att det gynnar vissa ekonomiska intressen. Vidare menar jag att denna typ av 

föreställningar i den mån de förekommer inom medievetenskapen försvårar att kritiskt 

förhållningssätt, vilket är ett problem då ett av syftena med akademiskt arbete är att kritiskt 

analysera sina respektive studieobjekt. 

 

1.2 Metod  

För den retoriska analysen använder jag mig av den klassiska retorikens begreppsapparat, en 

inte ovanlig ansats för retoriska analyser inom medievetenskapen.
4
 För den ideologiska 

analysen genomför jag en närläsning av reklamkampanjen, för att klargöra vilka värderingar 

och föreställningar den hänvisar till och främjar.  

Två kriterier på en rimlig tolkning av reklamkampanjen är intern koherens samt 

kongruens med dess övergripande syfte, som är att främja konsumtion. Det vill säga, en rimlig 

tolkning måste begripliggöra hur textens delar relaterar till dess helhet (den interna 

koherensen) och dessutom visa hur denna helhet syftar till att främja konsumtion (att detta är 

reklamens syfte är ett faktum utanför texten som tolkningen måste ta hänsyn till).
5
  

Statsvetaren Ludvig Beckman återger ett antal modeller för normativ idékritik, som jag 

kommer använda som utgångspunkt för min idékritik.
6
 För det första skiljer Beckman på 

intern och extern normativ kritik. Den interna kritiken tar sin utgångspunkt i de 

grundläggande värden som den ideologi som analyseras ansluter sig till.
7
  

Den interna kritiken kan då ta sitt sikte på eventuella inkonsistenser – logiska 

motsägelser - i relation till dessa grundläggande värderingar. Dessa inkonsistenser kan finnas 

dels på det teoretiska eller det praktiska planet. Ett exempel på en sådan intern idékritik, 

skulle kunna vara kritiken av en liberal som säger sig ansluta sig till tesen om alla människors 

lika värde, och som ur detta drar slutsatsen att alla människors moraluppfattningar är lika bra, 

och att det därför inte finns någon moral som är bättre eller sämre än någon annan, vilket 

leder till en slutsats som står i motsats till den grundläggande tesen. Slutsatsen blir ju 

nämligen att alla människors lika värde inte alls är en bättre moraluppfattning än den motsatta 

uppfattningen. Detta kallas ”the perversity thesis” och går ut på att, som Beckman skriver: 

                                                 

4
 Se t.ex. Mral, Brigitte Retorikanalys i Ekström & Larsson (red) Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 

151-165 
5
 I den meningen anknyter jag både till den ”objektiverande” och den ”symtomala” tolkningsstrategin som 

Grisprud talar om i Mediekultur, mediesamhälle (1999) s. 177-181 (Dvs. jag utgår ifrån att reklamkampanjen är 

en internt sammanhängande text som syftar till att främja konsumtion.)  
6
 Beckman, Ludvig Grundbok i idéanalys (2005) s. 68 - 79 

7
 Beckman, Ludvig Grundbok i idéanalys (2005) s. 71  
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”peka ut implikationer av en politisk uppfattning som synes vara i konflikt med de värden den 

säger sig vilja företräda”.
8
 

En intern normativ idékritik kan också kritisera en ideologi för inkoherens. Inkoherens 

är en mindre brist på sammanhängande argumentation än inkonsistensen, som ju är en 

flagrant självmotsägelse. Inkoherens innebär inte att det finns en logisk motsägelse, men 

däremot finns det ett bristande internt stöd för de uppfattningar som ideologin uttrycker. 

Motsatsen till inkoherens är ett starkt mått av integration mellan olika element i en ideologi. 

Antag att någon anser att mänskliga rättigheter bör utsträckas till alla människor på hela 

jorden samt alla kaniner. Utan en övergripande förklaring som visar varför just människor och 

kaniner har detta speciella värde, är det förvisso inte en inkonsistent, men ändå en inkoherent, 

uppfattning. 

I den externa normativa idékritiken kritiserar man en ideologis grundläggande 

värderingar, inte från dess egen grund, utan från en annan normativ grund som man på 

rationella grunder finner rimligare.
 9

 Till exempel kan man kritisera nazismen med hjälp av en 

extern idékritik.  

För den normativa kritiken av den postmoderna ideologin kommer jag att utgå bland 

annat från de politiska filosoferna Ronald Beiner och Charles Taylor, som båda bedriver en 

extern och intern normativ idékritik av de värderingar jag menar att reklamkampanjen 

uttrycker. Jag kommer även att själv bedriva en form av intern idékritik, då jag vill visa att 

postmoderna föreställningar försvårar ett kritiskt förhållningssätt, vilket är ett värde som 

många postmoderna akademiker tycks vilja ansluta sig till. Men om postmoderna premisser 

hamnar i konflikt med eller omöjliggör ett kritiskt förhållningssätt är detta en form av 

inkonsistens, förutsatt att man vill vara kritisk. 

Vidare kommer jag i den ideologikritiska analysen använda mig av den marxistiska 

teorin om ”bas” och ”överbyggnad”. Enligt marxismen finns det ett samband mellan rådande 

idéer – ideologin - i ett samhälle (benämns ofta ”överbyggnad”) – och de ekonomiska 

intressena (benämns ofta ”bas”) i detta samhälle.
10

 Detta samband tänks vara av ett sådant 

slag att idéerna fungerar legitimerande och främjande för de rådande ekonomiska intressena. 

 

                                                 

8
 Beckman, Ludvig Grundbok i idéanalys (2005) s. 72 

9
 Beckman, Ludvig Grundbok i idéanalys (2005) s. 74 

10
 Berger, Arthur Asa Media Analysis Techniques (1998) s. 41 
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2. Teoretisk bakgrund  

Syftet med de följande kapitlen är att redogöra för ett antal teoretiska perspektiv som jag utgår 

ifrån och använder mig av i uppsatsen. Jag börjar med en kort analys av relationen mellan 

reklam, retorik och ideologi för att sedan presentera kortfattat hur jag menar att 

postmodernism både kan fungera som en ideologi som främjar konsumtion, samt inspirera 

metateoretiska perspektiv som försvårar ett kritiskt förhållningssätt inom akademin. 

 

2.1 Reklam, retorik och ideologi 

Reklam är till för att främja försäljning
11

 och i en reklamkampanj möter vi alltid någon form 

av argumentation till varför vi bör konsumera. Denna argumentation kan vara explicit eller 

implicit. Om vi ser en reklambild på vackra människor som dricker en viss dryck, är detta en 

implicit argumentation, som inte skulle vara särskilt övertygande om den framfördes i form av 

explicita påståenden. (”Dricker du den här läsken blir du snygg och attraktiv.”) En bättre 

strategi är att skapa känslomässiga associationer mellan produkten och dessa attribut, utan att 

hävda explicit att dessa kopplingar finns, eftersom påståendet i sig är uppenbart falskt.  

Reklamen är vidare en ”spegel av sin tid”
12

 vilket innebär att den bygger på föreställningar 

och värderingar som finns i den kultur och det samhälle som den är utformad i. Det gäller att 

förknippa det man gör reklam för, med sådant som värderas av ens åhörare. (Det motsatta 

förfarandet vore förstås väldigt kontraproduktivt.) Därför säger reklamen oss något om den 

kultur och de värderingar som råder i det samhälle som reklamen är utformad i. För att 

använda den klassiska retorikens begreppsapparat så säger reklamen oss något om de doxa 

(värderingar, åsikter och föreställningar) som är spridda i den kultur i vilken den är 

utformad.
13

   

Det blir härigenom tydligt att det finns ett samband mellan en retorisk och en ideologisk 

analys. Retorikforskaren Sonja K Foss definierar en ideologi som:  

”a pattern or set of ideas, assumptions, beliefs, values or interpretations of the world by which a 

culture or group operates”.
14

  

 

Foss beskriver i samma bok ideologisk analys som en form av retorisk analys som är särskilt 

fokuserad på att blottlägga de föreställningar och värderingar som finns i texten:  

”When rhetorical critics are interested in rhetoric primarily for what it suggests about beliefs 

and values, their focus is on the ideology manifest in an artifact.”
15

  

                                                 

11
 http://www.ne.se uppslagsord: reklam (åtkomst: 2011-04-28) 

12
 http://www.ne.se uppslagsord: reklam (åtkomst: 2011-04-28) 

13
 Lindqvist Grinde, Janne Klassisk retorik för vår tid (2008) s. 48 

14
 Foss, Sonja K Rhetorical Criticism – Exploration & Practice (1996) s. 291 

15
 Foss, Sonja K Rhetorical Criticism – Exploration & Practice (1996) s. 291 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Genom att studera de värderingar och föreställningar som kommer till uttryck i en 

reklamartefakt studerar man också dess ideologi, en ideologi som dessutom måste vara 

någorlunda spridd i den kultur där reklamen äger rum (annars skulle reklamen inte kunna vara 

effektiv). Av detta skäl kan man säga att en (fullödig) retorisk analys också är en samhälls- 

och kulturanalys.  

Samtidigt måste artefakten läsas och tolkas utifrån en förförståelse av den ideologi som 

finns i det samhälle där den är utformad – vi kan inte hitta all information om den 

sociokulturella kontexten i artefakten, och vi måste låta vår tolkning av artefakten informeras 

av vår kunskap om den sociala och kulturella kontexten. Det finns alltså en pendelrörelse i 

tolkningen, där man låter artefakten och den kulturella kontexten belysa varandra. 

 

2.2 Postmodernism, relativism och konsumism 

Jag menar att postmoderna föreställningar främjar konsumism, med konsumism menar jag 

tanken att det som ger lycka och mening är konsumtion. Kopplingen mellan postmodernitet, 

postmodernism och konsumism har analyserats av många olika akademiker, vilket sociologen 

David Lyon påpekar:  

”Med rätta förknippas det postmoderna med ett samhälle där livsstilar och masskonsumtion 

dominerar samhällsmedlemmarnas vakna liv.” 
16

.  
 

Jag menar vidare att postmoderna föreställningar försvårar ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot budskap av olika slag, eftersom det finns en relativistisk eller nihilistisk 

grundhållning i postmodernismen. Det finns enligt radikala postmodernister inte några 

kriterier för att bedöma till exempel en samhällsform som bättre eller sämre än en annan. Som 

vetenskapsfilosofen Robert C Bishop skriver:  

”By their very lights, postmodernists are committed to saying that there is no qualitative difference 

between apartheid and democracy, for example.”
17

. 

 

 Jag menar att reklamkampanjen använder sig av de konsumtionsfrämjande och också de 

relativistiska dragen i postmodernismen, för att lyckas med sin retoriska strategi.  

I denna uppsats vill jag visa hur detta görs i reklamkampanjen, men också kritiskt 

analysera den postmoderna ideologin. Uppsatsen har alltså både en mer deskriptiv ansats, som 

vill besvara hur dessa ideologiska element infogas i reklamkampanjens argumentativa och 

                                                 

16
 Lyon, David Postmodernitet (1998)  s. 73  

17
 Bishop, Robert C The Philosophy of the Social Sciences  (2007) s. 69 
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retoriska struktur, men också en normativ del där jag vill analysera och kritiskt diskutera den 

postmoderna ideologin.  

 

2.3 Vad menas med ”metateoretiska perspektiv”? 

I Metodpraktikan skiljer författarna på begreppen hypotes, teori och teoretiska perspektiv som 

tre typer av intellektuella föreställningar om verkligheten, som rör sig på olika nivåer, från en 

mer konkret till en mer generell och övergripande nivå.
18

 Det som författarna till 

Metodpraktikan kallar för ”teoretiska perspektiv” kallar jag i denna uppsats för 

”metateoretiska perspektiv” eftersom jag tycker det är ett språkbruk som klargör att dessa 

föreställningar befinner sig på olika nivåer. Dessa metateoretiska perspektiv är föreställningar 

på en hög grad av abstraktionsnivå, som formar förståelsen på de andra nivåerna. 

En hypotes är helt enkelt ett prövbart påstående om att något är fallet, t.ex. ”Norrmän är 

generellt sett kortare än svenskar.” En teori är en förklaring för varför det är så, det vill säga 

en mekanism som gör anspråk på att kunna förklara flera enskilda fall, i det här fallet skulle 

en teori kunna vara att ”man växer inte lika mycket om man äter fisk som om man äter annat 

kött och norrmän äter relativt sett mer fisk än vad svenskar gör”. En teori kan prövas och 

motbevisas.  

Metateoretiska perspektiv (teoretiska perspektiv) är föreställningar av mer övergripande 

karaktär som sällan eller aldrig utsätts för direkta undersökningar. Hit kan t.ex. höra att 

människan är en hopplöst egoistisk varelse vilket den s.k. smala rationella valhandlingsteorin 

(rational choice theory) hävdar.
19

  Dessa metateoretiska perspektiv är av axiomatisk karaktär 

och bildar snarare utgångspunkter i det konkreta vetenskapliga arbetet, än prövas genom det.  

Metateoretiska perspektiv kan förvisso utmanas av resultatet av upprepade undersökningar, 

men poängen är att i det konkreta vetenskapliga arbetet fungerar de snarare som 

tolkningsnycklar, än som påståenden som skall prövas. 

I ideologikritiska analyser finns också metateoretiska perspektiv. En marxistiskt 

orienterad ideologikritik opererar utifrån olika premisser om hur populärkulturen bland annat 

fyller en viss funktion i ett kapitalistiskt samhälle – att legitimera det kapitalistiska systemet, 

eller distrahera medborgarna från de brännande politiska frågorna. Likaså kan en feministisk 

analys utgå ifrån en föreställning om att kvinnors underordning på olika sätt legitimeras 

genom populärkulturen. 

