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Inledning

Att tal fungerar olika väl i olika sammanhang har varit känt lika länge som retoriken funnits. Jag 

skulle vilja gå så långt som att säga att förståelsen av hur man anpassar ett tal till en given situation 

är en av faktorerna bakom retoriken såsom egen konst. Tydliga arv efter detta kan man till exempel 

se i de klassiska begreppen decorum och aptum. Termer som bjuder oss att reflektera över språkets 

användning inom ett visst system. Ett system, eller kanske snarare ett virrvarr, av allt det som kan 

komma att påverka talet. Ett system av mer eller mindre konkreta omständigheter vilka vi  väger 

och bedömer, och därefter sluter oss till vilka faktorer som skall få större utrymme än andra. Den 

här bilden av kringliggande element, omständigheter, som föreligger talet och formar det, i samspel 

med talaren, har länge varit en enkel och relativt intuitiv bild av begreppet retorisk situation. Idag är 

begreppet mer problematiserat. Forskare runt om ställer frågor om vad som egentligen föregår det 

andra, situationen eller talet.  Man närmar sig en diskussion om hönan och ägget, samtidigt som 

debatten inte utesluter att begreppet situation borde uteslutas. Man behandlar även frågor om vilka 

element vi väljer att ignorera, hur man skall förhålla sig till publiken, skall man forma sig efter den 

eller skall man i sin retoriska gärning söka formulera en publik som åhörarna kan identifiera sig 

med. Är situationen i sig objektiv, är den goda retoriken given ovanifrån och retorn är bara en som 

har att pejla in denna, som en radiokanal. Vad händer i så fall med kreativiteten, vad händer med det 

moraliska ansvaret och vilka effekter skulle det ha för vår begränsning av ämnet retorik. Alla dessa 

frågor kan man komma i kontakt med när man fördjupar sig i begreppet retorisk situation, antingen 

direkt eller som effekter av ett längre resonemang. Med andra ord kan man lugnt säga att begreppet, 

och de grenar av retorisk teori det springer ur, är relevant. Dessutom är det en i högsta grad levande 

forskning. Nya artiklar författas alltjämt och debatten som den förs idag såg sina första inlägg under 

sena  60-talet.  De  antika  lärarna  har  inte  författat  böcker  kring  frågan  om situation  på  samma 

utförliga sätt som till exempel topoi. Man har inte gett bestående uttryck för hur man sett på saken, 

men på senare dagar har man som sagt fått upp ögonen för komplexiteten i frågan och något av det 

som fascinerar mig mest är hur man i samtalet om detta närmar sig så många stora, avgörande 

frågor om retorikens väsen.

Den första artikeln jag kommer behandla är Lloyd F. Bitzers ”The Rhetorical Situation” från 

-68.1 Denna vann snabbt roll som diskussionsunderlag och är idag något av ett måste inom retorisk 

teori. Strax efter dess publicering kom de första invändningarna, tätt följda av de som ville försvara 

Bitzers teori. Så långt är allt i sin ordning, det är så det akademiska samtalet bör fortgå. Tyvärr 

upplever jag dock att man inte alltid bemöter de frågor som ställts, att man talar förbi varandra. En 

förklaring till detta skulle mycket väl kunna vara att situationsbegreppet är så vitt. Ämnet innefattar 

1 Lloyd F. Bitzer Philosophy and Rhetoric, ”The Rhetorical Situation”. Penn State University Press, 1968.
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ju allt som kan påverka talet och dess mottagande, vad som gör att man faktiskt tar till orda, vad 

som får bestämma talets natur, känsloläge, ämne, vad man utgår från i fråga om publiken och även 

mer praktiska saker som volym och röstläge etc. Med alla dessa fasetter och potentiella resonemang 

är det kanske inte konstigt att samtalet med jämna mellanrum behöver rätas ut en aning. Detta är 

något jag hoppas kunna göra i min uppsats. Mina första tankar kring föreliggande arbete var att 

närma mig retorisk situation då jag sett det som en gemensam punkt för all retorisk gärning, vilket 

gör begreppet till en plats, ett topos om man så vill, där man kan jämföra retoriska uttryck från olika 

bakgrund, tidsperioder och även kulturer.  Föga kunde jag ana vilka djup jag närmade mig,  och 

relativt snabbt stod det klart att mina första idéer kring ämnet var i stort behov av revision. Frågan 

om retorisk situation kändes till  en början relativt  lättförstådd men har bevisat sig vara av mer 

svårdefinierad natur. Mycket handlar om gränsdragningar eller tolkningsfrågor och absoluta svar 

står som vanligt inte att finna. Komplexiteten i frågan gör det svårt att på ett enkelt sätt göra reda för 

olika ståndpunkter. I samlingsverk och retoriska antologier ges en så kondenserad version att många 

tolkningar och nyanseringar går förlorade. Därför har jag valt att göra ett översiktligt arbete där jag 

presenterar många olika författare och teorier för att, förhoppningsvis, visa hur brett fält det kan röra 

sig om. Genom alla skilda infallsvinklar och utgångspunkter hoppas jag genom uppsatsen och i min 

avslutande diskussion också kunna presentera min egen syn på ämnet som varandes i något av en 

krissituation.

Syfte

I  min  genomgång  av  tidigare  forskning  började  jag  med  att  läsa  befintliga  översiktsverk  och 

läroböcker för att skapa mig en första bild av den litteratur som låg för mig. Tyvärr luckrades denna  

första bild snabbt upp och jag upplevde att den information som förmedlades inte gjorde berörda 

teoretiker rättvisa. Givetvis kan man inte begära att ett fåtal sidor i en översiktsbok som James 

Jasinskis Sourcebook on rhetoric2 skall kunna omfatta allt vad dessa teoretiker har att säga i frågan 

om situation. Nämnda verk fokuserar till exempel bara på den praktiska tillämpningen av retorisk 

situation.  Jasinskis syn på situationsanalys  görs ganska tydlig i  citatet  ”Situational  analysis  and 

assessment  is  at  the  root  of  any  effort  to  understand  the  instrumental  function  of  rhetorical 

practice.”3 Debatten  om  retorisk  situation  breder  sig  enligt  mig  mycket  längre  än  frågan  om 

instrumentell funktion. En sådan sak som talarens moraliska ansvar kopplat till situationens roll har 

till exempel ägnats åtskilliga rader, men kan knappast kallas instrumentell. Därför kände jag att en 

2 James Jasinski Sourcebook on rhetoric: key concepts in contemporary rhetorical studies. Sage Publications, 

Thousand Oaks, CA, 2001.
3 Jasinski, 2001. Sid. 523.

4



större presentation, sammanställning av, och kanske ingång i debatten, skulle gagna de retoriker 

som  intresserar  sig  för  ämnet.  Jag  när  även  en  svag  förhoppning  att  i  detta  arbete  kunna 

vidareutveckla diskussionen om retorisk situation. 

Under den tid som dessa artiklar publicerats har mycket förändrats i fråga om nya idéer och 

paradigm, både inom och utanför retoriken. Därför är det inte konstigt att författare inom detta fält 

har olika syn på ämnet inte bara på grund av den individuella variationen, ny litteratur och nya 

tankemönster har onekligen spelat sin roll i det hela. Som exempel kan nämnas att Jacques Derridas 

begrepp differrancé, vilket Barbara Bieseckers artikel utgår ifrån, inte presenterats då Bitzer skrev 

sin första artikel om retorisk situation år 1968. Att  nya infallsvinklar förändrar fältet  är  absolut 

ingen nyhet men det bör ändå nämnas att diskussionsunderlaget har förändrats markant sedan slutet 

60-talet.  Nya vindar har alltså svept starka genom många universitet och institutioner. Samtidigt 

(eller på grund av detta) har fokus i debatten hoppat mellan talaren ställd inför sin publik, och ett  

mer  analytiskt  förhållningssätt  där  frågan  som ställs  inte  i  första  rummet  berör  den  praktiska 

tillämpningen av retorisk teori. Givetvis spretar de åsikter som här presenteras åt olika håll men jag 

menar att vi borde dela upp diskussionen om situation i en gren som behandlar praktiskt retorisk 

arbete  och  en  som  ägnar  sig  åt  mer  djuplodande  analys.  När  man  ser  till  tillämpningen  av 

situationsteori för talare och skribenter finns nämligen gemensamma nämnare hos de författare som 

presenteras senare. I andra exempel kan man samtidigt finna likheter när det kommer till detta mer 

filosofiska förfarande,  ändå kan man inte säga att  dessa texter skulle förmedla samma budskap 

sinsemellan. Det rör sig i praktiken om två olika diskussioner och min tro är att man i framtiden 

skulle kunna undvika många missförstånd, och lättare kunna nå ny förståelse, om vi helt enkelt 

kunde skilja dessa båda åt. I arbetets sista del hoppas jag därför kunna lägga grunden till en tvådelad 

teori som jag hoppas kommer kännas välgrundad då läsaren möter mina argument för detta.

The Rhetorical Situation

Den moderna debatten har alltså sitt ursprung i en artikel Lloyd F. Bitzer publicerade i tidskriften 

Philosophy  and  Rhetoric 1968,  ”The  Rhetorical  Situation”.  I  mångt  och  mycket  en  ganska 

kontroversiell, eller åtminstone radikal artikel. Bitzer menar att all retorisk diskurs är produkter av 

deras respektive retoriska situation.  Han definierar det till och med såhär ”[...]rhetorical discourse 

comes  into  existence  as  a  response  to  situation,  in  the  same sense  that  an  answer  comes  into 

existence in response to a question, or a solution in response to a problem”4.  Av detta följer att 

situationen,  på  samma sätt  som en fråga,  inte  har  ett  oändligt  antal  relevanta svar.  Situationen 

4 Bitzer, 1968. Sid. 5.
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påbjuder enligt Bitzer ”a fitting respons”5.  Följer man denna teori gäller alltså att varje retorisk 

situation har ett eller ett antal passande svar, och som retoriker har man att finna och hålla sig till  

dessa.  Kommunikativ  gärning  som kommer  till  stånd  oaktat  situation  är  enligt  Bitzer  inte  att 

betrakta  som  retorik.  I  inledningen  till  sin  artikel  liknar  han  retorisk  gärning  vid  moraliska 

handlingar, ”A rhetorical work is analogous to a moral action [...] An act is moral because it is an 

act performed in a situation of a certain kind; similarly, a work is rhetorical because it is a response 

to  a  situation  of  a  certain  kind.”6 Här  går  Bitzer  ifrån  många  av  de  klassiska  idéerna  kring 

definitionen av retorik. Framförallt ser vi skillnader gentemot bilden av retorik som bestående av 

troper och figurer i språket, en syn på ämnet som präglade ett antal århundraden av dess historia. 

Jämför man med Aristoteles definition, att retoriken skall vara ”A faculty of considering all the 

possible  means of  persuasion on every subject”,7 så  nämns ingalunda ordet  situation,  vi  finner 

istället att man alltid skall kunna övertyga sin publik. Men ”övertyga” är inte nog för Bitzer, en 

situation är inte retorisk förrän den besitter vissa specifika kvaliteter. Rekvisit som enligt texten 

hjälper oss att skilja kallprat,  planlösa ord eller poesi från den retoriska konsten. Givetvis finns 

också möjligheten för en kommunikativ handling att vara retorisk i Bitzers mening utan att för den 

sakens skull vara av god kvalitet. Självklart är inte all kommunikation alltid lika passande eller 

lyckad, men Bitzer menar att domen inte behöver ligga i effekten, utan att situationen redan dikterat 

villkoren för dess mottagande. En god retoriker bör alltså, enligt Bitzer, noggrant undersöka vilken 

typ av situation han befinner sig i och utifrån de passande svar han ser hos sin givna situation välja 

det som bäst hjälper hans agenda. Detta att så mycket i retoriken skulle styras av situation är en av 

de punkter på vilka Bitzer stött på en del kritik. Jag återkommer till detta senare. Genom att erbjuda  

en struktur och en metod för hur vi närmar oss det kluster av information som varje situation utgör 

vill Bitzer ta ett första steg till en mer systematiserad handlingsplan för retoriker, både utövande och 

analytiker, då man bedömer en situation som retorisk eller ej, och i förlängningen texten i fråga som 

retorik eller ej. Det föreligger ju inget facit, ingen lista över passande svar, så för att vi skall kunna 

diskutera huruvida ett visst uttalande är retorik eller inte kan det hända att vi måste börja med att 

observera talet och dess effekt. Bitzers modell presenterar dock en alternativ utgångspunkt. Hand i 

hand med denna ligger en idé om förutsägbarhet hos retoriken. Om man läser situationen väl borde 

man med detta resonemang kunna förutse vad som komma skall. Bitzers egna exempel på detta är  

bl.a. president John F. Kennedys mord i USA år 1963. Han menar att många hade kunnat ana sig till 

5 Bitzer, 1968. Sid. 6, 10, 11.
6 Bitzer, 1968. sid 3.
7 Aristoteles Treatise on Rhetoric and Analysis of Aristotles Treatise on Rhetoric by Thomas Hobbes. Bok 1, kap. 2. 