                                                 

18
 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud Lena Metodpraktikan – konsten att studera 

samhälle, individ och marknad (2004) s. 37f 
19

 Edling & Rydgren (red) Social handling och sociala relationer (2007) s. 83ff 
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Jag menar att viss mediekommunikationsvetenskaplig diskurs kännetecknas av 

metateoretiska perspektiv av postmodern karaktär, som försvårar ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot dess studieobjekt.
20

  

Reklamkampanjen hänvisar, menar jag, till sådana ”metateoretiska perspektiv” av 

postmodern karaktär, som fyller ett visst syfte i reklamkampanjens retoriska strategi, och som 

inte heller är ovanliga i medievetenskaplig diskurs.
21

 

 

2.3.1  Ideologikritik kräver normativa metateoretiska perspektiv 

Ideologikritiken inom mediekommunikationen har sina rötter i Frankfurtskolan och den 

samhällsvetenskapliga marxistiskt präglade skolbildning som brukar benämnas kritisk teori.
22

 

Enligt den kritiska teorin bör akademikern inte endast neutralt beskriva samhället utan också 

försöka blottlägga destruktiva mönster, och gärna komma med förslag till hur dessa kan 

motverkas.
23

 Det finns alltså en ”emancipatorisk” ansats i kritisk teori, och detsamma gäller 

ideologikritiska analyser. Som Foss skriver:  

”The ultimate aim of the ideological critic (…) is the emancipation of human potential that is 

being thwarted by an existing ideology or ideologies.”
24

 
 

En sådan ideologikritisk emancipatorisk ansats kräver vissa normativa perspektiv, det vill 

säga föreställningar om den mänskliga naturen och vad som är gott för människan, som kan 

användas som normativ grund för att kunna kritisera vissa ideologier för att vara destruktiva 

eller hämmande för mänskligt liv.  

Ideologikritiska analyser som bedrivs utifrån postmoderna metateoretiska perspektiv av 

nihilistiskt slag – att inget är bättre eller sämre än något annat – är inte förenliga med denna 

samhällskritiska och emancipatoriska ambition som ideologikritiken har.  

För vissa postmodernt influerade ideologikritiker tycks det dock vara själva 

förekomsten av etiska ”normer” som angrips, det är normer generellt som anses ”hämma den 

mänskliga potentialen”. Detta noterar även medievetaren John B Thompson:  

”Det har nämligen blivit vanligt i vissa samhälls- och kulturteoretiska kretsar att betrakta det 

etiska reflektionen som en syssla från det förflutna, ett sista uttryck för ett lagstiftande förnuft 

                                                 

20
 Detta har som tidigare nämnts, påpekats bland annat av Greg Philo och  David Miller. Genom att t.ex. 

överbetona tolkningens subjektiva drag, kan man missa att avsändaren har ett fundamentalt övertag gentemot 

läsaren i kommunikationsprocessen, vilket kan leda till att man missar detta ojämlika styrkeförhållande. Se: 

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME04/Active_audience.shtml (åtkomst: 2011-10-08) 
21

 Jag tanker, förutom på ovan nämnda överbetoningen på tolkningens subjektiva element, också på relativistiska 

eller värdenihilistiska utgångspunkter, som t.ex. påtalas av medievetaren John B Thompson i stycket som följer 

(jag menar att mediekommunikation hör till kulturanalys). Det är inte ovanligt i diskurs som influerats av t.ex. 

Foucault att vilja göra upp med alla former av normativitet, som hämmande för individens självförverkligande. 
22

 Kellner, Douglas Cultural studies and ethics http://gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/CSETHIC.htm 
23

 Månsson, Per (red) Moderna samhällsteorier (2003) s. 317 
24

 Foss, Sonja K Rhetorical Criticism – Explorations & Practice  (1996) s. 296 

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME04/Active_audience.shtml
http://gseis.ucla.edu/faculty/kellner/papers/CSETHIC.htm
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som – fruktlöst och i vissa fall med ödesdigra konsekvenser – försökte härleda bindande 

principer för människors beteende (…) etiska föreskrifter kan, hur övergripande de än är bara 

verkande hindrande för jaget och begränsa dess skapande bildning. Etiken bör lämna plats för 

en jagets estetik, för en föreställning om jaget som ett konstverk som fritt och kontinuerligt 

återskapas över tiden.”
25

  
 

Detta förhållningssätt kallas för ”hyper-liberalism” av den politiska filosofen Ronald Beiner
26

 

och har även kritiserats av den politiske filosofen Charles Taylor i dennes analys av olika 

typer av självförverkligandeideal.
27

 Taylor menar att detta är ett narcissistiskt och förvridet 

självförverkligandeideal – Taylor genomför en intern idékritik av autenticitetsidealet i denna 

form. 

Ett sådant synsätt går för övrigt inte ihop med värderingar som solidaritet och ansvar om 

de svaga – ståndpunkter som postmoderna författare ofta på något sätt tycks vilja associera sig 

själva med.  Men hållningen är också internt inkonsistent. Vi kan nämligen bara kritisera en 

norm som destruktiv om vi förutsätter ett värde som hämmas av denna norm. Detta värde bör 

ju då skyddas mot den första normens destruktivitet – vilket innebär en ståndpunkt som i sig 

är en norm. 

Då ideologikritiska analyser är en del av medievetenskapen, är det relevant att lyfta upp 

”metateoretiska” perspektiv som hamnar i konflikt med det som är ideologikritikens syfte. 

Min slutsats är att ideologikritik som har ett emancipatoriskt syfte är en normativ idékritik. En 

sådan kritik måste antingen ansluta sig till de grundläggande värden som den ideologi har som 

man av någon anledning vill kritisera och visa hur ideologin är i konflikt med sig själv – som i 

fallet med Taylors kritik av den narcissistiska formen av autenticitetsidealet – eller också utgå 

ifrån andra normativa grunder. Det en emancipatorisk ideologikritiker inte klarar sig utan är 

normativa föreställningar om det goda som bildar grunden för kritiken, vare sig dessa 

föreställningar nu återfinns i den text man kritiserar (intern normativ idékritik) eller  hämtas 

någon annanstans ifrån (extern normativ idékritik). 

 

3. Presentation av materialet 

Den reklamkampanj jag ska analysera är ett häfte som heter ”10 sanningar eller osanningar. 

Bestäm själv.” Hela kampanjen är i A5-format och av tjockt papper. På framsidan är det små 

bilder av 20 privatpersoner, som är skribenter i häftet. Till vänster om bilderna är det en 

mindre text som är hängande nerifrån och upp där det står: ”Varsågod. Ta ett exemplar. 

Åsikter skall vara fria, därför är den helt gratis. Lusläs eller skumma. Håll med eller tyck tvärt 

                                                 

25
 Thompson, John B Medierna och moderniteten (2001) s. 319f 

26
 Beiner, Ronald Foucaults hyper-liberalism i Critical review 9:3 (1995) 

27
 Taylor, Charles The Ethics of Authenticity (1991)  
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om. Trevlig läsning.” Hela kampanjen är tryckt på något som skall se ut som rutat 

kollegieblockspapper. 

Uppe till höger finns Forumgallerians logotype och deras slogan ”Bestäm själv”. 

När man öppnar häftet följer en ingress som består av tre meningar, och under det brödtexten: 

”Allt har två sidor. Minst.  

Och någon behöver nödvändigtvis inte vara en baksida.”  

Text: 

Det som är rätsida för en person kan vara den absoluta avigsidan för en annan. Det 

tycker vi är bra. Vi tror nämligen att en egen uppfattning om saker och ting är bland det 

värdefullaste man kan ha. Dels för att det är synonymt med en bra självkänsla, dels för att vi 

tror att det är ett sundare sätt att se på tillvaron. 

Vad vi vill säga med vår reklam är att vi inte tänker berätta för dig vad du behöver. Det 

har vi nämligen inte en aning om (hur gärna vi än skulle vilja). Nej, vi utgår från att du är 

mer än kapabel att bilda dig en egen uppfattning. Hux flux, där har du vår grundläggande idé 

som galleria, ett Forum där du väljer själv. 

 

SÅ VARFÖR REKLAM DÅ? 

I dagens samhälle ställs det många krav på oss människor, hur man ska se ut, tycka och vara. 

Vi tycker att det varken är vår eller reklamens uppgift att späda på dessa måsten. Vi vill ta 

våra kunder på allvar, vilket vi knappast gör genom att ställa oss på tå och klappa någon på 

huvudet. Istället tänker vi fortsätta att framhäva olika slags åsikter, både rätsidor och 

avigsidor. Ett exempel är den här boken. Här har de bästa experterna, alltså människor som 

handlar hos oss, fått tycka till om sånt som är viktigt. Vi menar: vem kan spegla deras åsikter 

och behov bättre än dom själva? 

Att det här sedan inte är ett vanligt sätt att göra reklam på vet vi redan. Men å andra 

sidan så vill vi ju inte vara en vanlig galleria heller. Det är någonting vi har bestämt.” 

 

Efter detta följer 10 bilder med bildtexter och en sida där man som läsare själv kan skriva vad 

man själv tycker, samt två av personerna som fanns på framsidan framträder med (mer eller 

mindre) motsatta åsikter om det ämne som bilden och dess bildtexter har introducerat. 

Sålunda är den första bilden en bild på en tjej och texten ”du duger som du är” – med 

den påsprejade undertexten i graffittistil ”yeah right! Kanske med den kroppen!”  
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På motstående sida finns en sida där man kan skriva sina egna reflektioner och på andra 

sidan följer två personers motstående åsikter om plastikoperationer, som ju relaterar till 

påståendet om att man duger som man är, eller att man bara duger som man är om han har en 

viss kropp. 

Efter detta en ny bild, med texten ”sanningen är alltid osminkad” med påsprejad 

undertext ”men en vit lögn har aldrig skadat…” och sedan fortsätter det alltså som tidigare, 

med totalt 10 bilder och 20 texter. Totalt får vi alltså tio bilder, med ett budskap som är ett 

ordspråk, och sedan ett ”motbudskap” som är skrivet i graffiti: 

 

1. ”du duger som du är”    ( ”yeah right, kanske med den kroppen!!”) 

2. ”sanningen är alltid osminkad”   (”men en vit lögn har aldrig skadat”) 

3. ”prylar gör ingen lycklig” (”sure, en ny mobil skulle göra mig grymt besviken”) 

4. ”den som spar hon har”   (”inga vänner kvar”) 

5. ”ärlighet varar längst”   (”men i värsta fall funkar lite skönt glitter”) 

6. ”lagom är bäst”    (”men aldrig under fest”) 

7. ”har man tålamod har man allt” (”utom en schysst outfit till fredag”) 

8. ”man tager vad man haver”  (”eller så köper man nytt”) 

9. ”skönhet kommer inifrån”   (”vem såg det på krogen igår?”) 

10. ”det är tanken som räknas”  (”men man glider nog bättre på ett par skidor 

än en tanke”) 

Så kommer vi då till avslutningen:  

”En egen åsikt är aldrig fel. Det är sant. Inte sant?” (rubrik) 

I boken har du kunnat läsa 20 personers olika åsikter om konsumtion ur olika 

synvinklar. Givetvis finns det många, många fler än så. Ingen åsikt är värd mer än någon 

annan, ingen är heller mer rätt eller fel. Fast, det är klart, ur skrivarens perspektiv så har ju 

egentligen alla rätt. Vad du själv tycker och tänker om dessa ämnen kan bara du veta. Och 

givetvis är även din åsikt helt rätt. Tja, vad säger man? Egentligen finns det nog bara en enda 

ska som man kan vara helt säker på: En egen åsikt är aldrig fel. Kom ihåg det.” 

På den näst sista sidan utlyses en tävling. Rubriken säger:  

”Hitta på ett eget ordspråk. Vinn 5000 kr att köpa vad du vill för.”  

Sen följer en text: 

”Ordspråk har funnits i alla tider, i många olika varianter och över hela världen. 

Gemensamt för alla dessa är att de ofta uttrycker en åsikt av något slag. Ibland ”försvinner” en 
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åsikt och då vanligtvis ordspråket också. Eller så förändras det, eller får en ny innebörd. Nu 

tänkte vi hjälpa utvecklingen lite på traven. 

Tävlingsuppgift: hitta på ett eget ordspråk. Eller förnya ett gammalt. Det får vara kul, 

tråkigt, sant, osant eller ja, bestäm själv. Det måste dock vara ditt eget. Tips: Ta av dig kepsen 

och var lite kreativ.” 

Därefter följer en talong, där man kan skicka in ordspråket.  

På sista sidan finns en plats att sätta in en bild på sig själv, framför texten ”Det finns 

bara en som vet vad som är bäst för dig. Och det är du.” 

Så har vi då fått en övergripande presentation av reklamkampanjen, dags att övergå till 

metodpresentationen. 

 

4. Metod -  Vad är retorik? 

Professorn i retorik Brigitte Mral definierar ”retorik” som ”alla de sätt som människor 

använder för att påverka varandras tänkande och beteende genom ett strategiskt bruk av 

symboler”
28

. Retorikforskaren Sonja K Foss definierar däremot retorik som medvetet 

användande av symboler i syfte att kommunicera.
29

 Detta innebär att all symbolisk 

kommunikation är ”retorik” enligt Foss.  

Mrals definition innebär att det ”persuasiva ärendet” och strategierna för att övertyga är 

retorikanalysens fokus. Detta stämmer väl överens med perspektivet hos den kanske mest 

kände retorikteoretikern i historien, nämligen Aristoteles (384-322 f. Kr.) som definierade 

retorik som ”förmågan att i varje sak hitta det som är mest ägnat att övertyga”.
30

 Jag ansluter 

mig till denna förståelse av vad retorik är och menar att definitionen av retorik som all 

mellanmänsklig medveten kommunikation med hjälp av symboler är för vid för att vara 

meningsfull. Retorik definieras därför i denna uppsats som: medvetet mänskligt användande 

av symboler för att kommunicera, i syfte att påverka övertygelse och/eller beteende hos 

åhörarna.  

 

4.1 Den retoriska analysen och den retoriska situationen 

En retorisk analys är en analys av hur en författare eller talare försöker att övertyga sina 

åhörare om en eller flera teser. Men eftersom de övertygande strategier en talare använder sig 

av är situationsanpassade, måste en retorisk analys också vara en analys av den retoriska 

                                                 

28
 Mral Brigitte Retorikanalys i Ekström & Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 151 

29
 Foss, Sonja K Rhetorical Criticism – Exploration & Practice (1996) s. 4ff 

30
 Lindqvist Grinde, Janne Klassisk retorik för vår tid (2008) s. 3 
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situationen.
31

 En retorisk analys är alltså inte endast en analys av artefakten utan också av 

kontexten.  

Det första man bör göra vid en retorisk analys är enligt retorikprofessorn Brigitte Mral 

att rekonstruera den ”retoriska situationen”, som består av tre element: för det första ett 

påträngande problem – det vill säga det som författaren eller talaren vill övertyga åhörarna 

om, det ”retoriska uppdraget” skulle vi kunna kalla det för.
32

  

För det andra en publik, som skall ”föras till nya insikter, överväganden, beslut eller 

handling”. För det tredje finns tvingande omständigheter av olika slag, Mral tar särskilt upp 

genrekonventioner.  

Till den retoriska situationen bör vi enligt min mening också räkna den sociokulturella 

kontexten, i viss mening kan detta sägas höra både till ”publikelementet” och till ”tvingande 

omständigheter”. Kunskap om den sociokulturella kontexten, med vilket jag menar åhörarnas 

förförståelse, är mycket central för att lyckas med det retoriska uppdraget och för en korrekt 

retorisk analys. Det jag kallar för den ”sociokulturella kontexten” kallas inom sociologin för 

”livsvärld” och definieras som ”den socialt skapade förståelsehorisont vi hela tiden bär med 

oss och tolkar världen genom.”
33

 En persons livsvärld är formad av den kultur i vilken hon 

lever. Detta är tydligt dels på en konkret nivå i att vi har ett gemensamt verbalspråk, men 

också på en mer abstrakt nivå vad gäller värderingar och världsbild. Livsvärldsbegreppet 

ligger därmed nära ideologibegreppet. 

Utan en kunskap om den kulturella kontexten kommer talaren aldrig att kunna lyckas 

med sitt ”retoriska uppdrag” och analytikern kommer heller inte att kunna se vad det är som 

faktiskt sker i den retoriska situationen, vilka övertygande strategier som författaren använder 

sig av.  Det retoriska begreppet ”doxa” syftar på denna förförståelse, doxa är enligt 

medievetaren Jostein Grisprud ”det som alla vet” – föreställningar som är spridda i en kultur, 

och ibland har fått en kondenserad språklig form i ett ordspråk.
34

 

 I min läsning av reklamkampanjen har jag blivit övertygad om att den anspelar på och 

främjar postmoderna doxa. Detta är en rimlig hypotes, med hänsyn taget till den 

sociokulturella kontexten för artefakten, som är Uppsala 2005. Vårt västerländska samhälle 

beskrivs inte sällan som postmodernt, och det är därför inte förvånande om en reklamkampanj 

anspelar på postmoderna föreställningar. 

                                                 

31
 Mral Brigitte Retorikanalys i Ekström & Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 154 

32
 Mral Brigitte Retorikanalys i Ekström & Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 154 

33
 Engdahl & Larsson Sociologiska perspektiv (2006) s. 36 

34
 Gripsrud, Jostein Mediekultur, mediesamhälle (1999) s. 199 
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 Även om det är en rimlig hypotes att sådana anspelningar görs, måste jag förstås visa 

det genom en analys inte endast av kampanjens kontext utan också av själva artefakten.  

 Jag har i detta stycke ägnat uppmärksamhet åt att analys av kontexten också är en del av 

den retoriska analysen. För analysen av den retoriska artefakten kommer jag att använda mig 

av den klassiska retorikens begreppsapparat, som främst är inriktad på att analysera retoriska 

artefakter och inte kontexter.  

 

4.2  Den klassiska retorikens framväxt  

Aristoteles (384-322 f. Kr.) är troligen historiens mest kända retorikteoretiker, och hans bok 

om retorik, Retoriken är en av de äldsta systematiska framställningarna av retorikens begrepp 

och element som vi har. Men retoriken som disciplin är äldre än Aristoteles. Retorikens 

framväxt omgärdades av en filosofisk – metateoretisk – diskussion och för att förstå hur 

Aristoteles förhåller sig till denna diskussion är det lämpligt att börja med en sammanfattning 

av den diskussion som föregår Aristoteles eget författarskap om retorik. Dessutom kan denna 

diskussion klargöra hur metateoretiska perspektiv påverkar analysen, vilket är en av mina 

poänger i denna uppsats. Denna diskussion mellan Aristoteles, Platon och sofisterna kan 

dessutom kasta ljus på de element inom postmodernismen som försvårar ett kritiskt 

förhållningssätt – det finns stora likheter mellan sofisternas syn på retoriken som Aristoteles 

vänder sig emot och de postmoderna metateoretiska antaganden som jag kritiserar i denna 

uppsats. 

Retoriken, förstådd som systematisk reflektion över övertygande tal, växer fram i takt 

med att ett antal reformer av demokratiserande karaktär i antikens Grekland gör 

argumentationen mer central för organiseringen av samhällslivet.
35

   

Retorikforskaren James A Herrick lokaliserar retorikens uppkomst till staden Syracusa 

på Sicilien runt år 467 före Kristus.
36

 Den direkta orsaken till varför det uppkommer just där 

och då, är illustrativ till varför retoriken kom att bli viktig under de århundraden som följer i 

Grekland: härskaren, Hiero hade dött och under sin levnad hade Hiero beslagtagit mångas 

mark, och efter hans död sökte man klargöra vilken mark som tillhörde vem. Detta avgjordes i 

domstol, där människor fick komma och framföra sina anspråk och argumentera för dem. I 

och med att denna typ av frågor börjar lösas genom förhandling och argumentation, blir 

förmågan att argumentera allt viktigare. Som Herrick skriver:  

                                                 

35
 Herrick, James A. The History and Theory of Rhetoric (2005) s. 32 

36
 Herrick; James A The History and Theory of Rhetoric (2005) s. 32 
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”With democratic reforms, the political life of the polis came to be managed by oratory and 

debate. Tyrants may have ruled other nations by ’torture and lash: the Greeks took their 

decisions by persuading and debate’”
37

  

 

Denna förmåga var viktig inte enbart i personliga ärenden, som t.ex. i domstolar där man 

driver en enskild sak, utan kom också att bli viktig i de så kallade folkförsamlingarna. 

Folkförsamlingarna kallades de beslutande organen för de grekiska stads-staterna som växte 

fram under århundranden före Kristi födelse, där medborgarna – till vilka endast de fria 

männen räknades (vilket dock var en mer demokratisk ordning jämfört med tidigare) – hade 

rätt att uttala sig och rösta gällande allmänna angelägenheter, och om hur man skulle använda 

de gemensamma resurserna. Det vill säga, behovet av att kunna argumentera väl för sin sak, 

har att göra med att beslut fattas demokratiskt, vilket innebär att man måste kunna övertyga 

andra om ens egen uppfattning, snarare än att man i kraft av sin maktställning får sin vilja 

igenom: ”Under such circumstances, the need for rhetorical training was apparent for 

anyone.”
38

 Detta skapar förstås ett behov av att kunna argumentera väl och en marknad växer 

fram för detta.
39

 

 

4.2.1 Sofisternas retorikfilosofi 

En yrkesgrupp växte fram som specialiserar sig på att träna unga män i konsten att tala 

övertygande, och dessa kom att kallas för sofister.
40

 Sofisterna var också filosofer. De 

kombinerade sin undervisning i talekonsten med en viss livsåskådning, som än mer förstärkte 

behovet av retorisk skicklighet. Argumentationen sågs allt mer som ett medel att nå 

personliga mål, och inte nödvändigtvis som en rationell metod att genom argument nå det 

sanna och det goda, vilket föranledde kritik från Platon. 

Sofisterna förnekade till och med att det fanns något sådant som ”sanning” och 

”godhet” – det enda som fanns var övertygelser. Därför var retorikerns uppgift inte att 

argumentera för sanningen, utan att konstruera ”sanningen” – det vill säga övertygelser. 

Vidare var ”rättvisan” eller moralen, enligt Sofisterna, också en relativ fråga. Det enda som 

finns är sociala konventioner, inget som korresponderar mot en objektiv moral.
41 

 

                                                 

37
 Herrick, James A The History and Theory of Rhetoric  (2005) s. 33 

38
 Herrick, James A the History and Theory of Rhetoric (2005) s. 33 

39
 Herrick, James A the History and Theory of Rhetoric (2005) s. 33 

40
 Herrick, James A The History and Theory of Rhetoric (2005) s. 34 

41
 Herrick, James A ibid s. 40 
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Enligt John Poulakos menade sofisterna att sanningen ”could always be recreated 

linguisticually”
42

  Herrick skriver att: ”Truth became a completely subjective notion, with the 

individual capable of creating a private view of morality and even of existence.”
43

 

 

4.2.2 Platons kritik 

Platon (427 – 347 f. Kr) var filosof, och elev till Sokrates. Platon hade fått se Sokrates bli 

dömd till döden i en domstol, efter omröstning, ett domslut som Platon menade var 

orättfärdigt. Kanske påverkade denna erfarenhet Platons betoning av att det som någon var 

övertygad om, och det som verkligen var sant och rättvist, inte nödvändigtvis överensstämde. 

Hursomhelst var Platon starkt kritisk gentemot sofisternas retorikfilosofi. I en dialog Gorgias 

kritiserar Platon retoriken som företeelse, medan det tycks som att Platon i dialogen Faidros 

öppnar för en ”sann retorik”.
44

 I vilket fall som helst, avvisar Platon de relativistiska 

metateoretiska perspektiv som förknippades med sofister som Gorgias (480-ca 375 f Kr) och 

Protagoras  (485–ca 415 f.Kr). 

Filosofen söker enligt Platon efter sanningen och rättvisan, medan ”sofisten”, är ute 

efter att övertyga människor för att nå sina egna syften, och bryr sig inte om sanningen eller 

rättvisan. Även om de demokratiska reformerna ledde till att beslut fattades efter 

argumentation, vilket skulle kunna leda till en mer rationell beslutsprocess, där det ”bästa 

argumentet vinner”, så innebar enligt Platon sofisternas fokus på att lära ut 

argumentationskonsten för att uppnå egna syften, att sanningen och rättvisan hamnar i 

bakgrunden. Retorikern är inte ute efter sanningen, utan efter att övertyga för ens egna syften:  

”The Sophists’ rhetoric, according to Plato, aimed only at persuasion about justice through 

the manipulation of public opinion (doxa), whereas an adequate view of justice must be 

grounded in true knowledge (episteme), and aim at the well-being of the individual and of 

the city-state (polis).”
45

  
 

Platon hävdar vidare att retoriken inte är en verklig konst, eller techné, utan ett kvacksalveri 

som falskeligen utger sig för att uträtta något, som den inte i verkligheten leder till.  

Platon jämför med de äkta konsterna som leder till hälsa i kroppen respektive själen, 

och deras bedrägliga motsvarigheter, vilka ”aim at pleasure without consideration of what is 

best”.
46

 Platon ser retoriken som ett knep för att få något att framstå som sant, men inte ett 

verkligt sökande efter vad som är sant. Centralt för Platons tänkande är alltså detta att det 
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finns en skillnad på yta och djup, på hur något ter sig vara, och hur det verkligen är. Sken och 

verklighet är inte samma sak.  

Enligt Platon finns det två konster som syftar till hälsa i kroppen: gymnastiken och 

läkarkonsten. Läkarkonsten syftar till att återställa hälsan, och gymnastiken till att bibehålla 

den. Dessa konster har också sina bedrägliga motsvarigheter: kosmetikan får kroppen att se 

sund ut, utan att vara det, och kvacksalveriet utger sig för att bota genom att slänga ihop vissa 

huskurer som kanske får folk att känna sig lite bättre. 

 För själens hälsa är det juridiken som syftar till att bibehålla hälsan, detta är eftersom 

juridiken enligt Platon har en moraliskt vägledande funktion.
47

 Lagarna skall vägleda 

människor till rätt handlande. På samma sätt är det domstolarnas, eller rättvisans, uppgift att 

se till att någon som har handlat fel, kommer tillbaka på rätt väg, domen har en slags 

rehabiliterande och terapeutisk funktion, enligt Platon. Därför är det också viktigt att 

lagstiftarna och domstolarna styrs av de faktiska principerna om rätt och fel, och inte bara 

dömer efter skenet.  

Den bedrägliga motsvarigheten till lagstiftningen kallar Platon ”sofisteri”: ”the making 

of long speeches in the legislature to influence legislation to benefit oneself or one’s 

constituents.”
48

 Den bedrägliga motsvarigheten till rättvisan är retoriken. Retoriken är inte ute 

efter att “rättvisan skall skipas” utan att domen skall bli fördelaktig (vare sig man nu är den 

som anklagar eller försvarar). 

 

4.2.3 Aristoteles syntes 

Aristoteles försöker formulera en syn på retoriken som inte hamnar i det kategoriska 

avvisandet som Platon stod för, men inte heller kombineras med den relativistiska filosofi 

(metateori) som sofisterna företrädde. Aristoteles vill så att säga inte kasta ut ”barnet” 

(retoriken, teorin om övertygande tal) med ”badvattnet” (den relativistiska filosofin, de 

metateoretiska antaganden som sofisterna kopplade till retoriken). Aristoteles vill visa att man 

kan betrakta retoriken som en neutral förmåga till att hitta det i varje fråga som är ägnat att 

övertyga. En förmåga som kan användas både för goda och onda syften, Aristoteles själv har 

en uttalat normativ syn på retoriken.
49

  Att retoriken kan användas för manipulation, är 

förvisso sant, men inget som kan tas till intäkt för att avvisa retoriken som sådan, för detta har 

retoriken gemensamt med andra goda ting:  
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”And even if someone who misuses this sort of verbal capacity might do the greatest possible 

damage, this is a problem common to all good things except virtue and applies particularly to 

the most advantageous (…)  if one used these well one might do the greatest possible good and 

if badly the greatest possible harm.”
50 

 

Vidare menar Aristoteles att retoriken är en systematisk, rationell disciplin (techné). Detta 

hävdar Aristoteles i polemik gentemot Platon. Retorikens mål är enligt Aristoteles – alla 

rationella discipliner har ett mål, ett telos, enligt den klassiska grekiska förståelsen – är att i 

varje ämne hitta det som är övertygande.  