(Henry G. Bohn, London, 1847).
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det som följde på den situationen, i mån av retorisk respons; rapporter av händelseförloppet, lovtal 

över den bortgångne etc. För övrigt har väl många av oss anat vad som kommer att sägas då och då,  

även i långt mindre dramatiska situationer än exemplet ovan.

Om vi dröjer oss kvar vid situationen, och lämnar dess effekter därhän för tillfället, så måste  

vi  nu gå in  på hur  Bitzer  definierar  sin  retoriska situation.  I  sin  artikel  har han identifierat  tre 

element som utgör denna,  Exigence,  Audience och  Constraints.8 För att behandla dessa i tur och 

ordning börjar vid med  Exigence: ”Any exigence is an imperfection marked by urgency; it is a 

defect, an obstacle, something waiting to be done, a thing which is other than it should be.”9 Bitzer 

förklarar relativt omgående att alla exigenser inte är retoriska. För att vara en retorisk exigens krävs 

att det inte räcker med ens eget direkta, fysiska handlande e. dy. för att få saken ur världen. Det  

krävs också att det går att förändra, lösa. Naturkatastrofer och årstidsskiften kan enligt Bitzer inte 

kallas retoriska , då dessa ligger utanför människans makt att manipulera (men de kan absolut kallas 

för exigenser). Retorisk exigens definieras av att den är föränderlig, samt går att påverka med hjälp 

av, eller uteslutande med diskurs. Här kan det vara på sin plats att förtydliga att Bitzer alltid utgår 

ifrån perspektivet av retor. Publiken befinner sig aldrig i samma retoriska situation som talaren av 

den enkla anledningen att dessa två individer står i olika relation till varandra. Analys av situationen 

är självklart fullt möjlig för en och envar, men man delar aldrig situation.

Det andra av dessa tre element är publiken. I det här fallet behöver begreppet dock förtydligas. 

För att kunna vara ett av dessa tre element menar Bitzer att det behöver röra sig om en retorisk 

publik. En sådan består av ”those persons who are capable of being influenced by discourse and of 

being mediators of change.”10 Denna grupp behöver dock inte nödvändigtvis te sig som en hel, 

enhetlig samling människor. Den retoriska publiken kan mycket väl utgöras av en mindre procent av 

den totala publiken som lyssnat på eller läst ett specifikt stycke,dessutom är det fullt möjligt att 

hålla ett tal för en icke-retorisk publik enligt Bitzer. En sådan skulle alltså utgöras av lyssnare som 

är absolut inkapabla att förmildra eller åtgärda exigensen.  Vilka som skulle kunna utgöra en sådan 

publik är lite svårt att föreställa sig. I artikeln kan man läsa följande citat ”Nor would I equate 

rhetorical situation with persuasive situation, which exists whenever an audience can be changed in 

belief or action by means of speech. Every audience at any moment is capable of being changed in 

some way by speech; persuasive situation is altogether general.”11 Detta uttalande får mig att undra 

över det närmaste citatet ovan. Om det är möjligt att påverka varje publiks åsikt eller handling, vad 

8 Bitzer, 1968. Sid. 6.
9 Bitzer, 1968. Sid. 6.
10 Bitzer, 1968. Sid. 8.
11 Bitzer, 1968. Sid. 3.
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utgör i så fall skillnaden mellan en slumpmässig publik, när och var som helst, och Bitzers retoriska  

publik vilka besitter möjligheten att vara ”mediators of change”. Redan då artikeln skrevs var den 

globala mediaapparaten på frammarsch och om publikens handlande inte aktivt hålls tillbaka kan 

man tänka sig att opinionsbildning över tid kan förändra det problem, den exigens, som retorn hade 

för avsikt att lösa även om det i stunden kan ha känts avlägset. Visserligen skriver Bitzer att en 

exigens är ”marked by urgency”, men jag utgår i min tolkning ifrån att detta handlar mer om hur 

pressande talaren anser problemet vara snarare än att tal vars effekt låter vänta på sig inte skulle 

kunna vara retoriska. 

Till sist det Bitzer kallar  constraints, ”[...]which are parts of the situation because they have 

the power to constrain decision and action needed to modify the exigence.”12  Dessa utgörs av det vi 

måste acceptera och förhålla oss till i talet, till skillnad från exigensen som vi aktivt söker förändra. 

De här omständigheterna, constraints, är en stor och varierad kategori. Här finner vi doxa, historisk 

kontext,  men  även  mer  direkta  element  såsom  akustik,  mikrofoner,  visuella  hjälpmedel  osv. 

Dessutom lägger Bitzer in sådana saker som talarens logiska slutledningar, hans karaktär och stil. 

Publiken känns kanske först som de som snarast bemöter dessa tvingande omständigheter, men om 

man som talare vet vilken stil eller karaktär man äger kan man ju ingalunda utesluta detta ur sina 

planer  för  ett  tal.  Ens  logiska  slutledningar  är  ju  också  något  man  måste  ta  hänsyn  till  i  sin 

argumentation. För att kunna använda sig av en mer patetisk stil krävs också att man är medveten 

om hur man uppfattas av publicum. Ifall man upplevs som inkonsekvent i sin framtoning eller om 

man upplevs som  aggressiv snarare än angelägen vinner man sällan sin publiks gunst medan en 

som  känner  till  hur  han  upplevs  (vare  sig  det  är  spelat  eller  genuint)  kan  använda  det  som 

språngbräda för senare uttalanden 

Bitzer nämner även, nästan parentetiskt, att talaren och talet också utgör delar av situationen 

när de väl gör entré. Hur detta påverkar situationen lämnas helt därhän, men då resten av artikeln 

uteslutande talar om förutsättningarna för  tal, tiden och omständigheterna innan, kan vi nog anta att  

dessa sista två är det som skulle påverka situationen i ett längre tidsperspektiv. Att på detta sätt 

förändra den situation man befinner sig i då man träder inför en viss publik är ju också en väl 

beprövad metod. Redan antika lärare i retorik lärde ut att om man vill propagera för en impopulär 

ståndpunkt måste man först säga sådant som vinner publikens förtroende så att man senare kan 

lägga fram argumenten för sin sak utan att bli avfärdad innan man kommit till  punkt. Huruvida 

Bitzer menar att den retoriska situationen skulle befinna sig i konstant förändring eller ej är oklart.  

Han tycks erkänna förändringen som sådan och Bitzer menar ju att vi bör lära oss mer om hur 

retorisk  situation  kan  avläsas  och  manipuleras  för  både  retorisk  gärning  och  analys.  Om man 

12 Bitzer, 1968. Sid. 8.
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förutsätter sådan förståelse kan man ju isolera förändringen till de nyckelfraser eller gestik som är 

tillräckligt inflytelserika. Utan sådan förståelse ser jag det som svårt att betrakta situationen som 

annat än ett konstant spel mellan publik och talare, något flytande som inte går att bestämt fästa vid 

en eller annan punkt. 

The Myth of the Rhetorical Situation

I  sin  relativt  starkt  formulerade  kritik  av  Bitzers  artikel  går  Richard  E.  Vatz  till  attack  mot 

framförallt två saker.13 För det första att han i Bitzers teori upplever att situationen framställs som 

oberoende av  människan,  att  den  skulle  existera  före  och/eller  utanför  upplevelsen  av den.  Ett 

återkommande tema i artikeln är också vilka konsekvenser detta har för återgivandet av en situation. 

Vatz menar att då vi berättar om en situation kan vi bara återge vår egna bild av den. Den egna  

upplevelsen är det enda manus vi har för att beskriva något i efterhand, och att analysera detta är i 

så  fall  inte  att  analysera  situationen i  sig,  utan någons bild  av den.  Resonemangen kring  detta 

kommer, som jag ser det, ur att man måste kunna återge situationen för att den skall kunna fylla en 

funktion som relevant objekt för vidare studier.

 Detta resonemang fortgår artikeln igenom och Vatz lägger fram en mängd citat, exempel etc.  

för att stärka sin tes om situationens och språkets personliga och kreativa natur. Vatz menar att 

Bitzers teori springer ur en ” 'realist' philosophy of meaning”. Filosofisk realism är en gren som 

hävdar att, till exempel världen, existerar helt i egenskap av sig själv och att vi människor gör så 

gott vi kan för att förstå den, men att den har mening och sanning utan vår inblandning.14 Bitzer 

ägnar i sin artikel inget utrymme åt att lägga fram detta som sin världsbild och han ägnar lika många 

rader åt att försvara den, så Vatz kritiserar i dessa stycken inte Bitzers explicita uttalanden utan 

snarare vad han ser som konsekvenserna av Bitzers teori och dess eventuella praktiserande. Vad 

Bitzer beskriver i början av sin artikel, om situationers olika egenskaper och rubriceringar såsom 

pinsamma eller farliga, bemöter Vatz själv i de allra första raderna av sin artikel, ”The Myth of the 

Rhetorical  Situation”,  och  hävdar  istället  att  utlåtanden  om en  situation,  inte  säger  något  om 

situationen  i  sig  utan  endast  informerar  oss  om  ”the  phenomenological  perspective  of  the 

speaker.”15 Vatz skriver att ”meaning is not intrinsic in events, facts, people, or "situations" nor are 

facts "publicly observable."” Alla fakta som vi inte kommer i kontakt med i vår direkta empiriska 

verklighet lär vi oss enligt Vatz med hjälp av kommunikation. Vi lyssnar och vi läser, det är så vi  

13 Richard E. Vatz.  Philosophy and Rhetoric, ”The Myth of the Rhetorical Situation”. Penn State University Press, 

1973.
14 Realism. http://www.ne.se/lang/realism, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-04.
15 Vatz, 1973. Sid. 154.
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undviker att tvingas uppfinna hjulet på egen hand, var och en för sig. För att fortsätta på det sättet 

krävs kommunikatörer, sådana som berättar och återger. Vatz anser det vara av yttersta vikt att vi 

betraktar  all  kommunikation,  all  rapportering,  som oundvikligen  baserad  på  urval.  Varje  givet 

ögonblick i tiden innefattar ju en sådan enorm mängd information att det är praktiskt, och eventuellt 

även  teoretiskt  sett,  omöjligt  att   återge  allt  detta  i  sin  helhet.  Istället  väljer  vi  vad  som skall  

framföras för tillfället, och precis det här är Vatz tyngsta och mest återkommande poäng. Han menar 

att ingen situation är given oss utifrån. Allt vi kan ta till oss är en människas tolkning av saker som 

sker runt omkring. Detta förblir också den grund på vilken han baserar sin syn på retorisk situation, 

vilken kort kan sammanfattas som att han inte accepterar dess existens, åtminstone inte som Bitzers 

definierar den i sin text. Vatz utgångspunkt i frågan kretsar hela tiden kring retorns egna val och inre 

processer. Han menar att när man betraktar och upplever en situation, bestämmer man själv olika 

frågors eller skeendens relevans, oavsett deras natur, värderingen är enligt Vatz ”a matter of pure 

arbitration.”. Först när detta sker laddas  händelsen, handlingen eller objektet i fråga med något han 

själv kallar ”salience”, att jämföras med Perelmans ”prescence”.16

Den andra stora invändning Vatz har mot Bitzers artikel rör idén om ”fitting response”, och 

framförallt  att  detta skulle dikteras utifrån situationens omständigheter och inte retorns fria val. 