 

4.3 Den klassiska retorikens begreppsapparat - inledning 

För Aristoteles är alltså retoriken en legitim disciplin som syftar till att systematiskt undersöka 

vad som bidrar till att göra ett tal övertygande, en neutral kunskap som kan användas både i 

bra och dåliga syften. Här följer en presentation av några av de viktigare begreppen inom den 

klassiska retoriken, varav många, men inte alla, härstammar från Aristoteles.  

Aristoteles grupperar de övertygande dimensionerna – de ”retoriska bevisen” - i tre 

kategorier:  

”Some reside in the character of the speaker, some in a certain disposition of the audience and 

some in the speech itself.”
51

  
 

Dessa element benämns inom retoriken efter de grekiska orden som Aristoteles använde,  

nämligen ethos (karaktär), pathos (känsla) och logos (ord/tal). Ethosargumentation syftar på 

den trovärdighet som en talare inger genom sitt framförande. I frågor där vi inte själva har full 

kunskap är förtroendet för personen viktigt för om vi ska acceptera det han eller hon säger. 

Pathosargumentation syftar på de känslor och den sinnesstämning som väcks av talet, och 

logosargumentationen syftar på det sakliga och logiska resonemanget. När det gäller ”pathos” 

så är dessa viktiga för de påverkar åhörarnas engagemang för det man vill övertyga dem om. 

Men Aristoteles har ett normativt och inte manipulativt perspektiv på detta:  

”The study of pathos, then, is the study of the psychology of emotion, governed by a moral 

concern for discovering and acting on the truth.”
52

  
 

Eftersom Aristoteles inte anser att känslor är irrationella, utan menar att ett välfungerande 

känsloliv innebär att reagera adekvat mot t.ex. orättvisor, så är detta att ”väcka känslor” för 

Aristoteles inte en strategi för att föra åhörarna bort från ”saken” utan snarare att leda 

åhörarna in i ett djupare engagemang för saken.  
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Känslor är inte frikopplade från intellektet: ”they [emotions] are rational responses to 

certain kinds of circumstances and arguments”.
53

 Att använda pathosargument behöver alltså 

inte vara i syfte att förvilla, utan kan fördjupa förståelsen av saken. 

Vidare räknade Aristoteles med tre retoriska genrer: juridiska tal (genus judiciale), inför 

domstolen, resonerande tal (genus deliberativum) tal i folkförsamlingen då beslut skulle fattas 

om hur de gemensamma resurserna skulle användas, och högtidstal, (genus demonstrativum) 

då man skulle prisa eller klandra en person för dennes egenskaper och handlingar, som t.ex. 

vid en begravning. Att hylla någon, innebär samtidigt att hylla de värden som den personen 

står för: ”it provided opportunities to reinforce important values having to do with right 

behavior, or to uphold virtues, such as courage, honor, or honesty”.
54

 

Aristoteles är främst fokuserad på genus deliberativum eller argumentation om hur man 

borde handla.
55

 Enligt Aristoteles filosofi syftar allt mänskligt handlande ytterst till att uppnå 

lycka och blomstring: eudaimonia.
56

 Etik är för Aristoteles frågan om hur man uppnår det 

goda livet, vilket innebär ett välfungerande liv där man använder sina resurser på ett medvetet 

och reflekterat vis. Politiken, läran om hur man bör styra staden, är en del av etiken, läran om 

hur man uppnår det goda livet, enligt Aristoteles. I folkförsamlingarna, platsen för 

“deliberativa tal” är därför också etiska tal:  

”the guiding principle of deliberative speaking was a concept known as eudaimonia, which 

meant human well-being, happiness, or fulfillment”.
57

  

 

Denna typ av argumentation finns nu inte bara i politiska församlingar, i analog mening ägnar 

vi oss åt deliberativa tal, så fort vi resonerar eller argumenterar – med oss själva eller andra – 

om vad som borde göras och varför: ”In sum, deliberative oratory is concerned with actions, 

is future oriented, and deals with questions of the best uses of resources”.
58

  

Detta innebär att också reklam inte sällan kan förstås som en form av deliberativa tal, 

det är en inlaga i diskussionen om hur vi borde spendera våra resurser - ofta med en explicit 

eller implicit hänvisning till lyckan. Som Herrick uttrycker det: ” if you are trying to decide 

what type of car to buy, or whether to even buy a car, you are engaged in what Aristotle 

would call deliberative reasoning”.
59
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4.3.1 Talproduktionens fem faser 

Arbetet med ett tal kunde vidare inordnas i fem olika faser: inventio, dispositio, elocutio, 

memoria och actio.
60

 Inventio är den fas i arbetet med ett tal då man försöker att sammanställa 

relevanta argument och de vinklar utifrån vilka man kan närma sig talet. Här är ”topikläran” 

central. Ordet topik kommer av ordet ”topos” som betyder ”plats” och det syftar på de 

symboliska ”platser” där man kan finna material för sitt tal.
61

 Det kan också syfta på den 

vinkel utifrån vilket man tar upp ett ämne: ”Begreppet topos har alltså en glidande betydelse 

från fråga till infallsvinkel och till ämne eller tema.”
62

  

 När man hittat materialet för sitt tal gäller det att utforma en lämplig disposition, detta 

faller under dispositio. Detta bygger på insikten att ordningen för framförandet, och inte bara 

vad som sägs, är betydelsefullt för hur pass övertygande ett tal blir. Det finns lite olika 

återgivningar av dispositionen i den klassiska retoriken, men detta är en variant som täcker in 

de viktigaste delarna: Exordium, Narratio, Propositio, Probatio, Refutatio, Conclusio.  

Exordiet, inledningen, syftar till att ”väcka åhörarnas intresse, att vinna deras välvilja 

samt att skapa ett förtroende för sig själv som person”.
63

 Det handlar alltså om att göra 

åhörarna intresserade av det man har att säga, att förstå att man har en god avsikt och att man 

har något relevant att säga. 

 Narratio står för bakgrundsbeskrivningen, att ge åhörarna den rätta förförståelsen för att 

kunna förstå – och övertygas av - dina argument.
64

 Lindqvist Grinde betonar vikten av att i 

narratio anknyta till åhörarnas ”doxa”.
65

 Att anknyta till deras ”doxa” är att anknyta till det 

som åhörarna uppfattar som sant, moraliskt riktigt och rätt.
66

 I sitt narratio behöver talaren 

alltså visa att dennes tes står i överensstämmelse med det åhörarna uppfattar som riktigt – 

eller borde uppfatta som riktigt. Om man gör så skapar det förtroende för en själv och ger 

åhörarna den förförståelse som krävs för att kunna ta till sig budskapet. 

 Propositio är den tes som talaren eller författaren driver. Denna behöver inte vara 

explicit, men genom att studera hur argumentationen ser ut i texten bör man kunna klargöra 

tesen eller teserna. Efter detta följer så probatio och refutatio – argument för och emot den tes 

man driver. Det är en god retorisk strategi att också ta upp och bemöta argumenten emot den 

tes man driver.  
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 Conclusio är en sammanfattning av de viktigaste argumenten i talet, gärna kombinerat 

med en uppmaning att stödja tesen.
67

 

 Nästa del i arbetet med talet kallas för elocutio – vilket betyder utsmyckning – och står 

för det stilmässiga arbetet med talet. Även denna har retorisk signifikans, i att väcka sympati 

och förtroende.  

Memoria står för att lära sig talet utantill, och actio för själva framförandet. Dessa 

dimensioner är inte aktuella för att analysera texter och därför utelämnar jag dem från min 

uppsats. 

 

4.3.2 Två typer av retoriska argumentationskedjor 

Entymem och paradigm är två typer av retoriska argumentationskedjor som till sina strukturer 

liknar deduktion och induktion, begrepp som Aristoteles använder inom logiken. Ett deduktivt 

argument (eller en ”syllogism” som Aristoteles säger) består av minst två premisser och en 

slutsats. Om premisserna är sanna så är slutsatsen nödvändigt sann, som i det klassiska 

exemplet: ”Alla människor är dödliga (premiss), Sokrates är en människa (premiss), alltså är 

Sokrates dödlig (slutsats).”  

Om vi accepterar premisserna, kan vi inte förneka slutsatsen, som logiskt följer av 

premisserna. Ett induktivt argument är ett argument, där premisserna stödjer slutsatsen utan att 

logiskt bevisa den. Ett exempel är: SJ har aldrig varit försenade, jag skall åka med SJ, alltså 

kommer jag att komma i tid.  Det är logiskt möjligt att SJ kommer att vara försenade imorgon 

även om de aldrig varit det tidigare.  Paradigmet skiljer sig från induktionen på det viset att 

medan induktionen går från många enskilda fall och argumenterar för att samma sak borde 

gälla i ett annat fall av liknande karaktär, så går paradigmet enbart från ett enda fall, och 

hävdar att samma borde eller kan tänkas gälla även för ett annat liknande fall.
68

  

Skillnaden mellan ett entymem och en syllogism är, enligt många retorikteoretiker, att 

entymemet är en form av syllogism som är anpassad för den retoriska situationen, med dess 

stora publik snarare än det filosofiskt avancerade seminariet. Detta leder till att den till 

exempel inte lika utförligt formulerad, ofta är den första premissen utelämnad.
69

 Ordet 

”entymem” betyder ”hålls i tanken” och tanken är att den första premissen inte behöver 

utsägas i argumentationen, utan ”hålls i tanken”.  
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Det som hålls i tanken utgörs ofta av doxa – ”det som alla vet”. Detta är också en av 

grunderna för kritiken gentemot retoriken från Platon, retorikern syftar till att övertyga, 

genom att använda vilka föreställningar som helst som publiken råkar omfatta, istället för att 

rationellt utvärdera dessa ståndpunkter och nå sann kunskap, episteme.
70

 Om vi till exempel 

säger (implicit): ”Dricker du den här läsken blir du snygg” genom att ha bilder på snygga 

människor som dricker en viss dryck, så är den outtalade premissen att ”man vill vara snygg” 

– (för att det ger bekräftelse från andra). Detta är en del av de ”doxa” som inte behöver 

utsägas. 

 

4.3.3 Sanning (episteme) åsikt (doxa) och välgrundad åsikt (endoxa) 

Intressant är att Aristoteles syn på kunskap – inte minst inom etikens område – skiljer sig från 

Platons på en avgörande punkt. Medan Platons grundläggande dikotomi är mellan ”doxa” som 

”ogrundade åsikter” och ”episteme” som ”sann kunskap” så hävdar Aristoteles att det finns ett 

epistemologiskt mellanläge mellan det bevisade (episteme) och enbart en åsikt (doxa) vilket 

han kallar endoxa.  

I Nikomachiska etiken där Aristoteles framställer politiken som en del av etiken, det vill 

säga som en del av strävandet efter det goda, men för samhället som helhet och inte bara för 

individen, försöker han klarlägga vad som är etikens mål.
71

 Detta är för Aristoteles 

”eudaimonia” vilket har översatts både med ”lycka”
72

 och ”blomstring”. Men detta är ett svårt 

företag, ty etiken är enligt Aristoteles ett svårare område än t.ex. matematiken vilket leder till 

ett svårare epistemologiskt läge. Detta är också anledningen till att en del betraktar etiken 

endast som sociala konventioner: ”Därför kan dessa värden också synas existera enbart på 

basen av en konvention och inte på grund av naturen.”
73

 Men etikens komplexitet innebär att 

man inte kan avkräva fullständig precision, och dessutom endast kommer att nå det sannolika, 

utan att vara slutgiltigt säker på att man nått det sanna:  

”Det är nämligen karakteristiskt för en bildad person att han på varje område eftersträvar 

exakthet i den utsträckning som företeelsens natur medger. För det är synbarligen lika galet att 

godta ett enbart sannolikt resonemang av en matematiker som att av en vältalare avkräva 

bindande bevis.”
74
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Men detta innebär inte att etiken – eller retoriken, som är en kombination av etik och logik: 

”rhetoric is, as it were, a kind of offshoot of dialectic and of the study of ethics” 
75

 - är en 

irrationell aktivitet där man kan påstå vad som helst, utan även där gäller det att argumentera 

för sin sak med så goda argument som möjligt, även om man inte når absolut säker kunskap, 

utan endast det sannolika.  

Detta tycks vara grunden för Aristoteles begrepp endoxa, som skiljer sig från doxa 

såsom Platon förstod det. Endoxa är inte episteme men det är heller inte enbart en ”åsikt”, det 

är en välgrundad åsikt:  

“Aristotle used the term endoxa (commonly held beliefs accepted by the wise and by elder 

rhetors) to acknowledge the beliefs of the city. Endoxa is a more stable belief than doxa, 

because it has been "tested" in argumentative struggles in the Polis by prior interlocutors.”
76

 

 

Det finns alltså övertygelser som inte är bevisade, men som ändå är rationellt grundade, 

genom att de har stötts och blötts i en offentlig argumentativ diskurs, genom det som kallas 

för deliberation. 