Återigen  är  kopplingarna  tydliga  till  Vatz  idé  av  att  all  kommunicerbar  perception  ligger  hos 

individen, men en viktig punkt är i denna fråga även den moraliska. Vem eller vad som kan hållas 

ansvarig för vad som sägs. ”If one accepts Bitzer's position that "the presence of rhetorical discourse 

obviously indicates the presence of a rhetorical situation," then we ascribe little responsibility to the 

rhetor  with respect  to  what  he has chosen to  give salience.  On the other  hand if  we view the 

communication of an event as a choice, interpretation, and translation, the rhetor's responsibility is 

of supreme concern.”17

Allt sammantaget accepterar Vatz inte att retorisk situation är en oundviklig realitet på det sätt 

som han uppfattar att Bitzers teori förklarar saken. Istället för att betrakta situationer som varande 

på ett visst sätt, retoriska eller annat, menar Vatz att vi möter situationer i vilka vi väljer hur eller  

vad i den som är värt eller påbjudet att rapportera vidare. Genom denna process ändrar retoriken hur 

en händelse upplevs och hanteras. Ett tydligt exempel i texten är en jämförelse mellan den politiska 

krissituation som uppstod i USA år 1962, då Sovjetunionen stod i begrepp att placera missiler och 

avskjutningsramper på Kuba, och en liknande incident år 1970 som blivit mer specifikt kopplad till 

staden  Cienfuegos  på  Kuba,  där  Sovjetunionen  denna  gång  planerat  att  placera  sina  militära 

tillgångar. Vatz menar att incidenten 1962 endast upplevdes som en kris eftersom man genom sin 

16 Vatz, 1973. Sid. 157 (Kursivering är Vatz egen).
17 Vatz, 1973. Sid. 158.
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retoriska handling signalerade att det var en kris. Detta följdes dessutom av ytterligare politiska och 

mediala grepp som stärkte känslan av krissituation.  Om incidenten 1970 skriver Vatz ”In 1970, 

however, in a similar situation the prospects of a Russian nuclear submarine base off Cienfuegos 

was not a "crisis" because President Nixon chose not to employ rhetoric to create one.”18

Vatz håller  alltså med om att  vi  ställs  inför vissa situationer,  begreppet i  sig är inget han 

vänder sig mot i detta läge. Vår reaktion, och eventuella retoriska diskurser, är däremot inte knutna 

till  situationen i  sig enligt  Vatz utan är  en effekt av vad vi väljer  att  göra ”salient”.  Detta kan 

förändra situationen och även skapa nya, vilka sedan fungerar på samma sätt som den föregående,  

etc. etc. Förhållningssättet visar på en teori om kontinuerligt flöde och interagerande element av så 

multifaktoriell natur att någon säkerhet i fråga om respons eller påföljande reaktioner aldrig kan bli 

aktuell. Ur Vatz text framträder en bild av retoriken som en disciplin med stor potentiell makt, som 

kräver att retorn skall kunna hållas ansvarig, och inte minst presenteras också en världsuppfattning 

där sakers värde inte existerar utan vår egen medverkan.

 

On Evaluating Theories of Rhetoric.

År 1970 publicerade Wilkerson, även han i tidningen Philosophy & Rhetoric, en artikel där han 

menar  att  studenter  och  forskare  inom retorik  har  fått  för  lite  övning  i  att  utvärdera  ny teori. 

Bakgrunden till detta är enligt Wilkerson retorikens långa och traditionsbundna arv ”The dominance 

of tradition in rhetorical studies has resulted in few occasions for considering new directions. Now 

that at least partial alternatives to traditional theory are at hand the student must evaluate them; an 

unfamiliar undertaking.”19 Wilkersons utgångspunkt är att äldre teori inte bör ersättas om den inte 

på något specificerbart sätt brister i sin tillämpning. En minst lika viktig poäng är för Wilkerson att 

ny teori inte skall föra med sig egna, nya problem som är lika stora eller större än de man sökt  

eliminera i den äldre teorin. För att kunna avgöra huruvida nya teorier som uppstår inom retoriken 

innebär en signifikant förbättring jämfört med de äldre eller ej har Wilkerson ställt upp tre kriterier. 

Dessa  är,  kort  beskrivet,  problem som Wilkerson  upplevt  i  traditionell  retorisk  teori  vilka  han 

formulerat om till kriterier vilka modern teori bör möta för att användas i större utsträckning. Dessa  

kriterier  ser  ut  som följer:  a)”The problem of  scope gives  rise  to  the  first  desideratum of  our 

evaluative  procedure: a  theory  of  rhetoric  should  establish  natural  boundaries  for  the  area  of  

human activity it would comprehend.” b)”A second desideratum for a theory can be stated: a theory 

18 Vatz, 1973. Sid. 160 (Kursivering är Vatz egen).
19 K. E. Wilkerson Philosophy&Rhetoric, ”On Evaluating Theories of Rhetoric” Penn State University Press 1970. sid 

82.

11



of rhetoric should specify a set of phenomena which can be readily observed and which provides  

the central focus for rhetorical inquiry.” c)”Since it is assumed that rhetorical activity is human 

communicative activity  its hierarchial alignment with a general theory of human communication  

and with theories of specific communication processes is desirable.”20 Wilkerson ställer Bitzers teori 

om retorisk situation mot dessa kriterier och går systematiskt igenom sin utvärdering, med fokus på 

om Bitzers teori faktiskt innehåller alla de saker Wilkerson själv efterfrågar.

När det handlar om den första punkten, Wilkersons  desideratum nummer ett, finner han att 

Bitzers uppdelning av ämnet och hans sätt att utesluta vissa former av mänsklig kommunikation 

från retoriken, till syvende och sist rör sig om godtyckliga avskiljningar vilka inte följer naturligt ur  

de riktlinjer Bitzer sätter upp för detta. 

Vad gäller Wilkersons andra desideratum anser han att Bitzer, även på denna punkt, ägnar sig 

åt godtycklig urskiljning. I min mening är detta nog mest en konsekvens av att Wilkersons första 

kriterium tycks finnas till för att ringa in vilken typ av aktivitet retoriken rymmer. För att kunna 

avgöra vilka, eller vilken typ av, fenomen som en retoriker kan ägna sina studier åt, vilket omnämns 

i detta andra  desideratum, är man beroende av att på det första kunna ge klara besked. Om den 

avgränsningen inte lyckas ringa in vad i människans handlingar vi bör titta på, så blir det även svårt 

att ge tydliga exempel på vilka fenomen21 som lämpar sig för vidare studium. 

Kriterium nummer tre i Wilkersons lista gör gällande att en teori i retorik skall göra reda för  

dess ”hierarchial alignment”.  Formuleringen leder tanken till  att  viss kommunikation skulle stå 

över annan form av kommunikation. Istället tror jag Wilkerson försöker sätta in i retoriken i ett 

större  sammanhang av  discipliner  som rör  människans  sätt  att  kommunicera.  Till  exempel  hur 

retorik  förhåller  sig  till  lingvistik,  röstteknik  eller  sceniskt  berättande.  I  Bitzers  artikel  finner 

Wilkerson inga svar på  liknande frågor om retoriken. Han påpekar att med Bitzers syn på situation 

som objektivt förekommande, just nu eller i det förgångna, blir istället historisk forskning det som 

torde ligga närmast retoriken. Ju mer vi förstår av vår historia, skeenden, personer, värderingar och 

traditioner, desto mer kan vi förstå kontexten i vilken dåtidens tal och text haft sitt ursprung. 

Wilkerson själv publicerar inte sin artikel som en uttalad kritik av ”The rhetorical Situation” 

(”It  would  be  especially  unfortunate  if  this  paper  were  read  as  a  mere  critical  attack  upon  a  

theoretical position.”22). Men han finner alltså i sin genomgång av densamma att den lämnar mycket 

att önska i fråga om mer väldefinierad gränsdragning och inte minst mer sammanhållen konsekvens. 

20 Wilkerson, 1970. Sid 83, 84. (Kursivering från Wilkerson). 
21 Med ”fenomen” menas här det komplex som retorisk artefakt kan utgöra. Detta skiljer sig givetvis om man tillämpar 

Bitzers situationsanalys, Burkes pentad eller någon annan formulering retorikens beståndsdelar.
22 Wilkerson, 1970. sid 93.

12



Vid mer än ett  tillfälle  ser  Wilkerson att  Bitzer  i  sin  definition  av,  till  exempel  exigens,  tycks 

innefatta exempel som uttalanden senare i texten verkar vilja utesluta ”Bitzer can exclude them only 

arbitrarily.  But  it  is  clear  that  he  does  not  wish  to  include  them as  rhetorical  types.”23.  I  min 

förståelse av texten åskådliggörs här på ett mycket tydligt sätt det fokus på gränsdragning genom 

uteslutning vilket Bitzer  tycks  ha ägnat  sig åt.  Till  slut  innefattar  hans retorik skenbart  mycket 

specifika områden av mänsklig kommunikation. Tyvärr kan en serie exempel aldrig ge mer än en 

approximation av det som skall ringas in. Vi kan inte alltid presentera en exakt formel för det som 

skall beskrivas, men de riktlinjer Bitzer gett oss för att förstå hans sätt att betrakta retorik tycks 

motsäga sig själva. Ibland ligger fokus vid objektivitet och utifrån observerbara ting, ibland handlar 

det om talarens inre processer. Vad jag däremot tydligt tycker mig kunna identifiera är just att Bitzer 

själv eftersträvar en tydlig, och snäv, definition av ämnet.

Rhetoric and its Situations.

Scott Consigny publicerade 1974 ett inlägg i debatten om retorisk situation och presenterar tidigt i  

artikeln sin bild av att den till synes oöverbryggliga klyfta som uppstått mellan Bitzers och Vatzs 

teorier, inte grundar sig i faktisk retorisk praktik. ”I shall argue that this apparent antinomy arises 

from partial  views  which  fail  to  account  for  actual  rhetorical  practice,  and  that  this  antinomy 

disappears with a complete view of the rhetorical act.”24 Consigny ställer sig mellan de båda andra. 

Han menar att Bitzer har rätt när han betraktar situation som bestående av vissa specifika element,  

men fel i det att han därmed ser situationen som bestämd och bestämmande. Vatz å andra sidan har 

enligt Consigny rätt då han ser retorn som skapande, men kommer till korta då han inte tar hänsyn 

till de faktiska ramar eller betvingande omständigheter som Consigny ändå menar finns där.

Den andra delen av artikeln ägnas åt att ställa Bitzer och Vatz mot varandra och i djupare 

detalj förklara vad han ser som korrekt och inte i deras texter. I koppling till Vatzs text presenterar  

han även vad Burke kallat ”recalcitrance”,25 detta för att beskriva de situationer där man som talare 

stöter på något som kan tvinga en att ändra sitt tal eller strategi. Detta förutsatt att man ännu har sitt 

syfte med talet kvar. På det hela taget nära besläktat med Bitzers ”constraints”. För att göra reda 

bland alla de varierade element som situationen består av måste retorn, enligt Consigny, formulera 

en bestämd och sammanhängande struktur, ”transform the indeterminacies into a determinate and 

23 Wilkseron, 1970. sid 86.
24 Scott Consigny Philosophy and Rhetoric ”Rhetoric and its situations”. Penn State University Press 1974.
25  Kenneth Burke Permanence and Change. (New York: Bobbs-Memll, 1965). Sid. 255. Begreppet beskrivs kanske 

bäst som motståndskraft, motsträvighet, eller ovilja att ge vika.
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coherent structure”26, något som alltså skulle kräva att man tar i beaktande situationens ”recalcitrant 

particularities”27. Genom att sedan kort ställa olika exempel på situationer mot varandra försöker 

han förtydliga sin poäng, nämligen att den retor som fritt hämtar frågor och problem ur sin egen 

fantasi nog aldrig behandlar vad publiken anser vara relevant och därför kommer bli avfärdad som 

irrelevant och ineffektiv.28

Återkommande i Consignys artikel är vikten av att en retor som finner sig i en ny situation, 

ostrukturerad  och  obestämd,  lyckas  lägga  fram  vad  som  bör  prioriteras,  presenterar  relevanta 

problem för publiken och därigenom får denna med sig. Om Consignys retor misslyckas med att  

ena publiken råder fortfarande ett virrvarr av möjliga problem, lösningar och åsikter, något som inte 

är statiskt utan till syvende och sist utgör publikens handlande i situationen, just genom att ingen 

aktiv åtgärd tagits. Consignys exempel på konsekvenser av liknande icke-handlande rör industriell 

förorening i Lake Michigan, i den amerikanska delstaten Illinois. Om förespråkare för miljöinsatser 

inte formulerar ett tydligt problem och misslyckas med att motivera allmänheten att agera för sjöns 

fortlevnad, kommer föroreningen att fortgå, sjön dö, och en ny situation uppstår som man måste ta 

ställning till.29 I exemplet visar Consigny att han först ser retorn som ställd inför en ”novel and 

indeterminate situation”. Därefter kommer rollen som aktör i samma situation, då retorn finner och 

förtydligar exigenser ”...and is able to disclose and manage exigences therein.”30 Men en av hans 

största frågor kvarstår, hur man som retor bär sig åt  för att  finna de relevanta ramarna för och  

ämnena i en viss situation. Consigny saknar i Bitzers text ett svar på frågan hur retorn bär sig åt för 

att närma sig ett passande svar. Det finns medgivande av att situationer kan vara mer eller mindre 

tydliga och innebära olika stora svårigheter  att  avkoda,  men svaret  på hur lyser  alltså  med sin 

frånvaro. Vatz retor, menar han å andra sidan, saknar behovet av att finna problem, exigenser, då 

Vatz  menar  att  dessa  konstrueras  fritt  och  är  helt  arbiträra.31 För  Consigny är  detta  alltså  inte 

tillräckligt då han anser att en retorisk situation har vissa ”recalcitrant particularities” som måste tas 

med  i  beräkningen,  samt  att  retorn  själv  sedan  är  ansvarig  för,  eller  åtminstone  delaktig  i,  

formulerandet av huvudfråga. Vad han förespråkar är att betrakta, eller sträva mot att se, retoriken 

som en konst, ”art”.32 Denna måste enligt artikeln baseras på två fundamentala begrepp, ”integrity” 

26 Consigny, 1974. sid. 178.
27 Consigny, 1974. sid. 178
28 Consigny, 1974. sid. 178-179.
29 Consigny, 1974. sid. 179.
30 Consigny, 1974. sid. 179.
31 Vatz, 1973. sid. 157.
32 Consigny, 1974. sid. 180.
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och ”receptivity”,33dessutom skall  kanske förtydligas att ordet konst i sammanhanget nog måste 

läsas  i  den  äldre  meningen,  starkt  kopplat  till  grekiskans  ”techné”34.  Dessa  två  begrepp  som 

Consigny låter sin konst utgå från utgör i mina ögon en syn på retoriken som kompromissartad. 