 

5.  Analys av den retoriska situationen för reklamkampanjen 

Som tidigare nämnts består den retoriska situationen av tre element, ett retoriskt uppdrag, en 

publik samt olika typer av begränsande omständigheter. Det retoriska uppdraget var enligt 

Joakim Berglund, idéansvarig för reklamkampanjen ytterst att främja konsumtion på 

Forumgallerian, men ett viktigt delmål var att förändra bilden av Forumgallerian hos 

målgruppen: ”Från att vara en ’mossig’ vanlig galleria, till en mer regelrätt ’modegalleria’, 

nischad mot yngre människor, som uppskattar spännande mode.”
77

  

Vidare är målgruppen viktig för förståelsen av reklamkampanjen. Enligt Joakim 

Berglund var målgruppen för reklamkampanjen ”unga vuxna”, som har en egen ekonomi, 

men inte har familj och spenderar det mesta av sina pengar på sig själva. Vidare tänkte man 

sig att detta var personer som försöker hitta sin identitet och var ”extra känsliga för att andra 

talar om för dem hur de bör leva”.  

Till begränsande omständigheter hör också det som Karlberg & Mral kallar för 

”retoriska problem”: ”Retoriska problem är de invändningar mot budskapet som talaren är 

                                                 

75
 Aristotle The Art of Rhetoric (2004) s. 75 

76
 Websters Online Dictionary Uppslagsord: doxa http://www.websters-online-

dictionary.com/definitions/Doxa?cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-

tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Doxa&sa=Search#922 (åtkomst 2011-05-05) 
77

 Samtal med Joakim Berglund på Zellout 

http://www.websters-online-dictionary.com/definitions/Doxa?cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Doxa&sa=Search#922
http://www.websters-online-dictionary.com/definitions/Doxa?cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Doxa&sa=Search#922
http://www.websters-online-dictionary.com/definitions/Doxa?cx=partner-pub-0939450753529744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&ie=UTF-8&q=Doxa&sa=Search#922


25 

 

medveten om och söker bemöta med språkliga medel.”
78

 När det gäller reklamens retoriska 

problem är det rimligt att tänka sig att det finns en grundläggande misstänksamhet hos 

åhörarna, eftersom vi är så medvetna om reklamens syfte och dessutom ständigt omgivna av 

reklambudskap. Detta återspeglar sig också i reklamkampanjens retoriska strategi. 

Till dessa begränsande omständigheter som artefakten måste ta hänsyn till hör bland 

annat att detta är reklam inte för en specifik produkt eller affär, utan för en galleria där det 

finns en rad olika affärer. Det blir därmed svårt att göra reklam för en viss produkt, eller en 

viss affär. Till begränsande omständigheter räknar jag även den sociokulturella kontexten, 

eftersom detta påverkar förförståelsen hos åhörarna. Detta ett sen- eller postmodernt samhälle, 

Sverige år 2005. Jag kommer nedan beskriva några av postmodernismens ”doxa”, som 

reklamkampanjen tycks ha tagit hänsyn till.  

 

5.1 Analys av den postmoderna sociokulturella kontexten – postmodernismens doxa 

Jag menar, som sagt, att den retoriska artefakten uttrycker och anspelar på postmoderna 

föreställningar. Annorlunda uttryckt: de retoriska strategierna bygger på att åhörarna har ett 

perspektiv som kan beskrivas som postmodernt i olika avseenden. Under denna rubrik vill jag 

sammanfatta aspekter av postmodernismens ideologi som är relevanta för tolkningen av 

reklamkampanjen. 

 Det är vanligt att börja sammanfattningar av postmodernismen med två påpekanden, för 

det första svårigheten i att sammanfatta den, då den till sin ”natur” är osystematisk,
79

 och för 

det andra med en hänvisning till den franske filosofen Jean-Francois Lyotards (1924-1998) 

beskrivning av det ”postmoderna tillståndet” som kännetecknandes av en ”incredulity toward 

metanarrative” – det vill säga en skepticism mot att beskriva tillvaron i en sammanhängande 

berättelse.
80

 Detta är ett deskriptivt påstående, som hos postmoderna tänkare i högre eller 

lägre grad glider över i det normativa påståendet att verkligheten inte heller är 

sammanhängande. 

Enligt min mening är det också lämpligt att göra en distinktion mellan två typer av 

postmodernism, en mjuk och en hård.
81

 Den hårda kännetecknas av en radikal skepticism och 

värdenihilism, det vill säga förnekandet av möjligheten att nå sanning och förnekandet av att 

det finns några moraliska värden som vi inte själva har konstruerat. Den hårda ser jag som en 
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radikalisering av tendenser i moderniteten.
82

 Den mjuka är däremot en uppmjukning av 

modernitetens strikta fokus på naturvetenskapen som enda kunskapskälla, och modernitetens 

individualism, genom att betona gemenskapens betydelse för personen och 

kunskapsbildningen, samt andra former av kunskap än den (natur)vetenskapliga.  

Även om det är vanskligt att sammanfatta postmodernismen, så finns det vissa 

gemensamma drag och perspektiv hos många (hårda) postmoderna författare, och några av 

dessa försöker jag att sammanfatta i det följande. 

  Det primära kännetecknet på den hårda postmodernismen är förnekandet av 

möjligheten att nå sanning. Jean-Francois Lyotard menade som sagt att de stora berättelserna 

är döda och att de är ”på väg att ersättas av de partiella, fragmentariska, subjektiva och 

provisoriska sanningarna”.
83

 Detta förknippas inom postmodernismen med förkastandet av 

tanken på en progression i historien, att historien har en ”riktning” och att vi skulle kunna 

successivt förbättra världen: ”Modernismens dröm om lineärt framsteg och om människans 

emancipation ersätts i det postmoderna tillståndet av de många individuella projekten.”
84

 Det 

universella perspektivet – och därmed det kollektiva engagemanget - ersätts av det privata 

perspektivet och engagemanget.  

 Avvisandet av möjligheten till att nå sanning motiveras på olika sätt hos olika författare, 

och inte sällan attackeras sanningsbegreppet från flera olika håll av samma tänkare. Hos den 

franske filosofen Michel Foucault (1926-1984) finns en sociologisk analys i botten. Foucault 

är känd för sin maktanalys, ”makten” formar alla sociala relationer, och vår kunskap är 

formad av de sociala relationerna, inte av ett rationellt sökande efter sanningen. Det som 

anses vara sant är inte styrt av rationella kriterier, utan av maktrelationer:  

”’truth’ is an effect resulting from the ’rules’ of the power relations that create and constitute a 

particular form of life or field of knowledge.”
85

 
 

“Viljan att veta” som betraktats som en genuin mänsklig drivkraft för många filosofer – ett 

uttryck för en kognitiv längtan att förstå sin omvärld - är enligt Foucault egentligen ett uttryck 

för viljan att kontrollera, för viljan till makt.
86

 Genom sina analyser vill Foucault visa hur 
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vetenskaplig kunskap har använts för att sortera och klassificera människor, och detta är 

”kunskapens” egentliga funktion, att legitimera ett sådant diskriminerande beteende.
87

 

Den amerikanska filosofen Richard Rorty angriper sanningsbegreppet från ett annat 

håll, nämligen utifrån språkanalytiska reflektioner. Rorty hävdar att sanningen inte finns ”där 

ute” och upptäcks av oss, utan konstrueras av oss, eftersom sanning enligt Rorty inte kan 

finnas innan det finns språkanvändare:  

”The world does not speak. Only we do. (…) Languages are made rather than found and (…) 

truth is a property of linguistic entities, of sentences.”
88

 

 

Även om det är sant att det endast är vi människor som har ett verbalspråk, så behöver inte det 

betyda att det som vi talar om, uppkommer först i och med att vi talar om det. Det vill säga, 

även om det är otvetydigt sant att sanna satser endast finns om det finns satser, så behöver det 

inte betyda att det som dessa satser refererar till är beroende för sin existens av det språkliga 

uttrycket. I den meningen finns sanningen – verkligheten – före den språkliga artikulationen. 

Detta postmoderna förnekande av sanningen leder även till en relativism på etikens 

område - varför skulle det finnas några etiska sanningar, om det inte finns några sanningar 

överhuvudtaget?
89

 Det finns inte några kriterier på det sanna och det goda som inte är uttryck 

för det sociala och språkliga sammanhangets kontingenta struktur:  

”[Rorty] maintains that there are no vocabulary-neutral facts or criteria we can use to judge one 

vocabulary or description of events as better or truer than another.”
90

   

 

Som Sire beskriver Rortys position: ”Ethics, like knowledge is a linguistic construct. Social 

good is whatever society takes it to be.”
91

 

 För radikala postmoderna tänkare som Foucault och Rorty finns heller inte någon 

mänsklig natur.
92

 Föreställningarna om människan är enbart sociala och kulturellt 

konstruerade föreställningar, en produkt av samhällets kontingenta sociala förhållanden. Detta 

påstående att föreställningen om den mänskliga naturen som konstituerad av det sociala 

sammanhanget ges paradoxalt en hyperindividualistisk tolkning i Focaults tankevärld. Just 

eftersom det inte finns någon egentlig mänsklig natur (utan detta är helt format av det sociala 
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sammanhanget) är vi fria att konstruera vår identitet som vi vill. Robert C Bishop skriver om 

dessa postmoderna föreställningar om jaget:  

“One thing to notice (…) is their paradoxical view of the human self. The self is simultaneously 

radically determined by historical influences yet radically free to reinterpret itself and social 

reality as it wishes for its own self-invented purposes. This is an ultimately implausible view. 

How would such historically embedded beings ever get free of culturally determining forces to 

radically reinvent themselves in this way?”
93

 
 

Hursomhelst är detta grunden för Foucaults tal om ”jaget” som ett estetiskt projekt.
94

 Detta 

har en del uttolkat som en form av etik (Foucault själv använder den termen, men inte för att 

referera till en reflektion över hur vi bör handla utan en reflektion över ”jagets relation till sig 

själv”
95

). Men detta estetiska projekt är i direkt konflikt med ”etiken” såsom den traditionellt 

är förstådd, nämligen som en vägledning till det goda livet. Just eftersom etik handlar om att 

försöka söka det ”rätta” och det ”goda” innebär det att ”jaget” inte är helt fritt att välja vilken 

identitet och livsväg som helst, det vill säga alla val är inte lika bra. För Foucault är en sådan 

förståelse av etiken ett hinder mot detta jags fullständigt fria konstruktion:  

”Fouacult is of the view that any normativity whatsoever is a mode of normalization, in his 

sense”.
96  

 

All normativitet är ett hinder mot jagets fria estetik. Detta synsätt har också vunnit inflytande i 

akademin.
97

 

 Jag menar dock att avvisandet av den explicita normativiteten – och möjligheten till att 

rationellt diskutera om vilka ideal och normer som borde råda – istället leder till en starkare 

implicit normativitet, som formas mer av marknadskrafter än av deliberation. Jag återkommer 

till detta i den ideologikritiska analysen. 

 

6. Retorisk analys av själva reklamkampanjen  

Jag tänker börja den retoriska analysen med utgångspunkt i den klassiska retorikens 

disposition.  

Det som enligt den klassiska retoriken är inledningens (exordium) respektive 

bakgrundsteckningens (narratio) uppgifter – att väcka intresse, förtroende och välvilja 

(exordiet) samt ge åhörarna den rätta förförståelsen för det man vill säga (narratio) – menar 

jag att framsidan och insidestexten på häftet uppfyller tillsammans. I strikt mening är 

framsidan exordium och insidestexten narratio, men jag menar att det är en flytande gräns 
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mellan exordium och narratio i denna artefakt.
98

 Exordiet tycks främst syfta till att väcka 

intresse, medan narratiot både syftar till att väcka förtroende och välvilja, samt ge åhörarna 

den rätta förförståelsen.  

Det första som möter läsaren är rubriken ”10 sanningar eller osanningar. Bestäm själv.” 

samt en bild på 20 privatpersoner. Rubriken 10 sanningar eller osanningar, kan uppfattas som 

en paradox, som måste förklaras. Den utrycker något drastiskt, som är ett sätt att väcka 

intresse.
99

  

Bilderna på de 20 privatpersonerna – som ju är de som har skrivit texterna i häftet – kan 

tänkas vara ett uttryck för det personliga som i den postmoderna kontexten väcker mer 

intresse – och trovärdighet – än officiella berättelser. Också detta är ett vanligt grepp inom 

retoriken, att anspela på det personliga (även om det nu är Forumgallerian som använder sig 

av andras personliga berättelser).
100

  

Det kan också vara ett retoriskt grepp för att komma förbi det trovärdighetsproblem som 

finns inbyggt i reklamen. Reklam är till för att främja försäljning, det vet vi och har därför en 

naturlig skepticism mot reklamen. Men Forumgallerian låter bara ”vanligt folk” komma till 

tals. 

 Insidestexten är både en form av narratio, men fyller också exordiets uppgift att fånga 

välviljan hos publiken och väcka förtroendet. Det som sägs i denna text är framförallt att det 

inte finns något rätt eller fel: ”Det som är rätsida för en person kan vara den absoluta 

avigsidan för en annan. Det tycker vi är bra.” Detta har med narratiot att göra, detta är en 

underliggande premiss för den efterföljande argumentationen, och är en förförståelse som 

läsaren bör ha för att argumentationen som följer skall lyckas.  

Vidare vill man väcka välviljan genom att säga att ”Vad vi vill säga med vår reklam är 

att vi inte tänker berätta för dig vad du behöver.” I denna reklamkampanj möter vi alltså inte 

några krav, inga normativa budskap. Lite senare säger man: ”I dagens samhälle ställs det 

många krav på oss människor, hur man ska se ut, tycka och vara. Vi tycker inte att det varken 

är vår eller reklamens uppgift att späda på dessa måsten.” Intressant nog tycks man här vilja 

göra en distinktion mellan sig själv och reklamen. Men det centrala är att ”man” (oavsett om 

”man” nu är en del av ”reklamen” eller inte) tar avstånd ifrån den typen budskap.  
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 Här blir det tydligt att Forumgallerian försöker bemöta ett ”retoriskt problem” – det vill 

säga ett möjligt hinder för mottagandet av budskapet. Vi lever ju i ett samhälle där det finns 

mängder av reklambudskap och de flesta har någon form av skepsis gentemot reklamen. 

Denna skepsis vill man på detta sätt ta udden av. Det man säger är kort och gott att man inte 

har något reklambudskap. Det enda man gör är att framhäva olika åsikter: ”Istället tänker vi 

fortsätta att framhäva olika slags åsikter, både rätsidor och avigsidor.” Detta anspelar på det 

postmoderna relativistiska doxat att ingen åsikt är mer rätt än någon annan och att man istället 

för att försöka komma närmare sanningen – vilket kanske bara är ett uttryck för viljan till 

makt - snarare skall omhulda den pluralistiska situationen.
101

 

 De som påstår något i det här häftet är alltså inte Forumgallerian, utan de vanliga 

människor som skrivit reflektionerna till affischerna, är budskapet i narratiot. Men ingen av 

dessa har mer rätt eller fel än någon annan. Det viktiga med deras åsikter är inte huruvida de 

är ”rätt” eller ”fel” – utan att det är deras egna, oberoende åsikt:  

”Vi tror nämligen att en egen uppfattning om saker och ting är bland det värdefullaste man kan 

ha. Dels för att det är synonymt med en bra självkänsla, dels för att vi tror att det är ett sundare 

sätt att se på tillvaron.”  

 

Samtidigt försöker man skapa förtroende för det budskap som privatpersonerna framför: ”Här 

har de bästa experterna, alltså människor som handlar hos oss, fått tycka till om sånt som är 

viktigt.”  

Detta är också ett försök att skapa en koppling mellan åhörarna och Forumgallerian, 

man försöker skapa en gemensam identitet, ett vi, genom att berömma konsumenterna.  

 Efter narratiot kommer så enligt den klassiska retoriken propositio som följs av 

probatio och refutatio – argument för och emot den tes man vill driva. Det är möjligt att förstå 

varje affisch som en propositio – som sedan följs av en probatio och en refutatio i form av de 

texter som de 20 privatpersonerna har skrivit. Dock anser jag att de texter som dessa 

privatpersoner skrivit inte ingår i reklamkampanjens argumentativa struktur på ett annat vis än 

att stödja tesen att ”ingen åsikt är mer rätt än någon annan”. Det är nämligen tveksamt om 

reklambyrån tänker sig att särskilt många människor läser dessa texter. Jag menar att det i 

praktiken är affischerna som utgör den centrala argumentationen i reklamkampanjen, medan 
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förekomsten av de ”motstående” argumenten skall illustrera tesen att inget är rätt eller fel, och 

att Forumgallerian endast släpper fram olika åsikter.
102

  

Detta påminner för övrigt om en av sofisternas premisser, att det inte går att rationellt 

komma fram till ”sanningen” och ett bevis för detta var att det går att producera övertygande 

argument för och emot varje ståndpunkt (dissoi logoi).
103

 

Dessa 10 affischer innehåller som sagt var tio ordspråk, som också kommenteras eller 

motsägs av en graffittitext. För den vanlige läsaren av reklamkampanjen är det troligen främst 

dessa affischer man ägnar uppmärksamhet åt, och således också de som är retoriskt centrala.  

  Den första affischen har ordspråket ”Du duger som du är” vilket motsägs av 

graffittitexten ”Yeah right! Kanske med den kroppen!” Det finns ett antal retoriskt 

signifikanta aspekter i detta. För det första är detta ett etablerat ordspråk – alla har hört det 

någon gång oavsett om de tror på det eller inte. Motbudskapet är utformat i ungdomlig 

jargong – man får förmoda att det är tänkt att detta skall uttrycka ”läsarens röst”. Isåfall 

konstrueras här en dikotomi mellan det ”etablerade ordspråket” som någon annan säger och 

det som står i graffittitexten som läsaren inbjuds till att tänka. Det blir därmed det som står i 

graffitti som här symboliserar den ”egna, individuella åsikten”.  

Att motbudskapet är skrivet i just graffitti förstärker detta ytterligare, graffittin 

konnoterar vissa värden, som följer av att det är ”gatans språk” där de oberoende budskapen, 

formuleras av de som inte har tillgång till de officiella kanalerna. Det finns något ”upproriskt” 

i graffittin. Det som det görs uppror emot här är värderingen ”Du duger som du är”. På 

motstående sida får läsaren skriva sina egna reflektioner.  

 Denna retoriska strategi återkommer på varje affisch. Ett ordspråk som till sin natur är 

”konsumtionshämmande” motsägs av ett motbudskap i graffitti som är konsumtionsfrämjande 

och som i enlighet med den övergripande retoriska strategin i reklamkampanjen framställs 

som ett ”underifrån-budskap”.  

 Det som utgör reklamkampanjens conclusio eller sammanfattning är insidestexten i 

slutet av häftet. Här sammanfattas reklamkampanjen och budskapet: ”En egen åsikt är aldrig 

fel. Det är sant. Inte sant?” bildar rubrik och texten: ”I boken har du kunnat läsa 20 personers 

olika åsikter om konsumtion ur olika synvinklar. (…) Ingen åsikt är värd mer än någon annan, 

ingen är heller mer rätt eller fel.”  
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På motstående sida finns en tävling – att hitta på ett eget ordspråk. Detta är kanske inte 

en del av reklamkampanjens retoriska strategi, annat än som ett material inför kommande 

reklamkampanjer. Det är tydligt att det man söker är ordspråk som kan ersätta de 

”konsumtionshämmande ordspråken”:  

”Ordspråk har funnits i alla tider, i många olika varianter och över hela världen. Gemensamt för 

alla dessa är att de ofta uttrycker en åsikt av något slag. Ibland ”försvinner” en åsikt och då 

vanligtvis ordspråket också. Eller så förändras det, eller får en ny innebörd. Nu tänkte vi hjälpa 

utvecklingen på traven.” 

 

Efter detta kommer en sida där det står: ”Det finns bara en som vet vad som är bäst för dig. 

Och det är du. (Här kan du sätta in en bild på dig själv om du vill.)”  

Det är tydligt att det budskap man vill få fram är att man anser att du – det vill säga 

läsaren – ska få ”bestämma själv”. Och så på baksidan av hela häftet återkommer så den första 

rubriken: ”10 sanningar eller osanningar. Bestäm själv.”  

 

6.1 Argumentationsanalys 

På den explicita nivån tar reklamkampanjen alltså avstånd ifrån all form av normativitet, och 

om vi bara gick på den explicita argumentationen kunde man lätt tro att här inte fanns något 

budskap alls. Men på den implicita nivån menar jag att reklamkampanjen är full av 

argumentation, vars syfte är att främja konsumtion på Forumgallerian.  

 Då man i narratiot hävdar att ”ingen åsikt är mer värd än någon annan” så innebär detta 

att man anser att kriteriet på en ”bra åsikt” inte är att den är sann eller har goda skäl för sig. 

Kriteriet på en bra åsikt är istället att den är ”min egen”. Detta är att sätta publiken i rätt 

sinnestillstånd, för att bli mottaglig för det vidare budskapet, ty logiken med att varje ordspråk 

är konsumtionshämmande och ifrågasätts av en graffititext som har ett konsumtionsfrämjande 

budskap är att de ”oberoende åsikterna” representeras av de konsumtionsfrämjande åsikterna 

skrivna i graffittitext. Att skriva visa typer av åsikt i graffitti, är en form av implicit 

argumentation, som påminner om de reklamer där snygga personerna dricker en viss läsk. 

 Reklamkampanjen har två argumentationsstrategier, som kompletterar varandra. Dels 

följer varje affisch en generell argumentationsstruktur, som är den ovan redovisade. I narratiot 

har premisserna att ”ingen åsikt är mer rätt än någon annan” och att ”en bra åsikt är en egen 

åsikt” lanserats. Detta får sin applikation på varje reklamaffisch i det att 

konsumtionshämmande åsikter framställs som uttryck för det ”etablerade” - genom att det 

representeras genom ett etablerat ordspråk - och konsumtionsfrämjande åsikter framställs som 
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uttryck för det ”individuella”, genom att det uttrycks med hjälp av graffitti och en ungdomlig 

jargong. Argumentationen ser ut så här:  

1. Konsumtionshämmande värderingar är uttryck för det etablerade 

2. Konsumtionsfrämjande tankar är uttryck för det individuella och originella 

 

Det som så att säga skall hållas i huvudet (entymemet) är att ”det individuella och det 

orginella” är det verkliga kriteriet på en ”bra åsikt”. Detta har förvisso uttalats i narratiot – 

men detta skulle inte ha någon trovärdighet, om inte denna åsikt i någon mån var etablerad i 

vår sociokulturella kontext.  

 Men varje affisch kan också betraktas som ett entymem med hänsyn taget till de 

faktiska påståenden som där presenteras. Om vi tar affischen med ordspråket ”den som spar 

hon har” – vilket motsägs av motbudskapet ”inga vänner kvar...” Så är 

argumentationsstrukturen följande: 

 

1. (premiss) Man behöver konsumera för att få vänner och få social acceptans  

(uttrycks genom ”den som spar hon har inga vänner kvar”) 

2. (slutsats) Alltså bör man konsumera. 

 

Det entymemiska elementet är förstås att man ser ett behov av att få vänner och social 

acceptans. En fullständig argumentationskedja skulle se ut så här: 

1. (outtalad premiss) Man behöver vänner och social acceptans 

2. (premiss) Man måste konsumera för att få vänner och social acceptans. 

3.  (slutsats) Alltså måste man konsumera. 

 

Förutom hänvisningen till social acceptans hänvisas i reklamkampanjen också till något som 

jag kallar för ”konsumtionsglädje” – det vill säga den glädje som själva innehavandet av 

produkten ger (inte genom ett extra led, genom den sociala gemenskap man får genom 

produkten). Det är tydligt i följande affisch: ”Prylar gör ingen lycklig” ”Sure, en ny mobil 

skulle göra mig grymt besviken!” Den outtalade premissen är i det här fallet att man ”vill bli 

lycklig”.  

Faktum är att den Aristoteliska analysen av människans handlande som alltid strävandes 

efter lyckan är mycket tillämpbar på den argumentation som bedrivs i reklamkampanjen. Det 

är framförallt två källor till lycka som lyfts fram i reklamkampanjen, social acceptans genom 

konsumtion, och genom den glädje som innehavet av ägodelar ger. 
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 Den primära argumentationsstrategin är att man behöver konsumera för att duga och få 

social acceptans. Detta är en form av pathosargument, eftersom det appellerar till rädslan att 

inte bli accepterad. Även den argumentationsstrategi som hänvisar till konsumtionsglädje, är 

en form av pathosargumentation, den hänvisar till möjligheten att känna positiva känslor 

genom att konsumera. Vidare finns en ethosargumentation i det att man försöker framställa 

sig själv som ”icke-normativ” utan tillåtande. Forumgallerian ger bara utrymme åt människor 

att ”välja själva” och att förverkliga sig själva (genom konsumtion). Ethosargumentationen är 

främst inriktad på att framställa sig själv som icke-normativ.  

 

6.2 Vilken retorisk genre tillhör texten?  

När det gäller att bedöma reklamkampanjen med hjälp av de tre retoriska genrerna är den dels 

en form deliberativ text, eftersom den argumenterar för ett visst typ av beteende, man bör 

konsumera för att bli socialt accepterad och för glädjen i att köpa nya saker. Det är alltså en 

argumentation med hänvisning till lyckan, precis som enligt Aristoteles är det som bör 

vägleda ett deliberativt tal. 

 Men på ett annat plan är den en form av genus demonstrativum – eller hyllningstal. Det 

som upphöjs är här vissa värderingar. Det är individualismen – ”bestäm själv”– och 

relativismen, samt konsumismen som förknippas med individualismen. Genom att associera 

konsumism med de två värdena individualism och relativism, som i kampanjen förutsätts vara 

också åhörarnas värden, upphöjer man konsumismen.  

 

7.1  Ideologikritisk analys – Postmodernism som funktionell för att främja konsumism 

De tre främsta kännetecknen på den hårda postmodernismen, som jag menar är en del av den 

ideologi som reklamkampanjen främjar och hänvisar till, är: förnekandet av objektiv sanning, 

förnekandet av moraliska värden samt förnekandet av en mänsklig natur. Detta kombineras i 

sin tur med en stark betoning på ”jagbildningen” som det centrala livsprojektet.  

Men detta självförverkligande har inte att göra med att hitta det specifikt mänskliga och 

odla detta (vilket kan kräva både tålamod och disciplin) – något sådant finns inte. Etiken har 

som sagt traditionellt förståtts som en vägledning till det goda livet, och med det goda livet 

menade till exempel Sokrates, Platon och Aristoteles ett intellektuellt medvetet liv, som 

levdes i sökandet efter det sanna, det goda och det sköna. Men om det varken finns någon 

mänsklig natur, eller någon sanning eller någon godhet, måste jagbildningen förstås på ett 

annat vis. 
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En inflytelserik postmodern tänkare som Jean Baudrillard vill dessutom upphäva 

distinktionen mellan yta och djup
104

 – vilket i relation till jagbildningen kan översättas till att 

upphäva distinktionen mellan identitet (min karaktär) och image (såsom jag uppfattas av 

andra). Jagbildningen handlar isåfall snarare om hur jag uppfattas av andra– och därmed blir 

de yttre livsstilstecken
105

 jag omger mig med, som t.ex. mina kläder och ägodelar mer centrala 

aspekter av ”jagbildningen”. Livsstilstecknen skall förstås som attribut som symboliserar ett 

värde, utan att det finns något nödvändigt samband mellan ”tecknet” och det värde det 

symboliserar. Jostein Grisprud skriver:  

”Vilka personer som attraheras av de olika livsstilstecknen bestäms snarare av sociala 

förhållanden än strikt individuella. Universitetsanställda köper sällan en Mercedes, inte ens om 

de råkar ha råd att köpa en och trots att det utan tvivel är mycket bra bilar. Franska och svenska 

bilar passar bättre, de betyder något annat.”
106

 

 

Detta är något som Baudrillard också noterar: ”Vi köper varorna för vad de betecknar, för den 

status och prestige de kan överföra till oss.”
107

 Detta är nu inte Baudrillard först med att 

konstatera, det är en iakttagelse som ofta förknippas med Thorstein Veblen – men som David 

Lyon skriver:  

”Även om Baudrillard lägger beslag på Thorstein Veblens klassiska 1800-talsporträtt av 

amerikansk skrytkonsumtion, avpolletterar han själva dess drivkraft: samhällskritiken.”
108

 

 

På det viset bidrar det postmoderna tankesättet till en konsumtionskultur, eftersom det 

centrala livsprojektet – jagbildningen – byggs genom de yttre attribut jag associerar mig med. 