Med  ”receptivity”  menar  han  att  en  retor  måste  ta  hänsyn  till  varje  situations  ”recalcitrant 

properties”. Genom att göra detta kan retorn bli involverad och finna aktuella, relevanta problem 

eller ”exigences” i nya situationer utan att själv, helt sonika, hitta på problem och därmed även 

diktera villkoren för deras konsekvenser och eventuella lösningar. Den andra pelaren han väljer att 

låta sin konst vila på är alltså ”integrity”. I sin förklaring av detta talar Consigny åter om sin syn på 

den retoriska situationen som varandes i ständig förändring, ny och obestämd. För att kunna möta 

denna typ av komplexitet menar han att konsten retorik måste tillhandahålla universella verktyg 

eller  metoder.  Resonemanget  verkar  vara  att  en  verktygslåda  bestående  av  vissa  exempel  och 

inövade situationer inte kan täcka allt en retor kan komma i kontakt med. Istället måste konsten vara 

universell och på det sättet aldrig komma till korta i fråga om sätt att tackla en retorisk situation. 

Stycket som förklarar ”integrity” innehåller ett problematiskt citat: ”As an integral art, the art of 

rhetoric  provides  the  rhetor  with  an  ’integrity’ such  that  he  is  able  to  disclose  and  manage 

indeterminate factors in novel situations without his action being predetermined.” Consigny går 

sedan vidare och säger att retorn på detta sätt får en repertoar av valmöjligheter som låter honom 

förstå varje situation på ett nytt sätt, istället för att vara hänvisad till ett passande svar enligt Bitzers  

modell.  Skillnaden  mellan  Consignys  ideal  och  Bitzers  modell  av  hur  man  tacklar  retoriska 

situationer  är  relativt  väl  exemplifierad,  vad  som däremot  förblir  oklart  är  termen  ”integrity”, 

framförallt som den används i citatet ovan. Vad som skulle kunna utgöra denna integritet är långt 

ifrån självklart,  men om man tar i  beaktande Consignys slutsats  att  den starkt  bidrar till  ökade 

valmöjligheter för retorn tycks det hela röra sig om ett samlingsbegrepp för vad retorn själv bär med 

sig till situationen.  Vad som skulle kunna tala emot denna tolkning av integritetsbegreppet här är 

användningen av integral i början av citatet här ovan. Med detta brukar ju menas något som själv 

integrerar nya element. I och för sig krävs uppsamlande av nya saker för att kunna föra med sig 

dessa till nästa situation, men detta förutsätter att vår talare är receptiv för nya ting och perspektiv. 

Då denna integritet är en av pelarna för Consignys retorik skulle alltså den som inte tar in nya ting 

inte kunna ägna sig åt den konsten. Därför skulle jag vilja omformulera det hela till att retorik i så  

fall skulle kräva en egen integritet hos utövaren, som möjliggör att nya saker kan introduceras utan 

att denne känner att han gör våld på sig själv eller sin identitet. På detta sätt skulle varje retorisk 

situation erbjuda nya lärdomar och inte bara utmaningar för att få publiken med sig. Man skulle 

33 Consigny, 1974. sid. 180.
34 Techné. Http://www.ne.se/techne, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-08-18.
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också göra tydligare skillnad på retorik, som konst, och de metoder som ligger närmare erisitiken. 

Genom hela denna diskussion bör man hålla i minnet att Consigny, till skillnad från till exempel 

Vatz, inte protesterar mot förekomsten av en retorisk situation. För att koppla det hela till Bitzer 

torde integriteten gå in under termen ”constraints”. Här placeras ju bland annat talarens logiska 

slutledning,  tidigare  erfarenheter  eller  religiös  övertygelse,  saker  som  Bitzer  menar  påverkar 

situationen och därmed talarens retoriska gärning utan att vara saker vilka talaren kan ändra på för 

att tjäna vissa syften. För att förtydliga saken kan vi likna Consignys ”integrity” vid en spegel som 

utsätts för ljus från olika vinklar. Oavsett vinkel, oavsett retorisk situation, kan den speglas i talarens 

integritet. Detta gör, enligt Consigny att retoriken blir ett alltid närvarande verktyg med vilket man 

kan närma sig vilken situation som helst, utan att vara tvingad till en eller annan passande respons. 

Causation and Creativity in Rhetorical Situations

Denna text, publicerad i The quarterly journal of speech är ett intressant inslag i diskussionen kring 

retorisk situation. Den präglas av starkt didaktiska ambitioner, och Patton inleder sin text med en 

kort genomgång av den kritik som riktats mot Bitzers situationsteori. Han skriver i inledningen av 

sin artikel att mycket av den kritik som Bitzer mött sedan -68 bygger på missförstånd och felaktiga 

slutsatser.  Han  delar  upp  kritiken  Bitzer  mött  i  tre  kategorier:  De  som  protesterar  mot  att  

situationselementet diskuteras i övervägande objektiva termer. De som protesterar mot att diskurs 

skulle födas ur och därmed kunna förutsägas utifrån situationen. Till sist de som protesterar mot det  

man  uppfattar  som  att  förminska  retorn  och  dennes,  framförallt  kreativa,  roll  i  retoriska 

sammanhang. Det som ägnats mest bläck i kritiken mot Bitzers är känslan av att han anser sakens 

natur, alltså det som bygger upp situationen och därmed i slutändan den retoriska gärningen, som 

objektiv. Patton själv skriver att Bitzer är tvetydig i detta avseende och att dessa protester inte är 

utan grund, ”Because of the ambiguity of some of Bitzer's original statements and his emphasis on 

the controlling function of situations, the types of objections […] are partially understandable”.35 

Men i slutändan menar han alltså att det som skrivits på ämnet baseras på missförstånd, varför han 

själv ger sig till att förklara, och inte minst fördjupa, de resonemang han tycker sig se ligga till  

grund för Bitzers uttalanden. 

Som första del i texten behandlas frågan om huruvida Bitzers teori är fatalistisk, vilket snabbt 

avfärdas, men mer fokus läggs på att förklara vilken typ av determinism det istället handlar om. En 

återkommande poäng i Pattons artikel är den att bara för att något är bestämt innebär inte det att 

samma sak skulle vara förutbestämd. Genom att fördjupa oss i analys av situation kan vi, enligt 

35 John H. Patton The Quarterly Journal of Speech, ”Causation and creativity in rhetorical situations: Distinctions and 

implications.” 1979. Sid 38.
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Patton,  förstå vad som varit de styrande faktorerna bakom en eller annan retorisk handling. Att 

identifiera dessa faktorer gör däremot inte att de är att betrakta som ofrånkomliga. Detta är också i 

korta drag Pattons svar på frågan om retorns kreativa roll och därmed även moraliska ansvar, en 

punkt som Vatz lägger stor vikt vid. Då en person finner sig i en retorisk situation, ett koncept som 

Patton lämnar oberört och accepterar som förekommande på de villkor som Bitzer förklarar i sin 

artikel, menar han att denne ställs inför potentiella alternativt faktiska exigenser kombinerat med 

olika tvingande omständigheter (”constraints”36). Publiken nämns mer parentetiskt texten igenom, 

men samspelet  och växelverkan mellan exigens och omständighet poängteras upprepade gånger. 

Det är genom att betrakta de rådande omständigheterna som retorn enligt Patton kan skapa sig en 

bild av vad som går att säga utan att motverka sitt syfte. Låt oss uppehålla oss ett slag vid just  

exigens i detta fallet. Patton menar att retorisk situationsteori inte utesluter retorns egen kreativitet, 

detta gäller inte bara troper och figurer i språket utan också själva ämnet för diskursen. Han menar 

därför att det till största delen är retorns uppgift att definiera exigensen, utifrån de omständigheter 

han  finner  nödvändiga  att  ta  hänsyn  till,  ”Moreover,  the  choices  made  by  rhetors  ultimately 

constitue  the  controlling  exigence.”37 Detta  behandlas  under  rubriken  Discourse  and  universal 

causal law, ett  avsnitt  som ägnas åt  att  redogöra för Pattons läsning, att  situationsteorin inte är 

deterministisk på så sätt att retorn lämnats utanför det som skall eller kommer att sägas. När man i 

diskussionen kring kausala samband i koppling till Bitzers situationsteori kommer till slutsatsen att 

det är retorn som genom sina val, till syvende och sist, erhåller privilegiet av problemdefinition 

finner jag det svårt att inte göra en direkt koppling till Vatz text där han förklarar sin syn på saken 

”The very choice of what facts or events are relevant is a matter of pure arbitration. Once the choice 

is communicated, the event is imbued with salience[...].”38 Det finns likheter i dessa två resonemang 

men Patton hävdar inte i sin artikel att valet av ämne är helt arbiträrt, istället ser han människors  

perceptiva förmåga som en grundläggande förutsättning för retorisk situationsanalys. Båda menar 

att den information vi tar in om världen runt omkring oss är nära på oändlig, och att talare alltid har 

som uppgift att för publiken presentera den, för att använda Bitzers ord, exigens som ligger för 

handen. Skillnaden mellan Vatz och Patton utgörs av synen på vad som får talaren att agera. Patton 

menar att de faktiska omständigheterna i en situation är det som talaren har att tolka och agera efter.  

Den perceptiva förmågan blir därför ett nyckelelement för att kunna finna det som går att/bör sägas. 

Vatz å andra sidan menar att all den information som finns tillhands alltid och obönhörligen får sin 

mening genom talarens inre processer och att all kommunikation, retorisk eller annan, därmed har 
36   Här kan det vara på sin plats att återigen påminna om att ”constraints” inte behöver utgöras av några absoluta 
sanningar. Det kan lika gärna vara fråga om subjektiva tolkningar men framförallt värderingar. Efter att man identifierat 
ett hinder för det man vill få sagt måste man ta ställning till vilken inverkan det skall få för slutprodukten.
37   Patton, 1979. Sid 41.
38 Vatz, 1973. Sid 157 (Vatz egen kursivering)
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sitt ursprung där, ”meaning is not discovered in situations, but created by rhetors.”39 I sin läsning av 

kritiken mot Bitzer menar Patton, som jag nämnt ovan, att denne blivit missförstådd när det kommer 

till  förutsägbarheten i  situationsteorin.  Genom att  se Bitzers modell  som förklarande istället  för 

bestämmande lyckas han i sin tolkning föra samman delar av Bitzers resonemang med Vatz i det att  

han  erkänner  talaren  som skapare  men använder  situationsteorin  som en analysmetod för  söka 

kartlägga vad som influerat snarare än vad som tvingat talaren. Det förstnämnda kan nästan liknas 

vid en idé sprungen ur tanken att människan handlingar är hennes egna, medan den sistnämnda 

tycks  härstamma från en verklighetssyn där  vårt  beteende är  bestämt utifrån vissa regelsystem, 

oavsett egen vilja. En syn många kritiker till Bitzer läst in i hans text.40

Därför blir perception en viktig aspekt av Patton resonemang. Han håller med Bitzer om att 

situationer  i  vår  verklighet  uppstår  och  bidrar  med  ”objective  and publicly  observable  historic 

facts”. Men medan Bitzer skriver att exigenser och annat som får oss att tala uteslutande är objektivt 

och tillgängligt för omvärlden, menar Patton att många av faktorerna är av det slaget. Det finns 

undantag och enligt Patton kan alla delar finnas utan att någon lägger det ena till det andra för att 

'skapa' en situation stark nog att röra människan till handling. Goda talare vet därför, enligt Patton, 

att betrakta sin omvärld, för publiken definiera ett problem och presentera den exigens som fått dem 

att tala. För att förtydliga sin poäng ger han ett exempel av Jesse Jackson.41 På tal om kommunala 

skolor i USAs stadsområden skriver Patton följande 

”An observation of the factual condititions of inner-city schools would reveal multiple problems: 

Inadequate financial  support,  low morale  on the  part  of  teachers  and  students,  severe  difficulties  of 

discipline and attendance, and deficiencies in the teaching and learning of basic competencies.”42  

Efter att ha lagt fram dessa omständigheter berättar Patton hur Jackson menar att lärare, elever och 

föräldrar inte uppfattat de nyckelelement problemen bestått av och istället för sin egen perception 

förlitat sig alltför mycket på media och andra frågor som berört unga amerikaner i de skolor man 

avsett. Vad Jackson skall ha gjort för att komma till problemets kärna är att omformulera problemet 

för de inblandade och införa tre begrepp som blivit ledord för det skolprojekt som kallats ”Excel”: 

”Attendance, attitude and achievement”.43 En av de signifikanta skillnaderna i det som skedde innan 

detta  projekt  och  efteråt  tycks  vara  den kärna  och fokusering som verkar  ha inträtt  med dessa 

39 Vatz, 1973. Sid 157.
40 Patton, 1979. Sid 37
41 Patton, 1979. Sid 50.
42 Patton, 1979. Sid 50.
43 Patton, 1979. Sid 50.
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ledord. Alla kretsar de kring skolan istället för att fokusera på de kringfrågor i unga människors liv  

som är svåra att få bukt med, och vissa som kanske bara spekulativt skulle ha positiva effekter på 

akademisk framgång. 

I detta menar alltså Patton att Jesse Jackson visat på utomordentlig perception då han visste att 

definiera en tydlig exigens där man tidigare sett elementen till den retoriska situationen men inte 

fogat dessa samman och talat  ut  om saken. Patton menar också att  han identifierat  de faktorer, 

objektiva och observerbara, som rört Jackson till handling. Som han tidigare konstaterat behöver 

denna  härledning  alltså  inte  betyda  att  den  retoriska  diskurs  som följde  var  ofrånkomlig  men 

nyanseringen i detta kan ha stora effekter på efterföljande resonemang. Det är viktigt att dela upp 

dessa två, ett uttalandes ursprung och dess kontext. Vi drar oss till minnes att Patton accepterar idén 

om en skapande retor. Talet har därmed sin källa i denne. Att sedan anlägga en förklaringsmodell  

enligt Bitzers situationsteori kan absolut vara intressant men ger oss inte mer än en approximation 

över  vad som kan ha inspirerat  talaren.  För många är  säkert  frågan om inspirationen av större 

intresse än den förstnämnda, men det är just när man drar ett streck från inspiration/påverkan till 

produkt man lätt faller i fällan att konstruera kausala samband där inga fanns förut. Det hela går att 

likna vid den beslutsfattarprocess Sverige, som nation, ägnar sig åt. Folket väljer de som skall fatta 

besluten, dessa är också påverkade av allmän opinion. Men om man drar slutsatsen att folket är de  

som till syvende och sist bestämmer i olika sakfrågor har man hoppat över ett väsentligt steg, vilket 

kommer  ha  förvirrande  om inte  förödande  konsekvenser  för  de  resonemang  som följer  därpå. 

Liknande resonemang tycks ligga till grund för hans uttalande att kritiken mot förutsägbarheten i 

Bitzers teori bygger på ett missförstånd.  

Ytterligare en punkt som bör omnämnas är den om fenomenologi. Patton tycks vara av åsikten 

att Bitzers teori i grund och botten är ett fenomenologisk perspektiv. Som ett sådant menar han att 

teorin erkänner att mycket kan upplevas på olika sätt men att den ”clearly locates what in terms of 

the phenomena which constitute the objects of perceptions”.44 Tanken att vi i brist på full förståelse 

av andra människor skulle kunna lära oss, åtminstone, vad som rört de till att tala känns i mina öron 

som en intuitiv approximation, inte en väl underbyggd metod. De flesta retoriska yttringar av starkt 

situationsbunden karaktär, som Bitzer omnämner i originaltexten, söker sällan dölja sina teser. I 

fallet  med  männen  som  fiskar  på  Nya  Guinea,  vilket  är  ett  av  Bitzer  typexempel  på 

situationsbunden retorik, är det viktigt att inte söka föra varandra bakom ljuset och vara tydlig med 

sitt uppsåt.45 I mer komplexa fall av retorisk handling behöver detta inte vara sant men genom att 

betrakta ett tal kan man utröna vilken tes talet styrker, oavsett uttalad intention från talaren. Olika 

44 Patton, 1979. Sid 48. 
45 Bitzer, 1968. Sid 4.
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metoder av talanalys har funnits lika länge som teorierna kring skapandet av tal funnits. Att skriva 

tal och att analysera retorisk diskurs må vara skilda processer men metoden kan nog betraktas som 

reversibel. På så sätt kan man genom till exempel Loci-slinga eller klassisk dispositiomodell utröna 

de saker Patton menar att situationsteorin skulle kunna bidraga med. Dess förklarande kraft förlorar 

därmed sitt värde i sammanhanget då den inte fyller någon ny funktion eller ställer frågor som inte 

kommit till ytan förr.

Patton fortsätter i sin text att lägga tyngd vid begreppet perception. Han hänvisar till en text av 

Rollo May46 och då på tal om kreativitet och de psykologiska aspekterna av denna hos den enskilda 

individen. Kreativitet, enligt May, är ett möte mellan två poler. Å ena sidan den värld personen lever 

i och å den andra sidan det subjektiva hos individen i själva skapandeakten.47 Uttryck som kommit 

till utan detta möte, som endast baserats på den enskildes inre är enligt May inte kreativitet utan en 

pseudokreativitet, åtminstone enligt Pattons läsning. Med bakgrund av det menar han att då talaren 

kommer i kontakt med situationen så är det just i mötet mellan dessa två som den kreativa processen 

kan ta sin början och sitt uttryck. I de fall en talare ägnar sig åt den typ av helt egen skapelse som 

May omnämner menar Patton att detta faller utanför ramarna för vad Bitzer kallar genuint retorisk 

diskurs då detta enligt hans text alltid stammar ur en objektiv situation för att överhuvudtaget kunna 

kallas för retorik. Patton menar att detta resonemang understryker vikten av att grunda sin retorik i 

något ”more than the mind of the perceiver alone.”48 Genom mötet med verkligheten skapar ju 

retorn också en gemensam plattform för sig och sin publik. När talaren möter de omständigheter 

han  kommer  att  behöva tala  i  och  om sker  en  tolkning och publiken gör  ju  rimligtvis  samma 

övervägande i sin roll. Att tala om något publiken aldrig hört, sett eller kanske inte ens kan relatera 

till låter inte som receptet för retorisk gärning med stor genomslagskraft. Här ställer sig Patton alltså 

bakom Bitzer och håller med om att retorik inte borde innefatta helt obundna skapelser. Patton själv 

jämför  talaren  och dennes  kritiker,  med den impressionistiska målaren  och dennes  kritiker.  De 

intryck målaren använder sig av i skapandet av sin konst är ingalunda utan influens från omvärlden. 

Målarens intryck är hans egna men de har, enligt Patton, inte kommit till utan den yttre världens 

påverkan. Kritikern i sin tur betraktar verket som målaren betraktat sin modell eller sitt landskap. 

”The situational approach would simply hold that there must be some interaction with objective 

material in the sense of the materials, events, or experiences which compose a given set of historical 

conditions.”49 Ingen av dessa två ägnar sig enligt Patton åt handling eller produktion frikopplad från 

46 Patton, 1979. Sid. 49. 
47 Patton, 1979. Sid 48.
48 Patton, 1979. Sid 49.
49 Patton, 1979. Sid 49.
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den verklighet deras publik befinner sig i. Med en sådan tolkning är det lätt att förstå varför talarens 

perceptiva förmågor ges sådan tyngd i texten. 

Avslutningsvis ger sig Patton för att i punktform lista sina slutsatser efter arbetet med sin text. 

(1) Confusion  about  the  purpose  of  the  situational  theory  has  resulted  from  treating 

rhetorical situations as predetermining rather than explaining the production of rhetorical discourse. This  

confusion is reduced upon realization that the theory upholds the particularity of rhetorical situations and 

clearly assumes that the decissions of a rhetor are causally relevant to the production of discourse.

(2) The situational theory contains principles indicating the manner in which discourse of a 

genuinly rhetorical sort develops. These principles, however, are not equivalent to universal causal laws 

such as would be required in a precise deterministic account.

(3) The  situational  theory  does  provide  causal  explanation  of  a  nondeterministic  sort 

through the functions of exigences and constriants as the operate upon rhetors and audiences facilitating a 

rhetorical creativity through the defintion of controlling elements of situations. 

(4) The  situational  theory  clearly includes  perception  as  a  necessary  condition  for  the 

production  of  purposive  rhetorical  action  in  response  to  the  factual  conditions  encountered  in  any 

situation.

(5) The situational theory, while allowing for differing perceptions, specifies the external 

and internal factors on which perceptions are based when rhetorical discourse eventuates. 

(6) The situational theory offers a way to explain and evaluate perceptions in terms of the 

accuracy  and  clarity  with  which  they  reflect  observable  historical  features  of  situations  and  the 

constructive potential of the responses to which they may lead for the solution of genuine problems.”

Värt  att  hålla  i  minnet  är  kanske  framförallt  det  faktum  att  han  inte  utmanat  Bitzers 

grundläggande förutsättningar för sin teori. Huruvida en situation i sig är att betrakta som retorisk 

eller om man istället borde betrakta situationen ur ett retoriskt perspektiv. För den praktiserande 

retorikern  som  söker  alla  ledtrådar  han  kan  finna  för  att  bättre  kunna  förbereda  sig  kanske 

distinktionen inte gör någon större skillnad. Men för den retoriska teorin i ett större perspektiv är det 

en mycket intressant frågeställning, som genom det resonemangets effekter färgar mycket annat 

inom retoriken. Till syvende och sist går just den frågan in i diskussionen kring retorikens gränser. 

Genom att betrakta situationen som retorisk väljer man att avgränsa retorik gentemot andra ämnen, 

något som gör det lättare att särskilja det ena från det andra. Om man istället betraktar situationen 

ur ett retoriskt perspektiv låter man syftet med undersökningen diktera villkoren. Retorik kan på så 

sätt vara en tolkningsmodell som genererar mycket intressanta resultat, vilka man sedan självklart 

måste granska och ställa sig frågan om retorisk analys är intressant för den typ av arbete man utför, 

vilket det nu vara må. 
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Functional Communication: A Situational Perspective

Texten fokuserar huvudsakligen på begreppet exigens. Då författaren i sin första artikel mötte hård 

kritik mot det sätt han presenterade sin teori använder han denna text för att fördjupa och förklara 

sin teori. Bitzers utgångspunkt är att vi under livets gång stöts och blöts mot olika förhållanden, 

några positiva, några negativa, och vissa såpass negativa att vi aktivt försöker ändra på sakens natur. 

I vissa fall kan man åstadkomma denna förändring genom applicerande av tal, skrift eller dylikt och 

i  dessa  fall  närmar  vi  oss  Bitzers  grundtanke  för  retorisk  situationsteori.  Han  definierar  själv 

exigenser som saker vilka är ”other than they should be.”50 Denna kategori kan bli väldigt stor och 

Bitzer understryker i denna text likväl som i sin tidigare att exigenser inte behöver vara retoriska. 

Något som inte kräver kommunikativ handling för att åstadkomma en positiv förändring är enligt 

Bitzer inte att räkna som element i en retorisk situation.51 Till saken hör förstås att detta kräver ett 

mänskligt element.  För att identifiera något som felande eller defekt krävs en tolkning och någon 

sådan ges inte av våra faktamässiga omständigheter. För att precisera vad han menar delar Bitzer i  

denna  text  upp  exigensbegreppet  i  två  komponenter,  en  fakta-komponent  och  en  intresse-

komponent:

”A rhetorical  exigence consists  of  a factual  condition plus  a  relation to some interest.  Literally  

billions of factual conditions in the environment are not perceived as being for or against anyone's interest 

and no one seeks to alter such neutral conditions. Speakers are motivated to create messages when they  

perceive  factual  conditions  related  to  felt  interests.  In  other  words  they seek  to  change  by means  of 

discourse something which matters,  something about  which they are not indefferent.  A wholly neutral  

factual condition does not solicit a response: and an interest unrelated to a factual conditions has no object.  

An exigence exists when a factual condition and an interest are joined.”52 

Den första av dessa två komponenter består alltså av de omständigheter som möter varje observatör 

och potentiell talare. Dessa kan fortfarande vara av mer abstrakt natur, till exempel kan det vara 

fråga om publikens inställning eller religiösa övertygelse. På så sätt ligger detta nära ”constraints”. 