Om karaktären hade varit i fokus hade de yttre attributen inte varit lika centrala för 

jagbildningen. Genom förnekandet av en skillnad mellan yttre attribut och inre verklighet, blir 

”jagbildning” liktydigt med att köpa yttre attribut. 

Men inte endast varorna blir ”livsstilstecken” (det vill säga attribut som skall säga något 

om vem jag är - och vars attraktion snarare har att göra med vad som uppskattas i den sociala 

kontext där jag vill få erkännande än av vad jag har behov av). Även åsikter tycks omformas 

till att bli attribut eller ”livsstilstecken”. Om man accepterar den postmoderna premissen att 

ingen åsikt är mer rätt än någon annan, tycks det enda skälet för att anta den vara ”den status 

och prestige den kan överföra till oss”. David Lyon skriver om det postmoderna tillståndet att:  

”Produkters image, stil och design tar från de moderna metaberättelserna över uppgiften att 

skänka mening”.
109
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Det jag hävdar är att även om det är sant att ”konsumtion av produkter” och den status de 

betecknar blir mer central i det postmoderna tillståndet, så tycks även ”åsikter” drabbas av 

denna konsumtionslogik: ”allting blir konsumtionsartiklar, inklusive mening, sanning och 

kunskap”.
110

 I denna konsumtionslogik är det inte dessa åsikters eventuella relation till det 

sanna och det goda som är det relevanta – eftersom detta inte antas existera, enligt 

postmoderna premisser -  utan logiken för dess omfattande blir densamma som den som styr 

konsumtionen av livsstilstecknen, nämligen den ”status och prestige de kan överföra till oss”. 

Därmed blir åsiktsbildningen mindre beroende av deliberation och mer beroende av vad som 

kan ge prestige och status. Och detta beror i stor grad av vad som värderas i den kontext där 

jag vill få erkännande.  

I konsumtionen av produkter – i den mån de skall berätta något om vilka vi är – så är 

det inte de objektiva egenskaperna som är de intressanta utan deras konnotationer. Gripsrud 

skriver om konsumtionsvarorna: 

”Alla konsumtionsvaror som har ett värde som livsstilstecken är också identitetstecken. De 

fungerar som signaler till andra om vilka vi är – eller kanske snarare vilka vi skulle vilja 

vara.”
111

 

 

Om nu åsikter inte antas på grund utav deras relation till sanningen, tycks de drabbas av 

samma urskiljningslogik som klädmodet, det vill säga de styrs av vad som är ”inne” och 

”ute”. Vad som är inne och ute kan heller inte bestämmas av rationella kriterier, för det finns i 

den postmoderna logiken inte några sådana.  

Vi kan se denna logik exemplifierad i reklamkampanjen. I reklamkampanjen görs ett 

försök att skapa konnotationer mellan vissa typer av åsikter – konsumtionsfrämjande åsikter – 

och värden som ”individualitet” och ”oberoende”. De senare är värden som upphöjs i vår 

kultur, men det finns inte något logiskt samband mellan konsumism och oberoende. Snarare, 

kan man hävda, råder det motsatta, då vi ju lever i en konsumtionskultur. (Nu är det nog få 

som skulle hävda att originalitet och oberoende egentligen är lika bra eller dåligt som att följa 

strömmen, det vill säga, de flesta skulle nog vara beredda att ge rationella skäl för varför detta 

är ett ideal. Men det visar att grundpremissen om att ”alla åsikter är lika bra” inte stämmer när 

det kommer till kritan.) 
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  Om subjektet accepterar premissen att ingen åsikt är bättre än någon annan, men har ett 

behov av social acceptans, kommer subjektet att bli mycket mer beroende av omgivningen för 

sin åsiktsbildning. Den postmoderna betoningen på ”individualitet” förbyts i sin motsats. Om 

det alltså stämmer att den postmoderna tanken - som uttrycks i reklamkampanjen, att ingen 

åsikt är mer värd än någon annan – leder till att även åsikter blir livsstilstecken, så leder detta 

till en lägre grad av individualitet och kritiskt tänkande när det gäller åsiktsbildningen. Detta 

eftersom ”social status” per definition är något som bestäms mer av gruppen än av individen. 

 Jag menar alltså att reklamkampanjens postmoderna ideologi hamnar i konflikt med sig 

själv, då den vill betona individualitet som ett värde som ersätter ”det objektivt sanna” eller 

”goda” eller ”rationella” som kriterier på en bra åsikt. Snarare leder detta till ett större 

beroende av vad som ger social status, inte bara när det gäller konsumtionsartiklar utan också 

gällande frågor om det sanna och det goda. 

 

7.2 Ideologikritik – Postmodernism som ideologisk överbyggnad 

Enligt den marxistiska teorin har ekonomiska krafter ett inflytande över vilka idéer som råder 

i ett samhälle.
112

 Grundtanken i den marxistiska analysen är att idéer och ideologier kan 

användas för att främja och legitimera vissa ekonomiska intressen. Det pågår enligt 

marxismen ett växelspel mellan det kapitalistiska systemet och den kulturella sfären, mellan 

”bas” och ”överbyggnad”.  

I vårt samhälle är konsumismen en sådan ideologi som är funktionell för de ekonomiska 

intressena: ”people must be driven to consume, must be made crazy to consume, for it is 

consumption that maintains the economic system”.
113

 Om vi bara konsumerade för att 

uppfylla våra basbehov skulle inte företagen tjäna lika mycket pengar på försäljning i vår del 

av världen. Postmodernismen accentuerar behovet av att konsumera, eftersom det är genom 

konsumtionen jag omger mig med de livsstilstecken jag konstruerar min identitet, det vill säga 

image, utifrån. 

Intressant är också att reklamkampanjen utlyser en tävling för att hitta på nya ordspråk – 

och det är ingen vild gissning att det man söker är ordspråk som främjar konsumtion, som 

tänks påverka åsikterna. Det heter att ”Ibland försvinner en åsikt och då vanligtvis ordspråket 

också. Eller så förändras det, eller får en ny innebörd. Nu tänkte vi hjälpa utvecklingen lite på 

traven.” Detta kan tolkas som ett ovanligt manifest uttryck på det som marxismen menar 

oftast är en latent process, nämligen hur de ekonomiska intressenas formar våra idéer. 
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 Postmodernismens relativism, som framställs som något befriande av postmoderna 

tänkare – visar sig i detta fall vara en mycket användbar utgångspunkt för marknadskrafterna. 

Om ”ingen åsikt är mer rätt än någon annan” kommer normbildningen i den mån den styrs av 

ekonomiska intressen att bli svårare – ja omöjlig – att kritisera. Idealen blir mer resultatet av 

en irrationell mekanism än ett rationellt samtal. Detta leder också till oförmåga att kritisera 

marknadskrafternas sätt att fungera eller reklamen såsom en exploatering av mänskliga behov. 

Ty om man accepterar premissen att det inte finns någon mänsklig natur så innebär det 

också att alla upplevda behov är lika verkliga behov. Eller i alla fall lika verkliga eller 

overkliga som något annat. Det blir därmed svårt att förhålla sig kritisk till marknadskrafterna 

på grundval av att dessa ibland skulle exploatera mänskliga behov. Om det finns autentiska 

mänskliga behov av gemenskap som ibland exploateras av marknadskrafterna, och som 

reklamen gör anspråk på att vi kan fylla genom konsumtionen av varor, så är detta något 

marknadsaktörer kan utnyttja för att fler skall köpa deras varor.  

Om man förnekar att det finns autentiska behov, så innebär det att man inte kan tala om 

en exploatering. Om vi känner ett behov av den senaste årsmodellen av Mercedes så är detta 

ett lika autentiskt behov som något annat, och inget vi har blivit manipulerade till att känna. 

Ty den mänskliga naturen är enligt postmodernismen inget annat än en produkt av de sociala 

och kulturella historiskt kontingenta förhållandena. Denna uppfattning, att det inte finns 

någon autentisk mänsklig natur är en ”metateoretisk” utgångspunkt, som försvårar ett kritiskt 

förhållningssätt. 

 Att detta verkligen är vad radikala postmoderna tänkare hävdar, tydliggörs av Ronald 

Beiners analys av Michel Foucault i artikeln Foucault’s Hyper-Liberalism. I artikeln återges 

en intervju med Foucault som genomfördes av Rabinow och Dreyfus.  

När Foucault talar om ”jaget som ett estetiskt projekt” så undrar Rabinow vad som 

skiljer Foucaults position från Sartres existentialism.
114

 Sartre menade ju att världen var 

”absurd” att världen var både värde- och meningslös och att inget utanför individen kunde 

motivera dennes val.
115

 Detta framställs som något befriande i den postmoderna kontexten. 

Befriande, eftersom den underliggande tanken är att om det inte finns något som är sant eller 

gott kan ”ingenting begränsa individens val”. Sartre förnekar förekomsten av en mänsklig 

natur, det finns inget sant eller autentiskt mänskligt, ”existensen föregår essensen”.
116

 Men 

samtidigt talar Sartre om skillnaden mellan en autentisk och en inautentisk livsform. Den 
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inautentiska är då man flyr från sin frihet och sitt ansvar.
117

 Detta är Sartres misstag, enligt 

Foucault. För här kommer normativiteten in bakvägen:  

”Foucault notes that of course Sartre wants to break with the idea of the self as something given. 

But in the end Sartre cannot help coming back to the idea of a true self: a relation to the self that 

is judged be authentic or inauthentic.(…) In short, Foucault’s ideal is Sartrean existentialism 

minus the appeal to authenticity.”
118

 

 

Problemet med Sartre var att han inte var tillräckligt radikal i sitt förnekande av en 

normativitet. Det jag i detta stycke vill betona är det radikala förnekandet av en mänsklig 

natur som Foucault ger uttryck för, vilket också omintetgör möjligheterna till en kritik av 

marknadskrafterna såsom exploaterandes autentiska behov. Om vi bara är en produkt av det 

sociala sammanhangets kulturella föreställningar, kan vi inte kritisera vissa idéer om 

människans behov som varandes falska. Syftet med detta stycke har varit att klargöra att det 

finns en koppling mellan postmodernismens relativism och oförmågan att förhålla sig kritisk 

till marknadskrafternas inflytande över idealbildningen, samt också att förnekandet av en 

autentisk mänsklig natur också omöjliggör kritik av ett eventuellt exploaterande av mänskliga 

behov. 

 

7.3 Beiner och Taylors kritik av den relativistiska självförverkligandediskursen 

I både reklamkampanjen och i postmodern diskurs framställs ofta relativismen som något 

befriande. Att det inte finns något rätt eller fel är ett ”glatt budskap”. Jag ifrågasätter detta.  

Dels eftersom denna frihet isåfall tycks meningslös och dels eftersom det försvårar en 

kritisk hållning gentemot ideologier som kan vara hämmande eller destruktiva för det 

autentiskt mänskliga.  

Jag vill här utveckla Beiners och Taylors kritik av relativismen, som inte är kopplad till 

den marxistiska analysen jag anknöt till ovan.  Ronald Beiner är professor i politisk filosofi 

vid University of Toronto, och betraktar sig själv som en vänsterorienterad politisk filosof. 
119

 

Det första som Beiner noterar i sin kritik av Foucault är den explicita anti-normativiteten, i 

kombination med en implicit normativitet:  

”What is interesting about Foucault’s unique rhetoric is that he steadfastly resists pronouncing 

explicit moral-political judgments, yet of course he is judging all the time. Foucault refuses to 

come clean on his normative commitments, but rather “insinuates” them throughout his work.” 
120

 

 

                                                 

117
 Stevenson, Leslie & Haberman, David Ten Theories of Human Nature (2004) s. 184f 

118
 Beiner, Ronald Foucault’s hyper-liberalism Critical Review Vol. 9 No. 3 s. 353 

119
 Beiner, Ronald Foucault’s hyper-liberalism Critical Review Vol. 9 No. 3 s. 353 

120
 Beiner, Ronald Foucault’s hyper-liberalism Critical Review Vol. 9 No. 3 s 351 



40 

 

Anledningen till varför Foucault är så ovillig att artikulera sina moraliska övertygelser är, 

menar Beiner, att Foucault företräder den postmoderna uppfattningen att etik alltid leder till 

en förtryckande normativitet som hämmar individer:  

The idea here is that one must avoid at all costs spelling out a normative vision, since it would 

ineluctably become the ground for a repressive regime of “normalization”. 
121  

 

Men om det verkligen inte spelar någon roll hur vi lever, om alla sätt att leva är ”lika bra” – 

hur kommer det sig då att Foucault är så intresserad av frågan om ”hur man skall forma sig 

själv”, frågar sig Ronald Beiner. Foucault vill tala om en ”jagets estetik”. Att utforma sitt liv 

till något vackert. Här hamnar Foucault i en självmotsägelse. För om alla sätt att leva är lika 

bra, då tycks distinktionen mellan mer eller mindre vackra sätt att leva inte ha någon 

innebörd. Man kan inte både ha den normativa kakan och äta upp den. Som Beiner säger: 

”[T]he intellectual adequacy of the Foucaultian view of aesthetic self-creation depends a great 

deal on whether it permits standards of judgment by which to appraise the artistic results of 

people’s self-craftmanship as either impressive or banal, stunningly vivid or stupefyingly 

mundane, more meaningful/less meaningful more compelling less compelling and so on. But I 

don’t see how Foucault (or any other postmodernist) can allow us to ask just those questions 

that we need to ask (i.e., the life of ordinary praxis and of choosing how to live) if moral life is 

not to become a gigantic bore. (…) If the question of content is irrelevant (…) how is it that 

moral existence as unconstrained choice is not reduced to the indifferent toss of a coin? ” 
122

 

 

Detta har utvecklas av Charles Taylor i dennes bok The Ethics of Authenticity. I denna bok 

återger Charles Taylor debatten kring det senmoderna självförverkligandeidealet. Detta 

självförverkligandeideal har, menar Taylor en positiv kärna, som han vill slå vakt om, men 

har förvridits och antagit en ”narcissistisk form” hos vissa debattörer.
123

  

I reklamkampanjen förekommer två påståenden som två mantra, i det att de upprepas 

om och om igen. Det ena är betoningen av vikten av att ”bestämma själv” vilket ju också 

fungerar som Forumgallerians slogan i reklamkampanjen. Det andra påståendet är att inga 

perspektiv är bättre eller sämre än några andra, att ingen åsikt är mer sann eller falsk.  

 Detta sammanfaller närmast identiskt med vad Charles Taylor beskriver som en 

narcissistisk form av det moderna ”autenticitetsidealet”.
124

 I likhet med det Ludvig Beckman 

kallar för en intern idékritik vill Taylor visa att den relativism enligt vilken det inte finns 
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något utanför jaget som har värde oberoende av om jaget väljer det, inte går ihop med idealet 

att det är viktigt att man utformar sitt liv medvetet, och på sitt eget vis.
125

   

Taylor är i grunden positiv till det moderna autenticitetsidealet – idealet som säger oss 

att vi bör leva våra liv medvetet och reflekterat och göra våra val och ståndpunkter på ett 

reflekterat vis – men kritisk till det han kallar för dess narcissistiska form, enligt vilket det inte 

finns några värden utanför individen som individen kan behöva ta hänsyn till.
126

  

Översatt till reklamkampanjen innebär det att han bejakar reklamkampanjens betoning 

på att ”bestämma själv” men förnekar den andra delen, att ”ingen åsikt är mer rätt än någon 

annan” och att inget val är bättre än något annat.  

 Nu är det förstås en utgångspunkt för min analys att reklamkampanjen i dessa korta 

appeller anknyter till ett i kulturen mer spritt intellektuellt fenomen – det vill säga till den 

förförståelse eller de doxa som åhörarna redan besitter. Det är också därför den kan vara så 

kortfattad i sin argumentation, men ändå hoppas på att dess budskap kan gå fram.  

Det finns, menar Taylor i vår tid en betoning på att man bör vara ”autentisk” i 

betydelsen ärlig mot sig själv.
127

 Detta autenticitetsideal har ett antal olika dimensioner, där 

det bland annat handlar om att uttrycka sig själv och sin egen originalitet.
128

 Detta kan vi se 

tydliga anspelningar på i reklamkampanjens betoning på att det är viktigt att ha sin ”egen 

åsikt”. Autenticitetsidealet innebär också att inte bara följa strömmen (eller sin mamma) utan 

att göra sin livsval på ett medvetet och reflekterat vis. Detta ser Taylor som positivt: 

“[A]uthenticity points us towards a more self-responsible form of life. It allows us to live 

(potentially) a fuller and more differentiated life, because more fully appropriated as our 

own.”
129

 
 

Men detta autenticitetsideal kombineras ofta med det Taylor kallar för moralisk subjektivism: 

”By this I mean the view that moral positions are not in any way grounded in reason or the 

nature of things but are ultimately just adopted by each of us because we find ourselves drawn 

to them.”
130

 
 

Denna moraliska subjektivism går enligt Taylor inte ihop med tanken på att det är bättre att 

leva sitt liv medvetet och reflekterat – en viktig aspekt av autenticitetsidealet. Ty om vad jag 

väljer är helt egalt, om alla mina val är som att välja att sätta ner höger eller vänster fot i 

golvet först när jag går upp på morgonen, så spelar det faktiskt inte någon roll vad jag väljer 
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och det spelar heller ingen roll om jag väljer det medvetet och reflekterat eller inte. Det är 

också anledningen till att ingen gör ett stort nummer av att man har bytt fot som man numera 

oftast sätter i golvet först när man går upp på morgnarna. 

Ty om det inte finns några värden som föregår individen, om vad jag väljer är egalt, då 

kan, menar Taylor, inte själva idealet att ”välja medvetet och reflekterat” vara ett ideal. 

”It may be important that my life be chosen, as John Stuart Mill asserts in On Liberty but unless 

some options are more significant than others, the very idea of self-choice falls into triviality 

and hence incoherence. Self-choice as an ideal makes sense only because some issues are more 

significant than others. I couldn’t claim to be a self-chooser, and deploy a whole Nietzschean 

vocabulary of self-making, just because I choose steak and fries over poutine for lunch.”
131

  

 

Alltså: om det är viktigt att jag väljer mitt liv medvetet och fritt, så förutsätter detta att det 

finns värden som föregår mitt val. Att det jag väljer inte är likgiltigt eller av samma värde.  

På ett liknande sätt som vi inte kan göra några signifikanta val i en värld som är utan 

värden, kan vi inte heller formulera en signifikant identitet eller en signifikant originalitet, om 

vi inte har en förförståelse om att det finns saker som är av värde oberoende av om vi har valt 

dem. När jag ska forma min identitet så måste det utgå ifrån omständigheter i min person som 

är viktiga. Som Taylor skriver: 

”I may be the only person with exactly 3,732 hairs on my head, or be exactly the same height as 

some tree on the Siberian plain, but so what?”
132

 

 

Detta är triviala fakta om oss – de skulle kunna vara signifikanta mot en viss 

bakgrundsförståelse, kanske att detta nummer är heligt i en viss kultur, men då är det just 

given denna förförståelse, denna ”horizon of significance”
 133

 som det blir viktigt. Det blir inte 

viktigt bara för att jag noterar att det är så: 

”Things take on importance against a background of intelligibility. Let us call this a horizon. It 

follows that one of the things we can’t do, if we are to define ourselves significantly, is suppress 

or deny the horizons against which things take on significance for us.”
134

 
 

Om den moraliska subjektivismen är sann, så finns det inga “horizons of significance” som 

föregår mina egna godtyckliga val. Men isåfall är det inte möjligt att göra några signifikanta 

val och inte heller möjligt att uttrycka en signifikant identitet. 

Om vi vill betona autenticitetsidealet kan vi alltså inte samtidigt upprätthålla den 

moraliska subjektivismen. Om vi vill säga med reklamkampanjen att det är ett ideal att man 

”bestämmer själv” kan vi inte också säga att vad vi än väljer så är det lika bra. Moralisk 
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subjektivism i kombination med en betoning på att ”välja själv” är alltså en ideologi som 

hamnar i konflikt med sig själv. 

 

8. Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats genomfört en retorisk och en idékritisk analys av Forumgallerians 

reklamkampanj Välj själv. Jag har genom den retoriska analysen klargjort den argumentativa 

strukturen, samt vilka idéer och premisser som argumentationen hänvisar till och främjar. Jag 

har även kritiserat dessa idéer på normativa grunder. Dels därför att dessa idéer hamnar i 

konflikt med sig själva – det går inte att både betona det medvetna självförverkligandet och 

samtidigt förneka att vissa former av självförverkligande är bättre eller sämre än andra.  

 Men jag har också kritiserat den moraliska relativismen för att den omöjliggör ett 

kritiskt förhållningssätt. Jag har vidare argumenterat för att ideologikritiska analyser inte kan 

genomföras utifrån en värderelativistisk utgångspunkt. 

 Det viktiga med denna kritik, av den etiska och logiska relativismen, är inte i första 

hand att den drabbar en reklamkampanj i Uppsala år 2005. Den etiska och logiska relativism 

som reklamkampanjen företräder implicerar ett kulturellt klimat där denna framstår som 

plausibel. En retorisk strategi i en reklamkampanj vittnar om vilka värderingar och synsätt 

som är plausibla i den kulturella kontexten där denna genomförs. Ett område där ett sådant 

perspektiv, enligt den argumentation jag fört i uppsatsen, är negativt är inom akademin, 

särskilt för den typ av akademisk analys som vill vara kritisk i den bemärkelse som den 

kritiska teorin är, nämligen normativt kritisk. 

 Genom presentationen av retorikens framväxt visar jag också på att denna typ av 

metateoretiska diskussioner har varit närvarande inom retorisk teori. 

Taylor genomför i The Ethics of Authenticity det som av Ludvig Beckman kallas för 

intern idékritik. Han visar att det senmoderna självförverkligandeidealet endast kan förstås 

som ett ideal, förutsatt att det finns värden som föregår individen och som har ett värde 

oberoende av individens val. Detta innebär att det finns en implicit självmotsägelse 

inneboende i den senmoderna diskursen om självförverkligande. I denna diskurs framställs 

normativitet som något i alla avseenden ”hämmande” för individens självförverkligande. 

Samma argumentation förekommer i reklamkampanjen, självförverkligande och normativitet 

utanför individen framställs som ömsesidigt hotande fenomen. 

Taylor menar motsatsen. Om det verkligen är viktigt att göra medvetna val, så innebär 

det att inte alla sätt att leva är lika bra och att alla val är lika bra. I en sådan värld kan man inte 
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göra några signifikanta val, och alla val vore av samma kaliber som det vilken fot jag sätter 

ner först på morgonen.  

Att framställa detta som något ”befriande” påminner om språkbruket i George Orwells 

roman 1984 i vilken staten framför budskap av typen: Krig är fred, frihet är slaveri och 

okunskap är styrka. Som Ronald Beiner skriver i sin analys av Foucault:  

”The great mystery one encounters in reading postmodern authors is why they all seem to think 

that the greatest threat in the modern world is having to adapt to pregiven norms. It seems to me 

that a much greater threat is the prospect that what it means to opt for one way of life rather than 

another is so trivialized that it becomes impossible to see why one should exert the effort to 

make these choices at all.”
135

 

 

 

Detta ”emancipatoriska” språk har tagits upp i reklamkampanjen. Ännu mer problematiskt 

blir kanske detta emancipatoriska språk, när vi samtidigt konstaterar att den explicita icke-

normativiteten följs av en stark implicit normativitet. Det är tydligt att vi enligt 

reklamkampanjen bör konsumera för att få den sociala acceptans vi vill ha – och enligt Taylor 

också är i behov av.
136

 Här finns också en grund för en ideologikritisk analys – men en sådan 

möjlighet finns inte om vi accepterar den postmoderna premissen att det inte finns någon 

mänsklig natur. Ty ur det perspektivet kan man inte hävda att reklamen här exploaterar ett 

autentiskt mänskligt behov, nämligen socialt erkännande, och omformar det till ett behov av 

att konsumera. 

 I en tid då vi dels behöver lägga om vårt konsumtionsmönster av hänsyn till naturen, 

och en tid då vi i väst får en allt starkare köpkraft, samtidigt som två miljarder människor 

fortfarande lever i extrem fattigdom, är inte postmodern relativism och konsumism en 

”kritisk” och emancipatorisk ideologi. Tvärtom legitimerar den just denna tingens ordning, 

och förstärker den, eftersom den ytterligare fokuserar projektet att ”skapa sig själv” genom att 

omge sig med de livsstilstecken som reklamen erbjuder.
137

 Snarare kan man tolka detta som 

ett uttryck för vad marxismen betraktar som den ideologiska överbyggnadens funktion att 

legitimera och främja vissa ekonomiska intressen. Postmodern relativism är inte en grund för 

att förhålla sig kritisk mot denna typ av makt, utan legitimerar den istället.  

 Vidare visar diskussionen kring retorikens metateoretiska förutsättningar att det också är 

en förutsättning för att kunna förhålla sig kritiskt att man gör en distinktion på sanning och 

övertygelse. Om man accepterar den sofistiska – eller postmoderna – premissen att sanningen 
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är konstruerad
138

 och inte approximativt artikulerad, och att sanning och godhet är helt 

subjektiva föreställningar
139

, finns ingen möjlighet att kritisera förvanskningar av verkligheten 

och vari människans lycka ligger. Allt handlar i sådana fall endast om språkliga 

konstruktioner. De som råkar sitta inne med makten över diskursen är de som har mest 

inflytande över föreställningarna, men detta är bara något vi kan konstatera, inget vi kan 

kritisera, för det finns ingen verklighet som vi kan ha tillgång till utifrån vilken vi kan 

kritisera denna persons eller grupps verklighetsbeskrivning.140
 På det viset blir det tydligt att 

de sofistiska och de postmoderna metateoretiska antagandena – som är slående lika - inte går 

ihop med ett kritiskt förhållningssätt inom medievetenskapen.  

Kanske är slutligen denna djupgående inkonsistens ett resultat av att åsikterna har 

anammats, inte så mycket på grund av att de tycks sanna eller rationellt berättigade, men för 

att de tycks vara politiskt korrekta och därmed ”inne”. Logisk konsistens är ett underordnat 

värde, om det avgörande snarare är den ”prestige” som åsikterna tänks överföra till 

innehavaren. 

Mycket inom medievetenskapen idag handlar om hur vi formar vår identitets. Jag vill 

därför avsluta med ett citat av Charles Taylor om förutsättningarna för att forma en identitet. 

Postmodernismens förnekande av ”objektiva värden” till förmån för ett ”helt fritt 

identitetsskapande” är inte en möjlig väg, enligt Taylor, eftersom min identitet endast kan 

vara signifikant, om jag relaterar till saker som har mening och betydelse i sig själva, om jaget 

formas i relation till det som Taylor kallar Horizons of significance:  

“I can define my identity only against the background of things that matter.  But to bracket out 

history, nature, society, the demands of solidarity, everything but what I find in myself, would 

be to eliminate all candidates for what matters. Only if I exist in a world in which history, or the 

demands of nature, or the needs of my fellow human beings, or the duties of citizenship, or the 

call of God, or something else of this order matters crucially, can I define an identity for myself 

that is not trivial.”
141 
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