Den andra är av mer subjektiv karaktär. Denna består kort sagt av vad vi vill uppnå, vad talaren är  

intresserad av att uppleva. Ofta när vi betraktar vår omvärld stämmer denna inte överens med vår 

egen bild över hur saker borde se ut. Det är i denna diskrepans som vi upplever problem vilka titt  

som tätt får oss att agera. Vissa kan lösas med tillförseln av pengar, energi eller tid, andra kräver 

50 Lloyd F. Bitzer Rhetoric in Transition: Studies in the Nature and Uses of Rhetoric ”Functional Communication: A 

Situational Perspective”. Penn. State University Press, 1980. Sid 26.
51 Bitzer, 1980. Sid 27. 
52 Bitzer, 1980. Sid s8.
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hjälp  från  våra  medmänniskor.  När  vi  genom diskurs  vill  få  en  publik  att  ta  aktion  och  lösa 

problemet menar Bitzer att en retorisk situation kan uppstå. När det uppstår schismer mellan den 

värld vi betraktar och den vi hellre skulle vilja kalla vår verklighet finns det två sätt att hantera detta  

enligt Bitzer: man kan antingen omvärdera sin egen ståndpunkt eller förändra våra kringliggande 

omständigheter. I det första fallet menar Bitzer att man inte ägnar sig åt retorik. Retorik blir det med 

hans definition först då man försöker förändra den observerbara verkligheten. Om man till exempel 

upplever det som problematisk och mot ens egna syften att en publik håller fast vid en eller annan 

princip eller  tro,  då kan en retorisk exigens presentera sig.  Fakta-komponenten är där, intresse-

komponenten är  pusselbiten som gör det  till  en exigens.  Ifall  publiken man vänder  sig till  har 

potentialen att förändra de omständigheter man befinner sig i fattas bara en av Bitzers tre delar av 

den retoriska situationen, ”constraints”. I en situation med en retorisk exigens och en publik som är 

kapabel att ta aktion för dess positiva förändring menar jag att det är omöjligt att inte finna vissa 

tvingande omständigheter att rätta sig och sin kommunikation efter. Publiken kommer alltid att ha 

vissa inställningar eller förutfattade meningar man behöver ta hänsyn till, plus att Bitzer definition 

av dessa constraints även innefattar mer direkta ting som volym och avstånd till åhörarna. Många 

av  dessa  omständigheter  går  nog  även  att  betrakta  som potentiella  exigenser.  Om man  i  sina 

omständigheter ser saker man vill förändra, förbättra, då närmar man sig en exigens. Därav min 

tidigare kommentar om att fakta-komponenten av en exigens ligger nära ”constraints”. Alltså har vi 

nu allt för att identifiera en retorisk situation och trots den högst individuella intresse-komponenten 

i  vår  exigens  menar  Bitzer  fortfarande att  en  retorisk  situation  är  tillgänglig  för  omvärlden att 

betrakta och studera. Enligt honom själv bör vi betrakta intresse-komponenten i sig som ett faktum. 

Vi kanske inte delar en viss uppfattning med någon men vi kan fortfarande vara väl medvetna om 

vad han förespråkar.  Intresset i sig, åsikten, är vad som gör att Bitzer presenterar den retoriska 

situationen och alla dess delar som åskådliga, och potentiella studieobjekt för omvärlden. 

Genom diskussionen av intresse-komponent i exigensen leder Bitzer in artikeln på frågan om 

vad som gör att en omständighet, eller ett problem, upplevs som mer akut, eller mindre viktig, än en 

annan. Han har i sin text skrivit ned en lista över sex olika intressepåverkande faktorer. Med få 

undantag har alla dessa förekommit i tidigare litteratur, ”most of them are identified by rhetoricians 

in one context or another.”53 Listan som presenteras innehåller helt enkelt väldigt generella regler 

för vad som kan påverka graden av intresse som åskådare kan upplever inför en viss uppsättning 

omständigheter. Saker som närhet i tid och rum, påverkan på den egna eller närstående individer, 

storlek (”magnitude”) på problemet eller sannolikheten att det kommer inträffa är alla exempel från 

53 Bitzer, 1980. Sid 31-32.
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texten.54 I  antikens  litteratur  om  retorik  finns  ett  antal  exempel  på  liknande  uppradningar  av 

publikpåverkande knep eller mönster. Kartor över handrörelser som används för att markera sin 

sinnesstämning eller instruktioner för hur man knyter sin toga är båda sådant som förekommit i  

ämnets läroböcker. Den gemensamma nämnaren i dessa fall är att man ägnar sig åt den patetiska 

retorikens områden. Klädsel och kroppsspråk påverkar talarens ethos vilket gör systematiseringen 

av liknande områden mycket lukrativt för folk som tjänar sitt levebröd i jakten på någon specifik 

respons från de som lyssnar. Dock är det precis i dessa områden som retoriken retoriken smälter 

samman med andra discipliner  i  det  humanistiska fältet,  och kanske framförallt  psykologin.  Då 

Bitzer först presenterade sin teori om retorisk situation ägnas en del energi åt att beskriva varför ett 

uttalande kan betraktas som retorik medan andra inte skulle falla under samma etikett. Han menar 

bland annat att en poet som läser upp sina dikter inte är att betrakta som retorik. I denna senare text  

tar han upp samma exempel, först genom att förtydliga sitt ställningstagande, och sedan kommer 

förklaringen till varför detta skulle kunna vara retorik beroende på poetens uppsåt. 

”My friend composes a poem that gives expression to his insight; his poem, in its character 

as  an  expression  of  his  discernment,  needs  no  mediating  audience.  [...]In  [this]  and  similar 

instances exigences are not rhetorical.

Exigences are clearly rhetorical when they are capable of positive modification and when 

such  modification  requires  or  invites  messages  that  engage  audiences  who  can  modify  those 

exigences through their mediating thought,  judgement or action. [...]My poet friend, his poem 

created, seeks an audience because he believes others should experince the feeling and insight 

evoked by his poem. [...]Such exigences are clearly rhetorical”.55 

Även hans egen bild av den retoriska situationen tycks således ha nyanserats över de år som gått 

mellan de båda texterna. Men om retorik alltid är beroende av uppsåt kan det vara svårt för oss att 

dra en tydlig gräns mellan detta och annan typ av kommunikation. Huruvida något är retorik går i så 

fall inte att döma förrän vi vet vad som rör sig i talarens huvud och de fall där detta framgår tydligt,  

objektivt och observerbart ur situationen är få. Många är gångerna som vi dividerar sins emellan om 

varför man sagt si eller så. Ifall det som exigens räcker att vilja bli tagen på större allvar, eller 

inducera konstruktiv kritik, då kan man bara skilja från retoriken de kommunikativa handlingar där 

vi vet att retorn inte haft för avsikt att få sin lyssnare att agera för en viss sak. Men detta är en svår  

sak att bevisa, och i brist på facit borde vi kunna betrakta något som retoriskt för att sedan, i ett  

experiment om man så vill, se om resultaten går ihop med teorin. Min tro är att slutgiltigt bevis för 

54 Bitzer, 1980. Sid 32.
55 Bitzer, 1980. Sid 27
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varför  någon  sagt  något  aldrig  kommer  visa  sig.  Allt  man  kan  gå  efter  är  en  typ  av  diffus 

sannolikhet, sunt förnuft kanske, och i de fall talarens intentioner är klara som dagen betyder det  

fortfarande  inte  att  samma  beteende  omöjligen  skulle  kunna  förklaras  med  andra  teorier  än 

retorikens. Därför anser jag att man man som retorisk kritiker, ifall vi vill fortsätta använda Bitzers 

situationsteori, måste få anta att något är retorik. Om vi inte vet och inte kan ta reda på slutgiltigt  

besked måste det inom retoriken som i andra vetenskapliga discipliner vara tillåtet att stipulera vissa 

villkor för att sedan utröna ifall resultaten styrker ens hypotes. Som jag redan nämnt är de fall som 

skulle kunna betraktas utifrån detta perspektiv många till antalet, närmast oändliga. Frågan blir i ett 

sådant läge vad som är intressant att betrakta som retorik eller inte. Ett spädbarns skrik fyller som 

jag ser det alla kriterier för att kallas retorik av Bitzer, även om det inte ens använder samma språk 

som de vuxna runt omkring. Kan man i så fall diskutera andra fall av språklös kommunikation? 

Gränsdragningen suddas ut och adjektivet 'retorisk' känns för mig mer och mer arbiträrt ju längre 

resonemanget går. Men i Bitzers artiklar tycker jag mig tvärtom se tydliga markörer för att avgränsa 

retoriken. Genom att särskilja viss typ av kommunikation vill han identifiera retorik som ett eget, 

tydligt urskiljbart ämne. I min läsning av hans text är skälen för en sådan avgränsning tyvärr inte 

goda nog.

Situation in the Theory of Rhetoric

Alan Brinton redogör i inledningen av sin artikel för sin intention att trots den kritik och det stöd 

som kommit till Bitzers originalartikel, vill han skapa en mer klarsynt och koherent bild av retorisk 

situation.  Han intresserar  sig  främst  för  två  frågor  vilka  han ämnar  besvara:  ”(A)  What  is  the 

relation between rhetorical situation and rhetorical act? And (B) To what extent is the rhetorical 

situation a matter of objective facts?”56 En tredje fråga han intresserar sig för är till vilken grad 

Bitzers teori är ”descriptive” och till  vilken grad den är ”normative”. 

Brinton intresserar sig till en början för frågan om relationen mellan retorisk handling och 

situation. Han menar att förhållandet mellan dessa kan förstås på tre sätt. För det första kausalt från 

situation till handling. Brinton menar att retorisk situationsanalys sedd ur ett deterministiskt/kausalt 

perspektiv lätt leder oss till att se retorik som en ”social science” men Brinton är tydlig med att han 

inte sällar sig till de som menar att så är fallet. För det andra ”meaning-dependence” eller, för det 

tredje,  en  normativ  koppling.  Medan kritiker  ofta  fokuserat  på  den  kausala  kopplingen  mellan 

situation och handling menar Brinton att Bitzer lägger större fokus vid de andra två och kanske 

framförallt det som kallas ”meaning-dependence”. Ett uttalandes retoriska egenskaper beror enligt 

56 Alan Brinton Pilosophy and Rhetoric, ”Situation in the Theory of Rhetoric”. Penn. state University Press 1981. Sid 

234.
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Brinton på dess koppling till en viss typ av situation och han ställer sig bakom Bitzer i så måtto att  

det är situationen som bestämmer ett uttalandes retoriska vara eller icke vara. Rubriken 'retorisk' går 

i Brintons skola i första hand att applicera på situation och överförs först i andra hand till en egen 

handling. Brinton ser förhållandet mellan situation och handling som förklarande i så måtto att det 

ger oss begrepp av vad som gör någonting retoriskt. Den normativa kopplingen mellan dessa två är 

däremot det som han själv menar är den viktigaste punkten. Brinton går sedan vidare genom att 

motivera sitt uttalande att retorisk teori bör vara ”normative”. Han definierar en normativ vetenskap 

som en som berättar för oss hur något skall behandlas. En normativ retorik skulle med andra ord 

vara den måttstock vi alla skulle kunna använda oss av för att snabbt hantera en situation av retorisk 

karaktär. För att illustrera sin poäng ställer han detta förhållningssätt mot de potentiella empiriska 

modeller som retoriker kan känna sig dragna till57: Studium av orsak eller ursprung, och studium av 

effekt. Fokus skulle enligt Brinton lätt hamna på den senare då retorik länge gett råd med fokus på 

just effekt och genomslagskraft. Kunskapen om hur man lättast får en person att agera efter sina 

egna  syften  eller  vinner  någons  gunst  genom att  säga  rätt  saker  finns  redan,  enligt  Brinton,  i 

existerande ”social  sciences”,  framförallt  psykologin.  För  att  inte  bara  kalla  retorik  en gren av 

denna menar han att det som är strikt retoriskt därför måste definieras på annat sätt. Orsaksstudier 

avfärdas på samma gång då han menar att orsakerna bakom retorik sällan har någon nära relation 

till ämnet som behandlas, ”the causes of rhetoric have little relevance to their subject.”58 Dessutom 

är frågan om orsak kanske ännu mer än det tidigare exemplet kopplat till  psykologi.  Samtidigt 

medger  Brinton  att  en  orsaksfokuserad  retorik  absolut  skulle  vara  intresserad  av  situationens 

påverkan. Detta verkar  lämnas helt därhän, men här mer än någon annanstans i texten förstår vi att 

Brintons ideal skiljer sig från Bitzers. Brinton söker i och för sig försvara Bitzers text men menar att 

dess största kvaliteter ligger i förståelsen av situationsteorin som normativ. Han menar alltså att 

retorik bör definieras som en vetenskap vilken ger oss riktlinjer i frågan om vad som passar en viss 

situation. Med detta åsyftas inte bara språklig ton eller stilnivå utan även den typ av svar som passar 

situationen, rätt argumentation, tes och uppsåt med hela ens retoriska handling. Han definierar det 

själv som ”the normative theory of fitting response to certain kinds of situation.”59 I samband med 

detta  föreslår  Brinton  också  utvecklandet  av  retorisk  plikt,  eller  skyldighet  (”rhetorical  

obligation”).60 Det  exempel  som ges  låter  oss  förstå  att  detta  skulle  vara  en  definition  av vad 

57 Brinton, 1981. Sid 236-237.
58 Brinton, 1981. Sid 237.
59 Brinton, 1981. Sid 239.
60 Brinton, 1981. Sid 239.
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retoriker alltid och ytterst skall sträva efter.61 Denna plikt skulle enligt artikeln i samband med en 

stramare definition av retorisk vetenskap skapa en handfast bas för retorisk kritik och förenkla de 

problem som kan uppstå mellan denna disciplin och överlappande ämnen inom det humanistiska 

fältet. 

Brinton går vidare i sin text med fokus på Bitzers ”exigence”. Att denna skall vara objektiv, 

observerbar och dessutom gå att lösa, eller påverka i en positiv riktning, är ju något som många 

kritiker tagit upp. Brinton håller med om det problematiska i Bitzers originaltext men citerar sedan 

den uppföljning till denna diskussion som publicerades i 1980 års artikel återgiven ovan.62 I denna 

delar  han  som bekant  upp  exigensbegreppet  i  två  delar,  en  fakta-komponent  och  en  intresse-

komponent. För Brinton är denna indelning förklarande men inte utan problem. För att kunna kalla 

en  exigens  objektiv måste  man enligt  honom betrakta  intresse-komponenten i  det  hela  som ett 

faktum i sig. Att intresset finns är faktum, och på så sätt måste man som retor ta detta i beaktande. 

Men intresse är och förblir något som inte finns i objektet självt och den relativa natur som detta 

innebär från talare till talare gör att Brinton förespråkar att man utesluter intresse-komponenten ur 

den retoriska situationen. Exigensen blir i så fall lika med den fakta-komponenten. Denna utgörs av 

konkreta, inte relativa, omständigheter men kan då till sin natur inte bli exigent förrän en talare 

kommer in i bilden och till allt detta lägger sin intressedel. Med Brintons förslag måste vi dock göra 

tydlig skillnad på talare och situation. Situationen skulle då vara en och densamma oavsett åskådare, 

men den retoriska gärning som den ( potentiellt) ger upphov till skulle alltså kunna skilja sig åt från 

person till person och på så sätt menar Brinton att situationsteorin inte innebär slutet för retorns 

kreativitet  eller  ansvar.  I  sin  avslutning  nämner  han  dessutom  att  exigens  definierad  som  de 

faktamässiga omständigheter vilka möter den potentiella talaren gör det möjligt att finna absolut 

exigenta  förhållanden,  ”If  there are  absolute  values,  moral  or  otherwise,  a  set  of  facts  may be 

deficient indepenently of any particular observes' interests.”63 Huruvida sådana absoluta värden står 

att finna är däremot en fråga av helt annan karaktär.

Sammanfattningsvis kan man säga att Brintons position är ännu mer hårddragen än Bitzers. 

Retorisk situation som företeelse är inget han motsätter sig men när han så starkt försöker skilja 

retoriken från befintliga ”social sciences” drar han den bara längre åt historia. I och för sig kan det 

ju kännas kaotiskt att försöka närma sig en människas inre känslor och överläggningar, men det 

61 Exemplet i fråga är en jämförelse med estetiken: ”The artist ought always to act so as to maximize beauty”, Brinton, 

1981, sid 239. Då han inte ger förslag på liknande regler för retoriken får vi istället anta att något i stil med ”retorn 

skall alltid söka det som bäst passar situationen” är vad som förespråkas.
62 Bitzer, 1980. 
63 Brinton, 1981. Sid 247
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räcker knappast som argument för att inte ställa de frågorna i ämnet retorik. Följaktligen menar jag 

att vi behöver utforska även liknande ting men en stor risk med att på det sättet analysera historiska 

tal är att man riskerar rationaliseringar och liknande av stereotyp karaktär. Dessa kan ju hjälpa oss 

att  förklara  vissa  uttalanden  men  det  innebär  ingalunda  att  dessa  är  relevanta  eller  ens  väl 

underbyggda. Naturreligiösa förklaringar av till exempel blixtnedslag är utmärkta förklaringar, men 

har mycket lite med vetenskaplig metod att göra.

Rethinking the Rhetorical Situation from Within the Thematic of Différance 

Titeln är i detta fall ganska självförklarande men ordet ”Différance” kan kräva ytterligare förklaring 

innan vi går vidare. Begreppet är myntat av Derrida, och har enligt Bieseckers artikel genomsyrat 

mycket av hans verk, inom olika områden, och ofta återkommit om än då och då i ny klädnad.  

Signifikant för uttrycket tycks vara en inre division, närvarande i alla språkliga element. Derrida 

citeras i texten för att förklara différance som en schism vilken:

”forbid[s]  at  any moment,  or  in  any sense,  that  a  simple element  be  present in and of  itself, 

referring only to itself. Whether in the order of spoken or written discourse, no element can function as a  

sign without referring to another element which itself is not simply présent. This interweaving results in 

each 'element' - phoneme or grapheme - being constituted on the basis of the trace within it of the other  

elements  of  the  chain  or  System.  This  interweaving,  this  textile,  is  the  text  produced  only  in  the 

transformation of another text. Nothing, neither among the elements nor within the System, is anywhere  

ever simply present or absent. There are only, every-where, differences and traces of traces.”64

Av detta förstår vi alltså att ingenting är utan att stå i relation till något annat. Genom tomrummet 

mellan dessa olika element skapas deras mening och identitet. Då denna effekt gäller på alla objekt 

eller  värden  inom  ett  visst  system  kommer  man  aldrig  till  en  situation  där  ett  väldefinierat, 

obestridligt objekt påverkar ett annat efter vilket situationen är att betrakta som avklarad. Istället 

skapas en väv, en oändlig dialog mellan parter som förändras och med ojämna mellanrum byts ut. 

Biesecker väljer dock att fokusera på publiken. Hon menar att denna behandlas otillbörligt kort av 

de författare som uttalat sig i ämnet så långt. Om vi antar att publiken för en viss retorisk artefakt är 

sammansatt  på förhand måste  vi  enligt  Biesecker  acceptera att  det  finns en kärna hos nämnda 

publik som inte går att komma åt, ”If the identities of the audience are not constituted in and by the 

64 Barbara Biesecker Philosophy and Rhetoric, ”Rethinking the Rhetorical Situation from Within the Thematic of 

Differancé”, Penn. State University Press, 1989. Sid 116.
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rhetorical event, then some retreat to an essentialist theory of the subject is inevitable.65 I samma 

del av sin text gör hon ett uttalande som tyvärr inte tas upp vidare längre fram i artikeln, nämligen 

att  retorik  med  fördefinierad  publik  blir  vingklippt  i  det  att  den  inte  längre  kan  skapa  nya 

identiteter:  ”Thus  the  power  of  rhetoric  is  circumscribed:  it  has  the  potency  to  influence  an 

audience to realign their allegiances, but not to form new identities.”66 Ifall det som åsyftas är de 

skiftande identiteter vilka görs om ständigt och alltid beror på avståndet till närliggande fenomen 

borde skapandet av ny identitet kräva sådan kontroll av kringliggande faktorer och tolkningar att 

det  i  praktiken  inte  går  att  genomföra.  Detta  förhållningssätt  går  stick  i  stäv  med  Bitzers 

formulering av en retorisk situation då hon inte erkänner förekomsten av objekt på det avgränsade 

och utifrån observerbara sätt  som han förutsätter.  Biesecker menar däremot att  det inte bara är 

Bitzer som i sin teori utgår ifrån den typen av a priori element. Genom att exemplifiera med Vatz 

artikel, The Myth of the Rhetorical Situation vill hon visa hur han, genom vad Biesecker upplever 

som en invertering av Bitzers modell för retorisk situation, sällar sig till en stor grupp teoretiker  

som i sina respektive arbeten utgår ifrån ett eller flera av situationens element som 'färdiga' vid 

situationens  start.67 Även  om  texterna  i  fråga  skiljer  sig  på  många  punkter  menar  Biesecker 

fortfarande att  majoriteten delar uppfattningen att  ett  eller  fler  element  skapas och behåller  sin 

essens,  oaktat  situationens  egenheter  eller  sammanflätade  beståndsdelar.  Enligt  différance-

begreppet  stämmer  detta  illa  överens  med  verkligheten.  Bara  genom  att  acceptera  den 

bakomliggande filosofin av att sociala föremål kan ha en identitet oberoende av vad den gränsar till 

har vi enligt Biesecker även begränsat situationsteorins nytta för oss. Det är mot bakgrund av den 

likriktning i  grundläggande teoretiska förhållningssätt  som Biesecker menar att  vi  skulle  kunna 

vinna på att 'göra om' vår konstruktion av begreppet retorisk situation.68 Med hennes egna ord: ”the 

deconstruction of the subject opens up possibilities for the field of Rhetoric by enabling us to read 

the  rhetorical  situation  as  an  event  structured  not  by  a  logic  of  influence  but  by  a  logic  of 

articulation.”69 Denna formulering för onekligen tankarna till andra teoretiker som också lagt fokus 

vid vad man kan etablera för positioner, snarare än vilka positioner man hamnar i. Men Biesecker 

skiljer sig ändå markant från dessa i sin starka koppling till publiken. Hon menar att det vi kan 

åstadkomma med vår retorik, enligt hennes system, är att skapa och återskapa relationer mellan 

ämne och lyssnare vilket ständigt skapar, eller ytterligare befäster, en publik. I och med detta skifte  

65 Biesecker, 1989. Sid 111.
66 Biesecker, 1989. Sid 111.
67 Biesecker, 1989. Sid 114.
68 Biesecker, 1989. Sid 110
69 Biesecker, 1989. Sid. 126.
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ser hon också möjligheten att gå från en bestämmande situation till en metod vilken för med sig 

oanad potential då man i varje moment får nya verktyg. Men man kan fråga sig om denna teori är  

bäst ämnad för praktiserande talare och retoriker eller om kritikern är den som har mest att vinna?

Återkommande i texten är liknelsen vid avstånd, att det som skapar identitet är avståndet till 

något annat. I någontings differancé finns alltså en poäng av att särskilja olika komponenter. Denna 

formulering  gör  det  därför  svårt  för  något  att  erhålla  en starkare  position hos  betraktaren  bara 

genom att vara sig självt. Istället gör de inbördes klyftorna i elementet självt att en egen identitet, en 

starkare närvaro, uppnås genom att skiljas från något annat. En sorts subjektsbildande dissociation. 

Saussure presenteras som föregångaren till Derridas teori på området, men även denne höll sig till 

bilden av att kommunikativa element interagerar och skapar varandra, förändrar varandra. Men till 

skillnad  från  Derrida  verkar  han  ha  betraktat  slitningar  mellan  elementen,  medan  Derrida  såg 

samma typ av spel även inom varje del,  ”the play of difference which Saussure saw operating 

between elements and thus constituting the value of any discrete element in the linguistic system is  

for Derrida always already at work within each element.”70 

Sammanfattning/avslutande diskussion

Medan jag har arbetat med de artiklar som presenterats i denna uppsats har jag kommit att dela in de 

i tre olika grupper. En praktiskt orienterad grupp bestående av Bitzers tillsammans med Brintons 

texter. En mer filosofiskt inriktad grupp där jag placerar Vatz och Wilkerson, samt en som aktivt 

försöker  bredda tolkningen av retorisk situation.  Här  lägger  jag alltså  in  Patton,  Biesecker  och 

Consigny. De första två grupperna exemplifieras väl av Bitzer och Vatz. Det råder ingen tvekan om 

att Vatzs artikel är en kritik mot det Bitzer skrev i sin första, men de närmar sig frågan från vitt  

skilda håll. Det Bitzer gör i sin artikel är i mina ögon att på ett praktiskt och handgripligt sätt närma 

sig problematiken av situationen som komponent i skrivandet och granskandet av tal. Vatz kritik å 

andra sidan drar Bitzers uttalanden till sin filosofiska spets och värjer sig starkt mot den värdegrund 

som han menar att hela artikeln är sprungen ur. Dessutom är det så Vatzs text har blivit kritiserad, 

för  att  ha  missförstått  Bitzer.  Framförallt  handlar  det  om att  situationen  skulle  beskrivas  som 

objektiv och absolut. Detta skriver ju Bitzer uttryckligen ”To say the situation is objective, publicly 

observable, and historic means that it is real or genuine - that our critical examination will certify its 

existence ”, men på andra ställen i texten dyker saker upp som går emot en så absolut formulering.71 

Då han beskriver sina constraints  nämner han några vanliga källor till dessa ”... beliefs, attitudes, 

70 Biesecker, 1989. Sid 115.
71 Bitzer, 1968. Sid. 11
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documents, facts, traditions, images, interests, motives and the like...”72. För att dessa ska kunna ha 

en inverkan på den retoriska diskursen krävs att retorn förhåller sig dem. En trosuppfattning kan till  

exempel inte påverka ett problem i sig självt. Den måste ställas i relation till någonting för att agera. 

Det kan vara retorn, historien eller en lång rad andra saker. Med detta följer även nödvändigheten av 

tolkning. För att vår kritiska granskning skall kunna fastställa en viss retorisk situations existens 

innebär alltså att vi i så fall först måste ta talarens inre, hans syften och intressen, i beaktande. 

Genom Bitzers utökande förklaring av detta i sin andra text nyanserades bilden av denna fråga, men 

även senare artiklar behandlar fortfarande dessa två, Bitzer och Vatz ståndpunkter, som varandras 

raka motsatser.73 Min upplevelse är att som sagt att texterna, och de teorier som de sprungit ur, är av 

så olika karaktär att en jämförelse på lika villkor svårligen låter sig göras. Något jag hoppas kommit 

fram i min presentation av dessa båda artiklar. 

Den tredje gruppen jag nämnde ovan är den vilken jag anser bidrager med flest intressanta 

inlägg, och som gör att debatten om retorisk situation inte är på väg att dö ut under den överskådliga 

framtiden. Genom att till exempel tillämpa Pattons teori om att se Bitzers modell som förklarande 

istället för bestämmande öppnas dörrar för att kombinera den praktiska och filosofiska aspekten. 

Consignys ambition att omformulera retoriken som en konst bestående av delar som återkommer för 

talaren, en kärna om man så vill, samtidigt som Consigny håller med om att man måste ta hänsyn 

till situationen runt omkring en, leder också vidare till intressanta frågeställningar om till exempel 

modernt ethos-bildande, hur långt kan vi förställa vår retorik etc. etc. Som läsaren kanske drar sig 

till minnes så är det precis den här typen av breddning som Alan Brinton motsätter sig,74 Istället 

förespråkar  han  en  ännu  snävare  tolkning  av  situationsbegreppet  i  det  att  han  vill  utesluta 

intressekomponenten ur Bitzers exigence. Då han fortsätter att stöta bort det som kan bredda den här 

grenen av humanistisk vetenskap tycker jag att Brinton gör sig själv och retoriken som sådan en 

otjänst. Om vi för varje år som går skulle finjustera och slipa på vår retorik så den blev än mer 

specifik, än mer uteslutande, då skulle alla retoriker till slut ägna sig åt samma sak och ämnets vara 

eller icke vara skulle bli en mer aktuell fråga än både jag och Brinton hoppats på. Under antiken och 

framåt genom historien har ju retorik varit ett mycket brett ämne. Det har innefattat goda läs- och 

skrivfärdigheter, logik, historia i skapandet av en corpus för varje retor och ren allmänbildning av 

samma skäl. Idealet var under lång tid att man alltid skall kunna finna något att säga om man finner 

sig  i  en situation  där  tal  eller  dylikt  förväntas  av  en.  Genom att  istället  omfamna denna stora 

mångfald av ämnen och infallsvinklar som retoriken bidrar med har vi redan börjat utvidga ramarna 

72 Bitzer. 1968. sid. 8.
73 Biesecker, 1989. Sid 113-114. 
74 Brinton, 1981. Sid. 237. ”Rhetorical theory is not a social science”.
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för ämnet. Visuell retorik, analys av bild, film etc. gör att jag ser ljust på framtiden för liknande 

diskussioner. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att försöka utforska vad i vår omgivning som djupast 

påverkar  vad  vi  säger  och  känner  oss  bjudna  att  tala  om,  utan  att  inskränka  retoriken  till  ett 

enfrågesämne.

Vad  jag  däremot  föreslår  är  att  framtidens  situationsteoretiker  bör  tillämpa  är  en  mindre 

distinktion i fältet. Som jag hoppas att jag visat tidigare i texten har de författare som här behandlats 

vitt  skilda  intresseområden och utgångspunkt.  Detta  har  haft  som följd  att  de  artiklar  som här 

kommit i fråga har ett spann som tyvärr räcker så brett att det nästan inte går att betrakta som 

samma diskussion. I den mer praktiska gruppen teoretiker vilka jag nämnde tidigare i detta kapitel 

tycks fokus ligga på talaren i en viss given situation, vad han eller hon har att rätta sig efter och hur 

man snabbt kan skapa sig en bild av sin roll och relation till publiken. Givetvis kan detta också 

göras i efterhand och användas analytiskt men fokus i till exempel Bitzers och Brintons artiklar 

stannar  vid  en  retoriker  och  dennes  gärning  omhuldad  av  personer,  saker,  förväntningar  och 

liknande, vilka de kallar en situation. I till exempel Consignys artikel kan vi däremot läsa om hur 

han menar att vi borde omformulera hela den retoriska disciplinen och hos Biesecker får vi lära oss 

om hur Derrida har resonerat kring avsaknaden av odelbara element  inom språket.  Alla har de 

utgångspunkt i den retoriska situationen men de har så olika karaktär att jag finner det påbjudet att 

inte längre föra alla dessa samtal i samma forum, under samma rubrik, av retorisk situationsteori. 

För det första tänkte jag närma mig den mer praktiskt hållna grenen av detta ämne, bestående 

av litteratur och teorier med fokus på retoriska gärningar framöver och analys av retoriska gärningar 

i  dåtiden.  För enkelhets  skull  kallar  jag denna första  kategori  för praktiskt  situationsperspektiv. 

Något som alla teoretiker jag tagit upp i denna uppsats accepterar, med undantag av Biesecker, är 

förekomsten av situationer. Huruvida det finns strikt retoriska situationer eller ej råder det ingen 

enighet om, och det må låta självklart men man accepterar ändå en uppdelning av tiden i episoder 

där en eller ett fåtal frågor ligger i fokus för 'huvudpersonen'. När en situation tar slut tar kan nästa  

ta vid och beroende på perspektiv kan det upplevda ämnet för situationen variera. Dessa situationer 

har givetvis ingen klar ram för dess omfattning men underlättar strukturen i berättande och analys 

av episoder som är, kommer och har varit, och det är ju även ett vardagsuttryck med just ett sådant 

användningsområde. De frågor som skulle behandlas ur detta praktiska perspektiv har alltså att göra 

med vilka aspekter av en situation man i sin retoriska gärning man behöver ta ställning till för att 

kunna  nå  syftet  med  sitt  uttalande.  Pragmatik  och  intention  blir  därför  ledorden,  men  jag  vill 

understryka att rubriken inte begränsar svaren på hur man skulle nå detta syfte. Genom retorikens 

historia har ett stort antal böcker och lektioner ägnats åt just detta och jag menar därför att floran av 

metoder och teorier kring hur man når sitt syfte inte alls behöver inskränkas, men att  man kan 
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diskutera situationens roll  i  detta under denna rubrik.  På så sätt  kan vi också, vilket jag nämnt 

tidigare i detta arbete, finna likheter hos de författare som behandlats. Consigny och Vatz är till 

exempel båda överens om att talaren kan, och bör hållas ansvarig för sina uttalanden då denna är att 

betrakta som skapare. I sin senare text från 1980 menar Bitzer sammalunda, tillika Brinton som 

också har mycket lite gemensamt med de första två. Dessa fyra är vitt skilda i frågan om retorikens 

väsen och den retoriska kommunikationens uppkomst, kommer till liknande slutsatser. Om vi håller 

oss till Bitzer och Vatz, vilka ofta presenterats som varandras motpoler, håller bägge med om att då 

USAs president John F. Kennedy blev mördad kunde många förutse vilken typ av uttalanden som 

stod att vänta. För att återknyta till deras egna texter menar Bitzer att detta dikterades av situationen, 

Vatz menar däremot att många såg detta som ett anmärkningsvärt händelseförlopp och därför valde 

att låta upp sin stämma, men bägge kom till samma slutsats. Exemplen må kännas banala men vad 

jag vill peka på är skillnaden mellan att  diskutera praktik och bakomliggande teori.  När så vitt 

skilda  individer  och  teoretiker  som dessa  två  kan enas  om liknande ting  trots  deras  teoretiska 

skiljaktigheter ser jag detta som en stark indikator på att det rör sig om två olika samtal. Frågor som 

hur man rör publiken till tårar eller hur man skall råda den som står i begrepp att tala har alltid varit 

en  stor  del  av retoriken.  Genom att  fokusera  på  situationen kan vi  fortsätta  att  utveckla  dessa 

metoder och utrusta de talare och skribenter som kommer efter oss med än bättre verktyg.

Den andra kategorin består av teorier vilka inte i första hand fokuserar på exempel med en 

retor inför sin publik utan istället betraktar och analyserar situationen som eget väsen, hur den växer 

fram, vilka beståndsdelar den har och hur dessa samspelar med vår egen upplevelse. Frågan om vi 

ens bör fortsätta använda situationsbegreppet måste också ställas och om inte så borde vi reda ut  

varför det bestått såhär långt. Dessa och liknande ting vill jag placera under rubriken teoretiskt 

situationsperspektiv. Detta har enligt mig en större bredd än det praktiska perspektivet och man kan 

inte låta bli att snabbt hamna i gränslandet mellan retoriken och andra grenar av det humanistiska 

fältet. När vi funderar kring språkets användande så gör sig närheten till lingvistiken påmind, vi 

närmar oss psykologin då vi funderar över upplevelsen av en viss situation och i retoriken kan dessa 

samlas för att svara på fundamentala frågor om hur vi kommunicerar och interagerar med varandra. 

Återigen kan vi gynnas av att ha situationen som utgångsläge. Det skapar en punkt att återknyta till,  

och då vi vill sammankoppla dessa två kategorier underlättas det när vi kan börja med vår djupaste 

förståelse  om  språkets  natur  och  laddning,  sedan  följa  detta  hela  vägen  genom  hela 

skapelseprocessen, ända ut till det talade ordet.

I min uppdelning av situationsdebatten utgår jag givetvis från retoriken som jag förstår den, 

vilket kort kan sammanfattas som en lins genom vilken man kan betrakta vad som helst. Därför 

måste vi hela tiden fråga oss själva vad som är intressant ur ett retoriskt perspektiv. Alla håller 
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absolut inte med om min definition av ämnet men jag hoppas att ingen upplever det som ett hinder 

för  att  anamma dessa två  kategorier  i  samtalet  om retorisk situation.  Min poäng exemplifieras 

kanske bäst genom att återknyta till Brintons mening att retorik inte är en "social study", något som 

går  stick  i  stäv  med  min  bild  av  ämnet.  Hans  klassificering  av  retorisk  situation  som endast 

bestående av faktiska, reella, omständigheter understryker ytterligare att våra åsikter i frågan skiljer 

sig på många väsentliga punkter. Detta till  trots menar jag att hans artikel väl exemplifierar det  

praktiska situationsperspektivet, oaktat min personliga övertygelse. 

Jag hoppas att diskussionen fortgår och att min sortering av dessa teorier kan hjälpa till att ge 

en vägledning i samtalet framöver. Genom hålla skillnaden mellan dessa två i färskt minne kan vi 

kanske  undvika  onödiga  generaliseringar  i  fråga  om  definitioner  och  värdegrund,  och  bredda 

diskussionen på var sitt håll, samtidigt som vi förebygger förvirring.  

34



Litteratur

Aristoteles Treatise on Rhetoric and Analysis of Aristotles Treatise on Rhetoric by Thomas Hobbes. 

(Henry G. Bohn, London, 1847).

Biesecker, Barbara. Philosophy and Rhetoric, ”Rethinking the Rhetorical Situation from Within the 

Thematic of Différance”, Penn. State University Press, 1989.

Bitzer, Lloyd F. Philosophy and Rhetoric, ”The Rhetorical Situation”. Penn State University Press, 

1968.

Bitzer, Lloyd F.  Rhetoric in Transition: Studies in the Nature and Uses of Rhetoric  ”Functional 

Communication: A Situational Perspective”. Penn. State University Press, 1980.

Brinton, Alan Pilosophy and Rhetoric, ”Situation in the Theory of Rhetoric”. Penn. state University 

Press 1981.

Burke, Kenneth Permanence and Change. (New York: Bobbs-Memll, 1965).

Consigny, Scott Philosophy and Rhetoric ”Rhetoric and its situations”. Penn State University Press 

1974.

Jasinski,  James  Sourcebook on rhetoric:  key concepts  in  contemporary rhetorical  studies.  Sage 

Publications, Thousand Oaks, CA, 2001.

Patton, John H. The Quarterly Journal of Speech, ”Causation and creativity in rhetorical situations: 

Distinctions and implications.” 1979.

Vatz, Richard E.  Philosophy and Rhetoric,  ”The Myth of the Rhetorical Situation”.  Penn State 

University Press, 1973.

Wilkerson, K.E. Philosophy&Rhetoric, ”On Evaluating Theories of Rhetoric” Penn State University 

Press 1970. 

35



Otryckta källor

Realism. http://www.ne.se/lang/realism, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-05-04.

Techné. http://www.ne.se/techne, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-08-18.

36




